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O BNG DEBE SEGUIR ADIANTE. TEN QUE AFACERSE Á
realidade de que X.M. Beiras lle cedeu a referencia principal da
organización a Anxo Quintana na última Asemblea. As decisións
tomadas contaron, sobre todo as teses políticas, cun respaldo
maioritario da militancia. Hai que lamentar que o cambio do que
foi durante anos a imaxe nacionalista preponderante se produza
nun clima de tensión interna, que non de división política. Mais,
non deixa de ser normal, por canto o traspaso de liderado crea
tensión en calquera organización, máxime se o substituído ten o
carisma dun Beiras, coa súa singular traxectoria e personalidade.
Beiras sempre puxo, aínda así, por diante os intereses nacionais
sobre os persoais e na organización tamén deben primar neste in-
tre os intereses colectivos por riba dos persoais. Enzoufarse nun-
ha disputa interna sobre esta dimisión afasta os nacionalistas do
seu obxectivo. Só teñen que ollar as declaracións dos dirixentes
do PP. Xa que logo o seu único camiño é pechar filas a carón da
dirección, respectando, ao mesmo tempo, a decisión de alguén
que ten que seguir a ser un referente histórico. Xosé Manuel Bei-
ras, como outras persoas que participan desta renovación, repre-
sentan un capital político, que toda a organización e centos de mi-
litantes axudaron a erguer, e do que o BNG non pode prescindir.♦

FADO DE PRINCESA
Xosé Ramón Pena

A HISTORIA DUNHA MULLER
CONTADA POR SI MESMA.
Un tour de force, unha valente
incursión narrativa coa que
Moncho Pena volve á novela.
Directa, contada sen complexos
nin compracencias, a historia
dunha Madame Bovary
de fins do século XX.
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O luns 11 de abril pola mañá ha-
bía satisfacción tanto entre os di-
rixentes do BNG, como entre
persoas próximas a Xosé Manuel
Beiras coas que falou A Nosa Te-
rra. Uns e outros mostraban a
súa ledicia por como rematara a
poxa entre o presidente do Con-
sello Nacional e a Executiva. To-
do semellaba arranxado.

Para a dirección os dados
eran claros. No Consello Na-
cional, 74 votos a favor, 7 en
contra e 6 abstencións ratifica-
ban a súa proposta de cabeceiras
de listas. Só facían confirmar os
resultados que se viñan de pro-
ducir un día antes nas distintas
asembleas comarcais: o 78,21 da
militancia votou a prol da pro-
posta da Executiva. O 5,9% vo-
tou en contra. O 11,05 decidiu
absterse e outro 4,85 apoiou ou-
tras alternativas. A proposta de
Xosé Manuel Beiras (ser número
un por A Coruña ou Pontevedra)
que se votou unicamente en con-
tadas asembleas, só acadou un
0,1% de apoios, logrando máis
votos en comarcas como o Ri-
beiro e o Condado.  A partici-
pación por outra banda, fora a
máis numerosa que se recorda
neste tipo de asembleas do BNG,
aproximándose aos 1.700 mili-
tantes. Moitos deles levaban
anos sen participación orgánica.

No Consello Nacional, Xosé
Manuel Beiras mostrou a súa
“satisfacción” por como se de-
senvolvera o proceso de discu-

sión das listas nas asembleas co-
marcais, loubando a “madurez
da militancia”.

Tamén pedía desculpas se as
súas declaracións públicas puide-
ran molestar a alguén. Ao mesmo

tempo que declaraba non “postu-
larse” para ningún lugar concreto
nas listas electorais poñéndose “a
disposición do BNG”.

Aínda así, houbo discusión
entre os integrantes do Consello

Nacional a respecto de se o apoio
ás listas presentadas pola Execu-
tiva, levaban consigo a automáti-
ca ratificación de Beiras como
número tres pola Coruña ou dous
por Pontevedra. Proposta que a

Executiva deixara en suspenso lo-
go das declaracións públicas do
Presidente do Consello Nacional
que puxeran en cuestión o proce-
so de renovación emprendido po-
lo BNG. Un proceso que, até da-
quelas, se viña desenvolvendo
cun amplo consenso interno.

Rematada a reunión do máxi-
mo órgano nacionalista entre
asembleas, na noite do xoves 7
de abril, Anxo Quintana e Xosé
Manuel Beiras fan un aparte e
quedan en reunirse o luns día 11
para deixar pechada canto antes
a incorporación de Beiras ás lis-
tas autonómicas.

Pero ese luns á mañá o ner-
viosismo foise apoderando de
Quintana. Os seus intentos de
contactar telefonicamente con
Beiras estaban a resultar inútiles.
Segundo avanzaban as horas,
Quintana machigaba sensacións
moi diferentes. Preocupáballe a
non contestación de Beiras, en
principio non de todo inhabitual,
pero lembrábase da reunión
mantida o xoves anterior.

Aínda así, na tarde dese mes-
mo luns, os voceiros oficiais do
BNG e amigos persoais de Xosé
Manuel Beiras daban por rema-
tado o problema das listas e fala-
ban de que todo quedaría solu-
cionado “esta mesma semana”.

Dimisión de Beiras

Pasadas as sete da tarde, coa che-
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Considera que vaciaron o seu cargo de contido e que
o converteron en honorífico

A dimisión de Beiras como presidente
do Consello Nacional

colle por sorpresa o BNG
AFONSO EIRÉ

A dimisión de Xosé Manuel Beiras como presidente do Consello Nacional e a súa renuncia a ser can-
didato nas próximas eleccións autónomas colleu de sorpresa ao BNG, cuxa dirección pensaba que ti-
ña pechada a crise. Beiras considera que o relegaron a unha función honorífica. Catro días antes no
Consello Nacional mostrara a súa satisfacción polo proceso de discusión nas asembleas, malia o vara-
pau que sufrira nelas a súa iniciativa e o respaldo maioritario que lle deron á proposta da Executiva.

Xosé Manuel Beiras no Día da Patria do 2003.                                                                                                PACO VILABARROS



gada da secretaria de Beiras desde
o Parlamento a sé nacional do
BNG, na avenida compostelán Ro-
dríguez de Viguri, estalaba unha
bomba informativa: levaba unha
carta de Beiras para Quintana na
que lle comunicaba a súa decisión
de “non seguir desempeñando o
cargo estatutario de Presidente do
Consello Nacional”. No escrito ta-
mén lle comunicaba que formali-
zaba a renuncia remitíndollo a ca-
da un dos membros do máximo ór-
gano colexiado nacionalista.

Beiras xustifica a súa dimi-
sión en que a dirección do BNG
entende a práctica e as funcións
de presidente do CN de xeito
distinto á “miña propia lectura
das normas que a establecen”.
Esta distinta visión “conduciume
á imposibilidade de exercer sen
conflitos as atribucións do cargo
que ostento”, afirma Beiras.

As funcións que relata Beiras
son as de “máxima representa-
ción interna e externa; garantir a
adecuación da función política
ao proxecto estratéxico; facer
cumprir as disposicións estatuta-
rias velando polo funcionamento
da organización conforme aos
principios que a informan”.

Beiras afirma que non entra
nos pormenores nin “en relatos
innecesarios dos feitos” que o le-
van a afirmar que existe “unha
definitiva colisión entre a inter-
pretación da legalidade interna do
BNG” que realiza a Executiva e a
que fai o propio Beiras como pre-
sidente do Consello Nacional.

Aínda así, Beiras cita “episo-
dios na elaboración das candida-
turas ás vindeiras eleccións”. Ta-
mén a falta de respecto ao seu
cargo de Presidente do Consello
Nacional e a descualificación pú-
blica “de quen ostenta ese cargo”.

O cargo de Presidente do Con-
sello Nacional creárase ex profeso
para Xosé Manuel Beiras na últi-
ma Asemblea Nacional. As fun-
cións de “máxima representativi-
dade tanto interna como externa”
semellan chocar coa realidade de
que Anxo Quintana, voceiro na-
cional e candidato á Xunta, acapa-
rou todo o protagonismo en detri-
mento de Xosé Manuel Beiras. Un
Beiras que sostén, que, polo seu
propio cargo, elixido en Asemblea
polos militantes, debe ter un reco-
ñecemento e un papel claro tanto
nas listas como á hora da súa ela-
boración. Beiras semella sentirse
doído porque considera que, na
práctica, o seu cargo de Presidente
do CN é meramente honorífico, é
como recoñece algún dos seus
próximos ”aínda que ten un im-
portante ego, non é de honores”.

Ademais de renunciar ao seu
cargo de presidente do Consello
Nacional, pídelle á Executiva e a
Anxo Quintana que se conside-
ren liberados do compromiso de
incluílo nas listas electorais. Re-
xeita calquera posto.

Na redacción deste apartado
do escrito puidera estar outra das
claves de Beiras. Apunta que o
compromiso estaba explicitado
no “apartado B, do punto 5 da
documentación remitida ás
asembleas comarcais o pasado
29 de marzo”. Anxo Quintana
saíra publicamente afirmando
que ese compromiso quedaba en
suspenso mentres Beiras non ex-
plicase as súas declaracións pú-
blicas. No Consello Nacional do
día 7 tamén se discutiu se as vo-

tacións incluían ou non a primei-
ra proposta da Executiva.

Beiras ollaría estas dúas cir-
cunstancias como un sinal de
que o podían apartar do posto
número dous por Pontevedra que
el xa lle solicitara a Anxo Quin-
tana o 3 de abril. Sobre todo ten-
do en conta os resultados das
distintas asembleas comarcais,
con minguado apoio ás súas te-
ses. Beiras reclamaría o posto de
deputado “para salvar o espíritu
de consenso dentro do BNG”.

Ao mesmo tempo, Beiras
afirma que el non asumiu no
Consello Nacional as acusacións
“das que fora obxecto tanto in-
terna como publicamente por
parte da Comisión Executiva”.

A decisión de Beiras, ben
significar tamén, segundo fon-
tes próximas, a perda de con-
fianza total en Anxo Quintana,
“a quen ollaba como o seu suce-
sor moito antes de ser elixido na
última Asemblea”.

Non é a primeira vez que
Beiras abandona a dirección do
BNG. Cando o Goberno Tripar-
tito tamén abandonara por dez
meses a Permanente descontento
coa liña maioritaria. Algo seme-
llante pasou cando os nacionalis-
tas tiveron o goberno na univer-
sidade de Compostela. Final-
mente en Beiras sempre puido o
compoñente de país.

Respecto á decisión

Nin Anxo Quintana nin a Comi-
sión Executiva tiveron tempo de
reaccionar ante o escrito de Beiras
pois foille remitido ao mesmo tem-
po á prensa, impedindo calquera
volta atrás. Aínda así, Quintana xa
movera os seus fíos durante toda a
tarde falando con persoas próxi-
mas a Beiras, á vista de que este
non respondía á súa chamada. Aal-
gúns manifestoulle o seu temor de
que “podía facer calquera cousa”.

A maioría destas persoas des-
coñecían a decisión que ía tomar
Xosé Manuel Beiras. Polo tanto,
pode dicirse que foi unha deter-
minación moi persoal, que non
só sorprendeu á Executiva, se-
nón que descolocou os politica-
mente máis próximos.

Ante esta situación inespera-
da, pero tampouco totalmente
imprevisíbel se temos en conta
as declaracións de Beiras, a exe-
cutiva do BNG reuniuse en se-
sión extraordinaria, acordando
emitir un comunicado no que
manifesta o seu “respecto” pola
decisión. Ao mesmo tempo, pon
de manifesto que Beiras “sempre
foi un referente político para o
nacionalismo galego e continua-
rá a selo no futuro, con indepen-
dencia do lugar que ocupe”.

A Executiva tamén expresa a
súa convicción de que “Beiras
continuará a contribuír ao ascen-
so do nacionalismo en Galiza e á
consecución do cambio galego,
que no mes de outubro levará a
Anxo Quintana a ser o primeiro
presidente nacionalista da histo-
ria deste país”.

O domingo 17 de abril o
Consello Nacional do BNG reu-
nirase para analizar a dimisión
do seu presidente. No BNG agar-
dan a que a crise xa estea final-
mente pechada e queren rematar
canto antes coa confección das
listas electorais. Pero logo da úl-
tima sorpresa ninguén as ten to-
das consigo.♦
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Vén da páxina anterior

“Normalidade” e “tranquilida-
de”, tanto á militancia como a
sociedade. Esa é a mensaxe que
lanzan desde o BNG, encabe-
zados polo voceiro nacional
Anxo Quintana.

Os nacionalistas teñen apu-
ro en pasar páxina sobre a di-
misión de Beiras e demostrarlle
á sociedade galega que “a orga-
nización non se paraliza”, en
palabras de Anxo Quintana.

Fronte ao pesimismo que
pode aniñar nunha parte da
militancia e do electorado, o
BNG segue a facer fincapé no
obxectivo de lograr o “primei-
ro presidente nacionalista”.
Tamén lanzan a mensaxe de
que a dimisión de Beiras non
vai prexudicar as expectativas
electorais. Por dúas razóns:
porque a sociedade reclama
“un cambio galego para que
haxa respecto a Galiza”, e
porque no cambio interno na-
cionalista o BNG “non está
disposto a prescindir de nin-
guén”. Queren que Beiras siga
a ser un referente político, aín-
da que non o sexa orgánico.
“Beiras ocupa un lugar desta-
cado non so no nacionalismo,
senón na historia de Galiza”,
afirma Quintana. A mensaxe
clara e nidia é “contamos con
Beiras”.

Con Beiras e con outros
históricos que van quedar fora
do primeiro plano na renova-
ción. Unha renovación que,
afirman no BNG “é impará-
bel”. Como Bautista Álvarez
ou Rodríguez Peña. Unha das
preocupacións do BNG é a de
encaixar a todas estas persoas,
referentes do nacionalismo, na

organización. Consideran que
para construír un BNG á altura
das expectativas sociais “é bá-
sico non desperdiciar ningún
capital político, sobre todo dos
que foron referentes nas últi-
mas décadas”. Iso foi, por
exemplo o que aprobou a direc-
ción da UPG nunha das últimas
reunións, facendo fincapé no
papel que debe desenrolar Bei-
ras dentro do BNG. Así o mani-
festou Francisco Rodríguez a
pasada semana nunha entrevis-
ta na Radio Galega.

A grande asignatura do na-
cionalismo, sempre difícil en
calquera organización, é ser
capaces de substituír os seus
dirixentes, sen crear crises in-
ternas nin sociais. Ese é o úni-
co camiño para conseguir fa-
cer do BNG un “movemento
maduro”.

Seguir o camiño

Desde a dirección do BNG afir-
man que a fronte “sigue o seu
camiño e non se para”, pasando
páxina sobre a dimisión de Xo-
sé Manuel Beiras. Un Beiras
que segue a ser o voceiro parla-
mentario (o que lle confire todo
o protagonismo público que
pode desexar), membro da
Executiva e do Consello Na-
cional. Un Beiras, que, polo
tanto “non é un militante
máis”, senón que “ten un papel
senlleiro dentro do BNG”, afir-
ma Quintana.

Pero a dirección naciona-
lista anuncia que vai continuar
coa súa política de renova-
ción. As listas, ademais dos
cabeceiras aprobados por un-

ha ampla maioría, van reflec-
tir esta idea. O resto das can-
didaturas terán un claro carác-
ter de identificación co pro-
xecto político tanto a nivel co-
marcal como sectorial, “desde
unha profunda renovación”.

Sosteñen desde a dirección
do BNG que o proceso de cam-
bio se foi realizando “co total
apoio da militancia e un amplo
consenso interno, que nunca
descendeu en ningunha das vo-
tacións asemblearias dos dous
terzos dos membros”.

Votacións que respaldaron
a nova dirección, as listas
electorais, pero, sobre todo, as
teses políticas das dúas últi-
mas asembleas aprobadas case
por unanimidade. Así as cou-
sas, non se podería falar, nin
de crise política (non existe
disputa ideolóxica) nin de que
fose unha organización (acu-
san a UPG) a que impuxese os
cambios.

O actual problema  “orgáni-
co” que presenta a dimisión de
Beiras do seu cargo de presi-
dente do CN, sería unicamente,
segundo esta explicación “froi-
to da súa dificultade para dixe-
rir o mutis do primeiro plano da
escena política do BNG”.

Aínda así, á dirección do
BNG non semella escaparselle
que a dimisión de Beiras, repre-
senta un atranco nas súas ex-
pectativas electorais. O dano
será menor se conseguen que
Beiras participe activamente e
siga a ser un referente político.

A Quintana gustaríalle que
Beiras fose un Arzallus, é dicir
un referente mais sen caer no
duplo liderado.♦

Quintana pasa páxina e lanza
unha mensaxe de normalidade

A actividade política do BNG e do seu portavoz nacional, Anxo Quintana, segue a trans-
currir con normalidade. O pasado día 9, Quintana e outros dirixentes nacionalistas fala-
ban no Recinto Feiral de Silleda ante máis de cincocentas persoas relacionadas, na súa
maioría, co sector agrario. PEPE FERRÍN / AGN



AGaliza exterior ocupa un lugar impor-
tante no proxecto da nosa construción
nacional. A política das organizacions

nacionalistas a respecto da emigración ten
que servir para intensificar os vínculos desta
coa realidade sociopolítica do noso país.

Os emigrantes son xente que se viu na ne-
cesidade de emigrar por problemas principal-
mente económicos, esforzándose dende a
emigración en mandar todo tipo de axuda pa-
ra familiares e incluso para veciños, xa que
eran conscientes das necesidades que aquí
estabamos padecendo.

Tamén  mandaron cartos para construír es-
colas, co fin de que non padecésemos, igual
que eles, humillacions pola falta de nivel cul-
tural, e que a través do ensino tivésemos maior
preparación intelectual para non ter que emi-
grar e poder facer do noso país un lugar máis
desenvolvido e con meirande nivel cultural.

A emigración á que me refiro é a que
marchou ás Américas, xa que a europea foi
posterior e dunha maneira mais organizada,
pero sen deixar de ser igualmente triste e
dolorosa.

Moitos emigrantes están a padecer condi-
cións de vida precarias, polo que estamos
obrigados a realizarmos accions políticas a
nivel institucional e social dirixidas a que os
poderes políticos galegos asuman e regulen
compromisos activos  para paliar todos os
problemas relacionados coa emigración.

Dende as organizacions nacionalistas
creo que é fundamental:

–Nomear no parlamento unha Consella-
ria cun conselleiro elixido entre todas as for-
zas políticas (como o valedor do pobo ) para
atender e xestionar todo o relacionado coa
emigración e cos retornados. Os programas
de traballo, así como os orzamentos, serán
propostos polos distintos grupos e aprobados
polo parlamento galego.

–Facer un censo nominal por países. 
–Coñecer a realidade socioeconómica

das persoas con necesidades a través das em-
baixadas ou consulados.

–Estabelecer axudas de primeira necesi-
dade ás persoas que o necesiten.

–Potenciar as entidades que estean fun-
cionando na emigración a nivel de asistencia
sanitaria, sen ánimo de lucro.

–Manter unhas relacions culturais, a tra-
vés de irmandamentos e intercambios.

–Facer valer os dereitos adquiridos ante o
país ao que emigraron.

–Crear na Galiza un departamento para
orientar, axudar e xestionar  documentos  para os
retornados, sen ningun tipo de discriminacion.

Os emigrantes, unha vez que vexan que as
organizacions nacionalistas teñen  definido a

través dun debate serio e responsábel solucio-
nar os problemas que realmente padecen mais
alá de intereses partidistas de conseguir o vo-
to, e acordarse deles soamente nas épocas
electorais, daranse de conta de que todos non
somos iguais, sendo estas organizacións polí-
ticas quen realmente defenden unha maneira
de vivir mais digna para a nosa xente . 
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Ordes de María San
Gil, candidata a
lehendakari polo PP:
nada de bandeiras
españolas no mitin de
Bilbao (9 de abril), só
bandeiras do partido.
Militantes de Novas
Xeracións
solicitábanlles os
despistados que no
graderío facían
ondear a rojigualda
que a retirasen. Onde
imos parar? O PP
perseguindo a
bandeira española!
Mayor Oreja, Aznar,
onde estades? E que
opinan Acebes e
Zaplana?

Nostalxias do
pasado século.
Desapareceu o pano
dos mocos (as
escupideiras nas
casas e lugares
públicos xa non se
vían desde hai máis
tempo). Mesmo
desapareceron case
os propios mocos.
Agora todo son
medicinas e kleenex.
Subseguintemente
tamén desapareceu a
imaxe do
automobilista que
levaba un ferido e
sacaba o pano
branco pola xanela.

Día 11. Imaxes de
televisión. Aparece o
pai de Urdangarín
abrazando a
Ibarretxe nun mitin. O
consogro do rei é
simpatizante do PNV
de vello. Menos mal
que xa non está
Acebes de ministro,
senón, ve esas
imaxes, e manda
encarcerar a Don
Juan Carlos por
colaboración con
banda armada.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Non alentemos
o voto emigrante

XOSÉ MANUEL RIVERA

O autor considera que os votos dos emigrantes a pesar
de seren lexítimos e legais, non responden á máxima
de que a cidadanía debe participar na construción do
seu contorno real, nese caso, ben afastado de Galiza.

Cartas Correo electrónico: info@anosaterra.com

Fraga e
Tabaré Vázquez

O presidente da Xunta de Gali-
cia, Manuel Fraga, arremeteu
contra todo e contra todos du-
rante a súa visita institucional á
toma de posesión de Tabaré
Vázquez, novo presidente do
Uruguai

Sacou peito ,e nunha inxusti-
ficada falla de cortesía mesmo
con quen o invitara en calidade
de presidente da Xunta, botou
arroutadas como: “outros non fo-
ron vistos en actos ou lugares
preferentes”; “outros invitados
galegos non estiveron en ningún
sitio destacado”; ou “o novo pre-
sidente uruguaio a min deume
grandes abrazos en público”.

Pois ben, entendo o desa-
cougo do presidente da Xunta:
É consciente de que  esta foi a
súa derradeira oportunidade pa-
ra sacar peito e fotos con Taba-
ré; el sabe ben que foi invitado
en calidade de presidente de Ga-
licia (velaí o peso especifico da
colectividade galega na socie-
dade do Uruguai), porque como
persoa, como Manuel Fraga, po-
sibelmente non estea nas axen-
das do actual goberno nin nas de
calquera das forzas integrantes
desta coalición electoral, entre
outras cousas porque nada teñen
en común.

Entón a xenreira de Fraga
provén de que, rematado o seu
ciclo e sabendo da sorte que co-
rreron os seus valedores uru-
guaios, nomeadamente Luis Al-
berto Lacalle, Julio Mª Sangui-
netti ou o propio Hierro López
non acepta que pode ser a mes-
ma para el. Ademais, as derrotas
de blancos e colorados deixan o
PP no Uruguai sen cazavotos de
reclamo... Nada ten que ver que
institucionalmente o sigan a reci-
bir pero que non saque réditos
das viaxes institucionais para fa-
cer política partidaria

En canto a fotos e abrazos,
se vostede o formula en termos
de competición, terei que acla-
rarlle que non foi o primeiro ga-
lego que se fundiu en abrazos  e
felicitou o presidente da Repú-
blica, porque, froito das rela-
cións de fraternidade, colabora-
ción mutua e de ser programati-
camente coincidentes e solida-
rias ambas as dúas formacions,
Frente Amplio e BNG, teño a
fachenda de ter traballado na
campaña pasada de outubro que
levou ao goberno a Vázquez e
de ser invitado na noite do 31
de outubro  na recepción que se
realizou na Casa das Américas.
Alí estaba eu, e por medio del a
segunda forza política do noso
país, sendo o único cidadán re-
sidente no Estado español que
alí se atopaba e, en consecuen-

cia, a primeira forza política
que felicitou o novo presidente.
Por certo, tamén nos fundimos
nunha aperta, lembrando a inte-
gración dos galegos no Uru-
guai, e coa fachenda que eu po-
dia sentir de que un neto dunha
compatriota fose quen devolve-
se a dignidade, a esperanza e o
dereito á reconstrución dunha
nova patria para todos os uru-
guaios. 

Sinceramente, cando voste-
de fixo estas desacougantes de-
claracións, a min non me sor-
prendeu; é evidente que os seus
informadores non coñecian nin
a talla humana nin política ou
intelectual dos que compartiron
mesa coa delegación invitada do
BNG encabezada por Xosé Ma-
nuel Beiras e Ana Miranda; nin
tiveron a mesma teimosía para
informar nos respectivos me-

dios á cidadanía galega da súa
axenda nin destes fraternais en-
contros. Coa súa actitude, vos-
tede, que era un invitado institu-
cional ofendeu os outros e fal-
toulles ao respecto aos interlo-
cutores anfitrións.♦

XESÚS GÓMEZ MIÑO

A moreira de Navia

Fai corenta anos uns rapaces da
antiga escola unitaria de Navia
(Vigo) plantaron no patio do
colexio unha moreira co obxec-
tivo de que cada ano no comen-
zo da primavera tivesen unha
arbore que lles subministrase
follas para os seus vermes de
seda. A árbore creceu e durante
décadas e de forma tradicional
os rapaces, como se dun rito se
tratase, acudían a moreira a po-
las follas, e a observar atónitos
o proceso de transformación
dos vermes de seda.

Hai unhas semanas, un fun-
cionario municipal decidiu pola
súa conta que a árbore estaba en-
ferma, marcou cun esprai o tron-
co e os operarios de Cespa aque-
la mesma tarde, e ante a sorpre-
sa, protesta e incredulidade dos
que naquel intre pasaban polo lu-
gar, procederon, sen ningún re-
morso, a cortar un ser vivo de 40
anos como quen corta unha chis-

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.

Continúa na páxina seguinte
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Chuviñaba un pouco cando na compaña de
Herminio e María camiñaba polo amplo adro
da igrexa de San Salvador de Asma, en
Chantada. Era cedo e non había ninguén. O
templo estaba en obras e atopámonos cunhas
cordas, sen dúbida postas de a pouco, pois
conservaban aínda a cor branca, penduradas
dende as campás polo medio da fachada, ca-
endo diante da porta. Entorpecían un pouco o
acceso. Semellóume que tiña un feitío barro-
co pero non me sentía coa disposición de áni-
mo doutras veces para poñer atención na
cuestión dos estilos artísticos. 

Apareceu entón un pintoresco personaxe
que seguramente conseguiría licenza de Va-
lle-Inclán para abandoar por algúns mo-
mentos a comedia bárbara na que indubida-
belmente habitaba. Pensamos en principio
que era o crego, pero axiña poidemos com-
probar que se trataba do sacristán. Con gran
amabiliade e non pouca inxenuidade con-
tounos a vida e milagres de San Benito
amén doutros compañeiros de santoral que
compartían con el o interesante e ben labra-
do retablo. Antes tivo que apartar o plástico
que o cubría para protexelo do ultraxe do po
e dos fragmentos das devastadas vigas e de-
mais restos do artesoado do teito. 

Foi para nós unha bendición a oportuni-
dade que nos daba de encontrar así un tema
de conversa e de poder situar a mente nou-
tra cousa. Aproveitei para preguntarlle po-
las campás. ¿Era distinto o toque segundo
fose o finado home, muller ou ben un neno?
Respostou que si. Para sinalar a morte dun
home dábanse tres toques, facendo soar as
dúas campás ao mesmo tempo. Se en cam-
bio morría unha muller abondaba con dous.
A explicación interesoume porque presenta-
ba unha variante en relación con outras pa-
rroquias de Galicia nas que tamén existía
discordancia, pero cunha lixeira variante.
En calquera caso, daba igual, parecíame que
marcaba unha diferenciación simbólica se-
guramente moi significativa no orde dos va-
lores de xénero... pero, ao cabo, non tiña ga-
ñas de darlle voltas ao asunto. Nin a este nin
a ningún outro parecido. 

Porén, o sancristán teimaba en seguir
contando. Facíao con moita expresividade e
uns ollos de inocencia que nos obrigaban a
prestarlle atención. Ademais, aquelo facíanos
ben. T. S. Elliot apuntaba que o ser humano
non pode aturar un exceso de realidade. Con-
tinou dicindo moi plasticamente que cando
morría un neno dábase tamén un toque dis-
tinto; facíase soar unha das campás así:
din..., din..., din..., din... E logo, seguidamen-
te, tocábase a outra deste outro xeito: dan...,
dan..., dan..., dan... 

Gañada de novo a miña atención para a
súa causa, pregunteille: ¿E soaba menos tris-
te que cando tocaban a morto por un adulto?
Aínda máis triste, respondeume sen reparar
moito, preocupado por mostrarnos unha difi-
cultade grande que estaba encontrando para
que os obreiros lle instalasen uns ferranchos
que facilitaban o traballo de ter que tocar as
campás, que era moito o esforzo que había
que facer sen eles. Para que entendésemos
ben o seu problema foi procurar un dos uten-
silios enferruxados e cun amplo repertorio de
acenos mostrounos como funcionaban, de
xeito que facían moito máis doada a opera-
ción. Entramentres, eu pensaba que era raro
o que dixera, pois a Igexa consideraba que os
nenos, ao ser inocentes, ían dereitos ao ceo,
de maneira que o toque de campás trataba de
parecer ledo. Pero non me podía concentrar.
Impacenteime, depedínme del e saín afora. 

Chegaran xa máis persoas que había
unha morea de anos que non se encontra-
ban. De novo, esa sensación que tan ben
plasmou o poeta Gil de Biedma, penso:
cando se chega na vida a esa altura na que

resulta que de todo hai xa máis de vinte
anos... Todos cariacontecidos, algún esfor-
zándose en esbozar un aceno parecido a un
sorriso no momento do saúdo. Afástome
un pouco e por riba do muro do adro entré-
gome a ollar a melancólica paisaxe chanta-
dina, salferida de edificacións que perfilan
a desconxuntada desorde urbanística da vi-
la ao fondo. 

Fago por pensar na elocuencia de bronce
das campás. Recordo que sobre isto escribira
eu algo: ás campás anunciaban os diversos
sucesos e pautaban a sucesión dos traballos e
leceres. Antes, a vida aldeá rexíase polo son
da campá pendurada na torre monástica ou
na espadaña parroquial. Tempo lento, de im-
presións sonoras, urdido en badaladas de
bronce, tan distinto da ríxida precisión, pau-
tada en minutos e segundos, da modernidade
cronométrica consagrada nos reloxos. Isto
era na Galicia rural do antigo réxime, onde a
vida transcorría e o tempo pasaba, pero os
minutos non existían... 

Caio entón na conta de que a pena, que
non podo negar que agora me embarga,
transforma apercepción do tempo, faino máis
vagantío. Igoal que a euforia o devora: a le-
dicia conleva unha vivencia fulminante do
paso do tempo. O efecto das campás no esta-
do de ánimo, rima o pulso do pesar. Do sen-
timento de pesar e da súa conciencia. Claro
que tamén poden ter o efecto contrario: mar-
car a ledicia co repenique, a irrefragábel le-
dicia do Te Deum das celebracións. 

A Cunqueiro ocurríraselle que o son das
campás da Berenguela resoaba nas cubas de
viño das tabernas compostelás mellorando a
calidade dos caldos. Tiro deste fio e cabilo se
será verdade que o viño é un lenitivo para a
desespranza. Tal foi o expedente máis co-
rrente na sociedade tradicional. Probabel-
mente funcione coa tristura superficial, a mu-
rria de pouca monta, facendo certo o adaxio:
“vinum laetificat cor hominis”. Pero non coa
pena fonda, aquela que expresaba Rosalía
cando mencionaba que unha vez tivera unha
cravo de ferro chantado no corazón, ...e que
peor fora aínda arrincalo. Dicíao moi ben
Castelao nunha caricatura dun paisano abei-
rado a unha cunca: eu bebo para afogar as pe-
nas, mais as condenadas aboian. Non, decidi-
damente, non serve. 

Nisto advirto un nervioso movemento
de xente ao tempo que no meu campo vi-
sual aparece un automóbil do que saen ves-
tidos con formalidade e loito, Narciso cun-
ha furna nas mans e marcados sinais de so-
frimento impresos no rostro, e Fina, con ex-
presión ausente. Todos nos achegamos
mentres eles camiñan acompañados de fa-
miliares cara entrada do templo. Carmen
adiántase e dálle unha aperta a Narciso. El
descomponse, chora e esfórzase logo por
repoñerse. Fai un aceno e consegue trans-
mitirnos con verbas entrecortadas que me-
llor non máis, por favor. Ten que estar en-
teiro para continuar o acto do funeral por
Ricardo, arrebatado con sete anos por unha
doenza terca e letal. Durante dous anos os
pais demostraron un coraxe extraordinario
para pelexar coa enfermidade insidiosa e
tremenda e conseguiron que o seu fillo se-
guise sendo feliz, a pesar de todo. Todos es-
tamos conmovidos asistindo a maior traxe-
dia que lle pode acontecer a un ser humano
e gustaríanos moito poderlles transmitir aos
tres, de forma que lles chegase ao corazón,
a compenetración que sentimos con eles, a
nosa unión espiritual e emotiva. Todos nos
sentimos unha soa persoa compartindo fon-
damente a mesma aflicción. 

Que o noso amor por eles lles faga máis
lixeira a pena. Amén.♦

XAVIER CASTRO
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Unha muller cun carro
grande pasa por un
caixeiro de Alcampo.
Entrega un billete,
métenllo nun detector
da empresa e dinlle
que é falso. Un
vixiante lévalle o billete
a un xefe. Chaman a
policía. A muller ten un
xuízo de faltas. Perde
tempo no xuízo, perde
máis porque non é da
mesma cidade. A
xuíza decreta a libre
absolución. Os de
Alcampo din que eles
obedecen a unha
normativa interna. A
muller xura que nunca
máis comprará no
híper.

Etimoloxías. Por
que será que as
palabras escolástico,
dogmático e
doutrinario proveñen
da Igrexa? Agora
súmaselle
fundamentalista, que
vén do Islam.

Vese que non foi
rara a vitoria
socialista, por maioría
absoluta en Portugal.
¿Observaron a
semellanza física
entre o novo primeiro
ministro, José
Sócrates, e George
Clooney?

Os que non teñen
sorte son Carlos e
Camilla. Tantos anos
para legalizar a
coxunda e mórrelles
un papa o día do
banquete.

O candidato máis
galego é Touriño. A
todo responde
“asegún” (lean:
Crítica da razón
galega de Marcial
Gondar). Cando lle
preguntan sobre o
topónimo da Coruña
non se sabe se sobe
ou se baixa, cando o
interrogan sobre o
Plano Galiza,
responde con outra
pregunta.♦

Tempo de campás
‘In memoriam’ de Ricardo,

fillo de Narciso de Gabriel e Fina Gómez

Os nacionalistas non podemos poten-
ciar dende unha política seria e coherente
a participación dos emigrantes nas elec-
cions, aínda que tampouco pode recortar
dereitos  que teñen os emigrantes por ter a
nacionalidade española.

Os nacionalistas teñen que potenciar
que todo cidadán debe participar na polí-
tica dende o seu contorno social para de-
fender no día a día os seus dereitos para
conseguir unha vida máis xusta, baseada
na liberdade e na igualdade dentro da so-
ciedade donde se desenvolve.

Ademais temos que explicar con sensi-
bilidade e razoamento que non pode pedir

o voto dos emi-
grantes, por ser
contraditorio
cos seus princi-
pios como na-
cionalistas, ade-
mais de que
cando un emi-
grante ten resol-
tos os posíbeis
problemas de
falta de traballo,
de non ter unha
xubilacion  dig-
na ou de falta
de asistencia sa-
nitaria , segura-
mente  com-
prenderá a nosa
posición , xa
que non é de
xustiza que un-
ha persoa que
nunca vai vivir
nun lugar poida

cambiar a través do seu voto a forma de ad-
ministrar, e polo tanto de vivir, dos demais.

Por ultimo a seguinte pregunta, co-
mo é posíbel que non poidan votar ou-
tras xentes  que sendo galegos/as  viven
no Estado español, pagando impostos en
Galiza por teren propiedades, e estaren
na emigración temporalmente, xa que o
seu futuro está planificado en volver á
súa terra.♦

‘Non é
de xustiza
que unha persoa
que nunca vai
vivir nun lugar
poida cambiar,
a través do seu
voto, a forma
de administrar,
e polo tanto
de vivir,
dos demais”

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ca de herba. Non lles produciu
ningunha dúbida o feito de que a
moreira estivese chea de follas
(polo tanto o seu estado era nor-
mal, como quedou demostrado
despois ao observar o tocón).

A Asociación Veciñal da que
formamos parte, en honor ao res-
pecto polas tradicións e en defen-
sa do seu patrimonio cultural e
natural non vai quedar impasible. 

Queremos saber quen foi o
funcionario municipal que orde-
nou cortar unha árbore singular,
protexida e que lles servía de
contacto aos rapaces da parro-
quia coa sua tradición de ensino
naturalista. Un funcionario, co-
mo mínimo tan inepto, non pode
estar nese cargo.

De forma inmediata, pedí-
moslle ao Consello en xeral e a
Alcadesa en particular, se proce-
da a repoñer cun novo exemplar
da mesma especie e porte no es-
pazo deixado polo antigo, xa que
por el non se pode facer nada.

Se isto non se produce de
forma inmediata, esta asociación
convocará toda a parroquia á
asemblea xeral para facerlle sa-
ber ao Concello da súa indigna-
ción.

Un delito ao patrimonio tal
non pode quedar impune.♦

ASOCIACIÓN DE VECIÑOS
‘EMILIO CRESPO’

(NAVIA-VIGO)
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Un poeta
de Cornualles
atopa rastros
celtas en Galiza
“Cornualles e Galiza teñen ben
de cousas en común” afirma o
poeta córnico Alan Kent en El
Correo Gallego (10 de abril).
Kent, que foi convidado pola
Universidade da Coruña para
participar nun curso de doutora-
mento, móstrase moi atraido por
Galiza e ve fragmentos do uni-
verso celta en cada lugar, nos
chancos (calzado) de Lugo e nos
chantos ou cerramentos de piza-
rra, por exemplo. “Os meus pais
–afirma– eran moi bos contando
historias. Faciano en canto eu
medrei. Así que me encheron a
cabeza de lendas e de mitos. Es-
taban moi orgullosos da súa as-

cendencia córnica, preocupá-
banse de ter, digamos, unha
conciencia nacionalista, como
unha oposición clara a Inglate-
rra. Eu lin de cativo a moreas de
escritores completamente mi-
noritarios, e de feito penso que
foron eles os que me educaron”.

Kent, que é autor de numerosos
libros, tamén sinala que o seu te-
rritorio é “o da clase traballado-
ra, as minas, todo moi industria-
lizado. Estou lonxe da visión ro-
mántica de Cornualles. O meu
libro The Hensbarrow Homilies
é un intento de explicar todo ese
territorio, esta paisaxe. Mais, re-
lacionado non coa típica visión
romántica, senón moito máis co
século XXI”. Kent lembra que
Cornualles foi denominado du-
rante moito tempo the west
barbary, o derradeiro lugar da
illa, o territorio bárbaro.♦

O Papa axudou
a difundir
o protestantismo
Augusto Zamora R. comenta
en El Mundo (7 de abril) a es-

tratexia do Vaticano en Lati-
noamérica. “Nunha reunión
co presidente Ronald Rea-
gan, segundo relata o xorna-
lista Bob Woodward, oficia-
lízase unha alianza informal
entre o Vaticano e os EE UU,
para combater a ameaza co-
munista en Centroamérica. En
Nicaragua, as igrexas convér-
tense en niños da contrarrevo-
lución e os bispos en dirixen-
tes políticos. A cruzada anti-
comunista do Papa barrerá
Centroamérica e a Igrexa Ca-
tólica dividirase en dous sec-
tores irreconciliábeis, a igrexa
oficial e a popular. Gañará a
oficial, a un custo estarrece-
dor en vidas e bens. A Igrexa
dos Pobres é barrida pola su-
ma das purgas vaticanas e a
represión das ditaduras. O
epílogo será o asasinato de se-
te xesuitas na Universidade
Centroamericana do Salvador,
en 1989. A Igrexa Católica
cae en grave descrédito e o
valeiro espiritual éncheo a
máis perigosa e destrutora ar-
ma de que dispoñen os EE
UU: as sectas relixiosas. Pro-
movidas polos Estados Uni-
dos e protexidas polas oligar-
quías e as forzas armadas, co-
mo arma de combate ideoló-
xico contra a teoloxía da libe-
ración, as sectas protestantes
propáganse como fungos. A
súa difusión é máis asoballa-
dora nos paises onde os mo-
vementos progresistas e po-
pulares eran máis fortes: Gua-
temala, O Salvador e, tras a
derrota electoral do sandinis-
mo, Nicaragua. O resultado
foi un descenso dramático do
número de católicos que, co-
mo pasa en Guatemala, son
hoxe a metade da poboación.

En Nicaragua achégase verti-
xinosamente a esa cifra, en
tanto os católicos comprome-
tidos seguen condenados ás
catacumbas”.♦

Enfermos
terminais:
os médicos
teñen razón
Camilo José Cela Conde es-
cribe en La Opinión (12 de
abril) sobre os enfermos ter-
minais e o caso de Leganés.
“A etapa final da vida é dolo-
rosa abondo, difícil e comple-
xa como para proceder de ma-
neira mecánica; é o bo facer
do médico o que debe impor-
se. E aí aparece a conexión
peor entre o asunto Terri
Schiavo e o de Leganés. En
ambos a conveniencia política
fixo caso omiso dos informes
técnicos –e mesmo, no pri-
meiro, das decisións xudi-
ciais– para impoñer unha ima-
xe de defensa a ultranza da vi-
da. Que non seña a miña, por
favor, cando me toque na
quenda. Eu quero que un mé-
dico responsábel decida cómo
evitarme os peores e máis
traumáticos momentos, e que-
ro que os políticos esteñan
quedos e en silencio. O pri-
meiro é norma nos hospitais
españois, mesmo se os médi-
cos teñen que traballar nas
condicións infames do Severo
Ochoa, atendendo a enfermos
terminais no departamento de
urxencias. Respecto do se-
gundo, sei que teño a partida
perdida de antemán”.♦

Nota musical
BIEITO IGLESIAS

Houbo un tempo en que non había trazas da
telefonía de fíos e outra era posterior en que
a xente que levaba a mao apegada á meixela

padecía cabaluda dor de moas (agora doe a soidade
e badúase polo móbil). Entón, cando estaba aviado
o xantar, saía a cociñeira ao corredor e, cun brúo
formidable, convocaba a familia ciscada polas leiras

a centenares de metros de distancia.
Un devanceiro do Manuel Cao, asediado polo lobo
a un quilómetro da casa, deu o dó de peito
chamando polo cadelo, e este acudiulle deseguida
porque aquela  voz tiña agudos que penetraban a
noite e os agros. Non é milagre que a familia do
Manolo se constituíse en saga musical: seu pai
tocou o saxofone nunha banda e logo o contrabaixo
en orquestrina; o irmao –Luís Humberto– tanxeu
pianos en clubes do Irao do Sha, en Iraque, Beirute
ou Cipro, antes de amenizar as veladas do casino da
Toxa; o sobriño violinista fai un pé na Filharmonía
compostelá. El propio escoitaba a Dylan no

transistor e despois dedillaba a guitarra pra min nas
sestas da mocidade, en sesiós asombradas pola
carballeira de Vilarchao, entre troncos que tamén
servían de portas de futebol (o Cao ensaiaba caneos
eléctricos; eu facía de arqueiro e cubría moita meta
coas caxatas esgrimidas como sticks de hóquei).
Cóntolles afeito pois semella mentira que un lugar
de doce casas ocupe dúas columnas deste
semanario. O meu viciño acaba de publicar un libro,
A política económica da Xunta, e non quero
despistarme (tales distracciós duran ás veces toda
unha vida), non sexa que me esqueza de declararlle
afeizón e agarimo.♦

O tempo vital de Manuel María

CAMPUS / A NOSA TERRA

A súa poesía axudounos a agrandar os nosos universos íntimos; a descubrir
as arelas, ensoñacións, paixóns, conflitos, ilusións... dos que nos precederon.

Estas páxinas abren un diálogo entre o home e o poeta, arredor da súa traxectoria.

Unha crónica sociolingüística de Galiza
baixo o franquismo e na restauración democrática.

CAMILO GÓMEZ TORRES

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 12 de abril do 2005

Alan Kent.



A. EIRÉ
No PP consideran que os in-
cumprimentos do Estado con
Galiza é o feito decisivo que os
pode salvar electoralmente. As
denuncias do presidente Fraga
contra o goberno central habe-
ría que encadralas nesta estra-
texia. Pero tamén é certo que
os socialistas non son quen de
explicar os atrasos nas infraes-
truturas. A utilización electoral
dos populares semella tan certa
como que José Luis Rodríguez
Zapatero non está a cumprir
as súas promesas con Galiza.

“O goberno socialista rouboulle a
Galiza 332 millóns de euros”. A
acusación de Fraga acadou, loxica-
mente, unha transcendencia mere-
cida. Tanto polo cualificativo em-
pregado, “roubo”, como por quen e
contra quen o profería: o presiden-
te dun goberno autonómico contra
o goberno central. Aínda máis por
distinguirse Fraga por unha visión
do Estado á que, historicamente,
supeditou os intereses de Galiza. 

A gravidade da acusación, que
levaría, de ser certa, ao delito de
prevaricación, era lóxico que tive-
se como medida do goberno autó-
nomo un chamamento á cidadanía
para mobilizarse e defender así os
dereitos e os intereses de Galiza.

Pero existen algunhas situa-
cións que non concordan. A gra-
ve imputación de Fraga e o con-
flito que abría co goberno cen-
tral, debería ser transmitido á
opinión pública galega como un
acordo do Consello de Goberno,
explicando axeitadamente a ile-
galidade do goberno central.

Pero non foi así. Fraga lan-
zou a acusación a preguntas dun
xornalista na rolda de prensa lo-
go do Consello. Perde así parte
do valor a acusación. Foi medi-
da? Escapóuselle a Fraga?

Sexa como fose, na vez de
emendarse, nos días seguintes o
presidente do goberno autónomo
seguiu insistindo nas súas acusa-
cións. Ás súas denuncias sumá-
ronse os membros do seu goberno,
sobre todo o vicepresidente Alber-
to Núñez Feixoo, que había tempo
xa viña acusando o incumprimen-
to do denominado Plan Galicia por
parte do Goberno Zapatero.

A acusación realizada polo
presidente Fraga prodúcese logo
dunha reunión dos presidentes
autonómicos do PP. Todas estas
comunidades denuncian o in-
cumprimento do goberno socia-
lista, que desviaría diñeiro desti-
nado a estas administracións cara
a outras gobernadas polo PSOE.

Existe outra coincidencia
nestas denuncias dos presidentes
populares: o diñeiro que lles “sa-
carían” ás comunidades do PP se-
ría o xeito de pagarlles aos na-
cionalistas o seu apoio goberna-
mental. Nin que dicir ten que, sen
citalo, están acusando o PSOE de
desviar o diñeiro a Catalunya,
polo apoio que recibe de ERC. 

A mensaxe na Galiza é que
“outros nacionalistas”, pretendi-
damente amigos do BNG, lle sa-
can a Galiza o que é seu. Reforzan
deste xeito, aínda máis, a mensaxe

electoral da dereita española.

Chamada a manifestarse

Consecuentemente con esta men-
saxe, Fraga decide chamar os ga-
legos a mobilizarse contra o go-
berno central. A idea xa non é no-
va. Desde hai tempo persoas pró-
ximas ao PP veñen encirrando os
nacionalistas, xa sexa BNG, xa
sexa CIG, para que promovan
mobilizacións e saian á rúa pro-
testando contra Madrid. Algúns
xornalistas, de clara tendencia de-
reitista, acusan, unha e outra vez,
os nacionalistas de “agora estar
calados e non protestar”. Polo que
se puido comprobar, os naciona-
listas non están polo labor de fa-
cerlle a campaña electoral ao PP.

Anxo Quintana lanzaba, unha
e outra vez, a mensaxe de unidade
e de consenso para reivindicar an-

te o goberno central que cumpra
os seus compromisos. Xa non os
do Plan Galicia, senón as prome-
sas de Zapatero. As súas chama-
das non tiveron moito eco no PP e
foron desprezadas polo PSOE.

O PP ollaba así que os naciona-
listas non querían entrar no seu xo-
go. Tamén fracasaba o intento de
xerar “un movemento espontáneo”
da poboación que permitise unha
mobilización social ampla de re-
xeitamento ao goberno socialista.

Fraga logrou, iso si, que em-
presarios, asociacións e diversos
colectivos, mesmo a maioría dos
medios de comunicación, se mos-
trasen críticos co Goberno Zapa-
tero polo que consideran un claro
incumprimento con Galiza, ante o
crecente descontento e nerviosis-
mo de Emilio Pérez Touriño.

Pero a mobilización social
non chegaba. Así que Fraga, que

tanto criticou sempre á saída á
rúa dos cidadáns, que tantas ve-
ces mandou reprimir estas mani-
festacións, que empregou duros
cualificativos para os políticos
“de pancarta”, decidiu realizar un
chamamento claro á mobiliza-
ción. Facíao como presidente da
Xunta contra o goberno central.

Días despois, deixaría claro
que el só apoiaría esa manifesta-
ción, pero que non pensaba parti-
cipar. A última vez foi a protesta
contra o Canadá na guerra do Fle-
tán e Fraga recibiu algúns ovos e
abouxos. Feito do que non gustou
nada, criticando a Xosé Cu;iña
por “obrigalo” a ir ao Obradoiro. 

Pero no PP aínda se están
laiando de non ter participado nas
mobilizacións do Prestige, acu-
sando a Nunca Máis de negarlles
esa posibilidade. Agora pretenden
devolverlles a pelota aos socialis-
tas. De momento, ante a falta de
resposta popular, o PP conténtase
con concentrar en Compostela,
nun lugar pechado, os seus cadros
políticos a próxima fin de semana.

Contestación do PSOE

Os socialistas non deron contes-
tado axeitadamente ás acusa-
cións de Fraga, usando, sobre to-
do, as descualificacións persoais.
Pérez Touriño foi incapaz de re-
solver as dúbidas sementadas
polo PP. Tampouco desde o mi-
nisterio, nin sequera Xosé Blan-
co, foron quen de aclarar nada.
Só ratificacións de compromi-
sos. Cuestión de fe. Quen máis
se achegou foi Antón Louro, co-
ordinador dos deputados socia-
listas galegos  en Madrid.

Segundo a versión socialista os
tres tramos do AVE paralizados
son froito de que Francisco Álva-
rez Cascos, ministro nos tempos de
José María Aznar, fixo as cousas
mal. Agora os socialistas, din, que-
ren facer todo ao xeito, comezando
polas expropiacións, sen beneficiar
a amigos de Fraga como Villar
Mir, que pretendía dar un tremen-
do pelotazo recibindo por unha mi-
na pola que ten que pasar o AVE
perto de mil millóns de euros.

Aínda así, non hai moito
quen acredite nas explicacións
socialistas, porque, hoxe por ho-
xe, as infraestruturas galegas van
con atraso e os orzamentos non
son suficientes para cumprir os
prazos acordados.

Tanto é así que o nacionalista
Anxo Quintana acusa o goberno
central, agora en mans do PSOE,
de facer o mesmo que fixera o do
PP. “Todos incumpren os seus
compromisos con Galiza”, decla-
rou o voceiro nacional do BNG.

Hai quen non entende esta “ac-
titude suicida do PSOE na Galiza”.
E quen, como Xoán Ramón Aller,
a explica afirmando que é unha ve-
lla táctica electoral o atrasar o máis
posíbel os traballos comprometi-
dos para polos en marcha. Canto
máis perto das eleccións mellor pa-
ra gañar máis peso electoral.

O problema é se para daque-
las o PSOE vai ser quen de mu-
dar a percepción cidadá do in-
cumprimento que espalla o PP.♦
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Latexos

Axudando
ao inimigo
X.L. FRANCO GRANDE

Paréceme que Xosé Ma-
nuel Beiras elixiu a pe-
or saída entre algunhas,

escasas, posibilidades das
que dispoñía. É mala para el,
porque é darse por vencido
pechando o seu porvir políti-
co, é mala para o seu partido,
maiormente neste momento
con eleccións á porta, e, ao
cabo, é mala para a política
galega. Pois na política nosa
escasean as personalidades
de mínimo contido. Desta
maneira, o que queda, a unha
banda e a outra, é unha
verdadeira tristura. 

Empezo por deixar
constancia de que non coñezo
a fondo as razóns que Beiras
puido ter para tomar esta
decisión. E aínda sendo certas
as que el manifestou, ao meu
ver, había outras saídas. As
faltas de respecto non son
cousa nova, nin os desacordos
coa xerarquía, nin as demais
razóns que deu a coñecer. Por
máis que si é verdade que,
con certas compañías, custa
manterse e seguir adiante, ao
menos sen contaminarse ou se
non se dispón dunha discipli-
na ascética. 

Coido que Beiras pensou
máis no seu caso persoal, ne-
se ninguneo de que ao
parecer cre que foi obxecto,
ca na precaria situación en
que deixa a política galega de
hoxe. Para min, isto é o mais
importante. Haberá quen diga
–e cústame admitir que
alguén o crea– que se impón
un anovamento dos cadros, e,
dentro deles, a figura do pre-
sidente do Consello Nacional.
Pero haberá que dicir tamén
con que peza de recambio se
fai o anovamento, cousa que
non se ve por ningures.

De hoxe en diante a polí-
tica galega vai ser aínda me-
nos intelixente, menos atraín-
te, menos imaxinativa. Xa vi-
ña escorada –é unha opinión
moi persoal– por unha falta
grave de realismo, como se a
sociedade galega tivese que
adaptarse a ela e non esta á
sociedade, algo que Beiras,
en certa maneira, conseguiu
corrixir dándolle máis credi-
bilidade á opción nacionalis-
ta, abríndoa e sacándoa da
tobeira en que estaba agacha-
da.

Fálasenos agora de
anovamento. Oxalá sexa cer-
to. Tampouco se pode esque-
cer que os anovamentos
poden e deben facerse doutra
maneira. E non precipitalos.
En especial cando todo agoi-
ra un estancamento da opción
nacionalista, xusto nun
momento tan especial en que
a alternancia das opcións se-
mella unha posibilidade e
non unha fantasía. Pero, por
ese camiño –estoupido de
Beiras e dubidosos
anovamentos– a alternancia
pode quedar máis lonxe e, ao
mellor, nas mans doutros.♦

Busca rédito electoral dos incumprimentos do PSOE

Fraga colle a pancarta

GONZALO

O Presidente da Xunta, Manuel Fraga.                                            PACO VILABARROS



H.V.
O xulgado do administrativo
número tres do Tribunal Supe-
rior de Xustiza de Galiza sus-
pendeu o acordo plenario do
concello da Coruña para cam-
biarlle o nome á cidade e po-
ñerlle o topónimo deturpado.

O Superior tardou só dez días en
suspender o devandito acordo
plenario. A principios de abril a
Consellaría de Xustiza presentara
un recurso para anular ese acordo
e a sala número tres do conten-
cioso administrativo admitiuno a
trámite de contado e ditou un au-
to no que obrigaba a suspender a
decisión do concello. Ademais,
na resolución di que se dan “to-
dos os indicios dun acto nulo de
pleno dereito”, ademais de aludir
á “rebeldía” ante o cumprimento
das leis por parte do alcalde
Francisco Vázquez.

Segundo o auto de suspen-
sión do acordo plenario, o único
nome legal da cidade é o aproba-
do na Lei de Normalización Lin-
güística en 1984. A decisión xu-
dicial tamén lembra que toda a
polémica tras a decisión da cor-
poración municipal “xa está re-
solta”, posto que o concello co-
ruñés esgotou todas as posibili-
dades de opoñerse á lei, despois
de perder, un por un, todos os re-
cursos presentados. Os fallos en
contra do concello foron no Su-

perior, no Supremo e no Consti-
tucional.

No tocantes ao argumento es-
grimido polo concello para apro-
bar o cambio de topónimo, isto
é, que o permite a nova Lei de
Grandes Cidades, o auto do Su-
perior tamén se pronunciou. A
decisión do xulgado número tres

do contencioso administrativo
indica que “esta competencia xa
a tiña o antigo artigo da Lei, en
vigor cando os tribunais resolve-
ron a polémica do topónimo” en
contra do concello coruñés.

A respecto do suposto confli-
to de competencias entre o con-
cello e a Comunidade autónoma,

o auto indica que a Lei de Nor-
malización Lingüística prevalece
sobre as decisións do concello.
“As competencias en materia
lingüística que ten o Goberno
galego sufrirían unha forte inci-
dencia negativa, perpetuando o
incumprimento dos seus acor-
dos, que contan co referendo dos
tribunais e imposibilitando du-
rante anos a normalización lin-
güística” do topónimo.

Ademais, o auto carga contra o
alcalde coruñés, o socialista Fran-
cisco Vázquez, ao dicir que “o
acordo municipal [de cambio de
topónimo] non pode considerarse
de forma illada, senón dentro do
que é unha opción política, rebelde
ao cumprimento das leis e senten-
zas”. A pesar deste pronunciamen-
to do Superior e dos seus autos pa-
ra executar as sentenzas sobre o
topónimo, de momento non abriu
ningunha causa penal contra Fran-
cisco Vázquez por suposto incum-
primento dunha sentenza xudicial.

En todo caso, tras coñecer o
auto que suspende o acordo ple-
nario para usar o topónimo de-
turpado da cidade, o concello da
Coruña anunciou que se presen-
tará ante o recurso da Consella-
ría de Xustiza. A sala do conten-
cioso administrativo do Supe-
rior terá que fallar sobre o asun-
to, xa que de momento só se li-
mitou a suspender cautelarmen-
te o acordo municipal.♦
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Simpatizantes
de Esquerra
XOSÉ MANUEL SARILLE

Como moitos de
vostedes, ou ao menos
algúns, simpatizan con

Esquerra Republicana de Ca-
talunya, ou o que é o mesmo,
fan a equivalencia política,
entendendo que o seu mundo
ideolóxico estaría alí
representado por esa opción,
fágolles a seguinte proposta. 

Sería ben redixir unha car-
ta, asinada polos simpatizantes
de aquí, dirixida a Josep Lluís
Carod Rovira, dándolle os pa-
rabéns polo extraordinario do-
minio que do noso idioma
amosa cada vez que se traslada
a Galiza. Demostra unha gran
sensibilidade que ningún líder
político foráneo, nin sequera os
oriúndos, teñen manifestado
até agora. Mesmo esixe ser en-
trevistado en galego, iniciativa
esta que para moitos
compañeiros pasou á historia
desde que outros asuntos máis
importantes ocupan as súas
prioridades. 

De paso, nesa mesma
carta deberían convidalo
tamén, a el e ao seu partido,
se o ven oportuno, a
examinar a traxectoria deliti-
va do alcalde coruñés. Esta
segunda proposta vén a con-
to porque o canalla é o presi-
dente da Federación Españo-
la de Municipios e
Provincias, grazas de xeito
exclusivo a que o partido de
Carod votou por el para que
saíse elixido un alcalde do
Partido Socialista. 

Xa sei, claro que hai
razóns maiores que a da sim-
patía para que ese acordo se
produza. Pero no partido cata-
lán deben comprender que ter
ao delincuente coruñés como
presidente da federación
sobarda a problemática
galega. Aínda que Vázquez
procure non incomodar os
independentistas cataláns, que
para el son moito menos
separatistas apoiándoo que se
non o apoiasen.

O problema está en que
ademais de desobedecer a
Lei de Normalización
Lingüística e as sentenzas
dos tribunais, é o único polí-
tico do Estado Español que
chegou a postular
publicamente a suspensión
da cooficialidade do galego,
catalán e éuscaro. 

Non é inocencia, non é
inocencia romántica. Fagamos
a proposta doutro xeito: por
que os simpatizantes galegos
de Esquerra, que seguramente
non lembrasen xa ese apoio a
Vázquez, non planifican unha
ofensiva informativa sobre a
Cataluña sensíbel, que é a ba-
se de Esquerra e outros? 

Trataríase de que
soubesen que xefe real ten o
Partido Socialista de Galiza e
a que individuo lle dan os
seus votos na federación.
Con enviar información de
incumprimentos, desobedien-
cias e corrupcións inmobilia-
rias abondaría. mais iso
teñen que facelo vostedes, os
simpatizantes.♦

Ten ‘todos os indicios dun acto nulo de pleno dereito’, di o Superior

Un tribunal suspende a decisión do pleno
coruñés de castelanizar o nome da cidade

Unha campaña da Mesa pola Nor-
malización Lingüística está a reco-
ller sinaturas en defensa do cum-
primento da Lei de Normalización
e do acatamento das sucesivas
sentenzas xudiciais –Superior, Su-
premo e Constitucional– en rela-
ción co uso do topónimo coruñés.

A lista inclúe persoas do na-

cionalismo, pero tamén destaca-
dos dirixentes do Partido dos So-
cialistas de Galiza, como son o
seu ex presidente, Xosé Luís Ro-
dríguez Pardo. Entre os outros
socialistas que asinaron esta
campaña están varios concellei-
ros en activo; a saber: Xesús La-
íña, edil en Ribeira e Miguel Ba-

rros e Xosé Carlos Arias, conce-
lleiros en Vigo.

É destacábel a presenza nesta
lista do ex concelleiro coruñés
Antonio Campos Romai, que
formou parte do equipo que sos-
tivo a Francisco Vázquez duran-
te varios mandatos na corpora-
ción da Coruña.

A lista de apoios que ten a
Mesa é máis ampla, pero non os
deu a coñecer de momento. Sá-
bese que entre eles figuran car-
gos aínda máis relevantes e que
nos próximos días poderían fa-
cerse públicas algunhas sinatu-
ras de peso entre os socialistas
galegos.♦

Destacados socialistas
a favor da denominación galega

O PSdeG-PSOE anunciou ini-
cialmente que non se oporía a
reformar a Lei de Normaliza-
ción Lingüística para que se
admita como oficial o topóni-
mo deturpado da cidade da Co-
ruña. Porén, posteriormente o
secretario xeral dos socialistas
galegos, Emilio Pérez Touriño,
dixo que non tomara de mo-
mento ningunha decisión e
amosouse ambiguo.

Touriño dixo que está “en
disposición a falar para conxugar
a Lei de Normalización cos inte-
reses da Coruña”. En consecuen-
cia, “é partidario que unha modi-
ficación así se produza por con-

senso”. O que non aclarou Touri-
ño foi que significa consenso pa-
ra el e se neste consenso inclúe
ou exclúe os nacionalistas. Para
calquera aclaración, o secretario
xeral dos socialistas galegos in-
dicou que definirá a súa postura
“cando chegue o momento”.

O que tamén admite Touriño
é que a cuestión do topónimo é
materia de negociación entre el e
o alcalde coruñés Francisco
Vázquez, de feito, recoñeceu
que ambos falaron sobre o tema,
aínda que non chegaron a un
compromiso definitivo.

Segundo informou Francis-
co Vázquez, o procedemento do

cambio sería a través da presen-
tación dun proxecto de lei para a
modificación da Lei de Norma-
lización. Ese cambio permitiría
o uso do nome da cidade e da
súa denominación deturpada.
De todos xeitos, é difícil que ha-
xa algún movemento durante
esta lexislatura, xa que conclúe
no outono. En calquera caso, a
coincidencia do auto de suspen-
sión cautelar do acordo co cam-
bio de nome da Coruña e as am-
biguas declaracións de Touriño,
levaron á Mesa pola Normaliza-
ción a cualificar a postura de
Touriño de “ridículo máis es-
pantoso”. Para a Mesa, o secre-

tario xeral do PSdeG queda “co
cu ao ar” e preséntase como fe-
ble candidato á presidencia da
Xunta por ser “reo de Francisco
Vázquez” e chegar a chamar
“fundamentalistas” aos que “de-
fenden o cumprimento da lei e
das sentenzas xudiciais”.

O presidente da Xunta é o
responsábel de que Touriño
aceptase o cambio da Lei de
Normalización. Neste sentido,
no seu día Fraga invitou a Paco
Vázquez “a convencer aos
seus” para sacar adiante a modi-
ficación, xa que, dixo Fraga, re-
quiría consenso –do que ao pa-
recer exclúe ao BNG.♦

Exixiría mudar a Lei de Normalización

Touriño admite a legalización de La Coruña

Francisco Vázquez intenta, desde hai catorce anos, modificar o nome da cidade.



O actual Estatuto recolle va-
rios principios básicos de cohe-
sión social. Para que é necesa-
rio reformalo?

A cohesión social está per-
fectamente entendida no novo
Estatuto pero cómpre profundi-
zar neste aspecto porque en vin-
tecinco anos a sociedade mudou
moito. As características da emi-
gración e da inmigración muda-
ron, tamén o fixeron o equilibrio
territorial entre o interior e a cos-
ta, a concepción dos dereitos de
xénero e a solidariedade interxe-
racional. O que hai que ter moi
claro é que non imos poder falar
de cohesión social sen ter en
conta o financiamento.

Todos os relatores coinci-
den en sinalar que é o tema cla-
ve. Tiveron en conta o finan-
ciamento á hora de definir os
dereitos e as prioridades en
materia de cohesión social?

Nós encargámonos máis da
parte dos gastos que da dos in-
gresos, aínda que si que tivemos
en conta cales eran as nosas prio-
ridades. Optamos por un sistema
que garanta uns mínimos de co-
hesión social en todas partes.
Dende esta perspectiva hai que
conectar a cohesión social coa
ordenación do territorio para que
non exista unha fragmentación
de Galicia que siga potenciando
que nunhas partes haxa uns ser-
vizos de atención primaria que
non existen noutros lugares. Por
iso dicimos que a cohesión debe
organizarse dende un mesmo
centro para que se avalíen as ne-
cesidades dende unha mesma
óptica e poidamos garantirlle un-
has coberturas mínimas a todos
os galegos por igual, porque até
agora non acontece deste xeito.

A Fundación Iniciativas
XXI propón neste sentido a
creación dun Instituto Galego
de Asistencia Social como or-
ganismo coordinador?

A necesidade de unificación
de criterios é clara. Pode darse o
caso de que se seguimos así non
sexamos capaces de fixar poboa-
ción no futuro debido a que exis-
ten concellos con maior grado de
coberturas asistenciais. Por iso é
positivo a creación dun Instituto
Galego ou de calquera outro or-
ganismo que unifique criterios
para todo o territorio.

Cales serían as prioridades
en materia de cohesión social?

Temos que impulsar a colabo-
ración entre os axentes sociais e as
institucións. Para nós é fundamen-
tal seguir o modelo de asistencia-
lismo social europeo no que a so-
ciedade civil mediante asociacións
colabora coas institucións para ga-
rantirlle unha cobertura a todo o
mundo. Polo tanto, a cohesión non
sería só responsabilidade da admi-
nistración pública, aínda que teña o
papel principal. En segundo lugar,
hai que buscar unha igualdade de
oportunidades reais entre todo o
mundo. Até agora este principio
está recollido pero non se desen-
volveu de maneira axeitada e leva
a que por exemplo a mocidade,
que é o noso valor máis activo, non
se asente no territorio e emigre por-
que non ve claro o seu futuro. Ou-
tro aspecto sería a atención dun ga-
lego tanto dentro como fóra do no-
so territorio. Tema que levaría a de-
bater en profundidade sobre o tema

da galeguidade. Tamén hai que ver
que tipo de coberturas se lle deben
garantir á xente que chega de fóra.
En cuarto lugar hai que ter en con-
ta o desenvolvemento comunitario
vendo por exemplo como se poden
atender as necesidades da educa-
ción non regulamentada dos nosos
fillos. Avogamos pola creación
dunha rede de asociacións que se
encarguen de ofertar unha serie de
actividades relacionadas coa edu-
cación non formal. Por último,
cómpre idear mecanismos para
que aquelas persoas con problemas
de integración social vaian incor-
porándose e normalizando a súa si-
tuación a través de empresas de
economía social ou de emprego
protexido.

A este respecto critica que
até agora se está traballando
moito con políticas pasivas
(axudas directas sen ningún ti-
po de contrapartida)?

O actual modelo de cobertura
é pasivo. Danse axudas como a
Renda de Integración Social de
Galicia (Risga) ou outras axudas
a colectivos étnicos que son ne-
cesarias pero que non estimulan
a quen as percibe a incorporarse
á sociedade, que debería ser o fin
último. As políticas activas con-
sistirían en ofrecer incentivos
para que os colectivos marxina-
dos sentisen a necesidade de in-
tegrarse. Na nosa opinión esta si-
tuación só se consigue dando un
posto de traballo, de maneira que

unha persoa poida sentirse útil.
Por iso é tan importante o desen-
volvemento económico.

Sitúan como piar básico da
sociedade á familia. Por que
motivo?

A familia, nas distintas fórmu-
las que se presente, ten que ser a
base de articulación da sociedade
para que se poidan cubrir as nece-
sidades de todos os cidadáns den-
de que son nenos. Se a infancia e
a xuventude ten espazos que lle
permitan un desenvolvemento
pleno entón van conseguir estar
integrados na sociedade. Pola
contra, se dende a orixe hai pro-
blemas para a estruturación fami-
liar, entón acabará redundando en
situacións de exclusión social. 

O envellecemento da poboa-
ción é un dos maiores proble-
mas segundo os expertos. Como
se debería abordar dende a
perspectiva de asistencia social?

Persoas maiores sempre hou-
bo, aínda que non nas mesmas
porcentaxes que agora. Antes o
sistema de cobertura desa necesi-
dade era oculto xa que estaba cu-
berto maioritariamente pola fa-
milia. O novo modelo social, no
que a familia nuclear non é tan
extensa, fai que todo o sistema se
teña que encargar das persoas
maiores pero os recursos non
chegan para afrontar as necesida-
des. De feito, son as políticas da
terceira idade as que máis gasto
están precisando. É básico que
estas persoas poidan ter dereito a
unha vida digna. De aí a necesi-
dade de que a sociedade civil
participe no asistencialismo por-
que os recursos son limitados. A
isto referímonos cando falamos
de solidariedade interxeracional
e de fórmulas de solidariedade
internas. A participación é a me-
llor forma de cohesión social.

Como se recollería esta par-
ticipación nun novo Estatuto?

Pedimos que se transfiran as
competencias en materia de aso-
ciacionismo para elaborar unha lei
propia. En segundo lugar, temos
xa unha lei de voluntariado que
queremos que se desenvolva de
xeito efectivo. Na actualidade está
recollida unha lei de fundacións
propias de Galicia, pero non temos
unha lei de asociacionismo, que
outras comunidades autónomas si
teñen recollida nos seus Estatutos.

Reclaman a transferencia
dalgunha outra competencia?

Hai un tema polémico no que
nós soamente fixemos un apunta-
mento para que os estuden os que
coordinan a parte de financia-
mento porque consideramos que
poden ser positivos para Galicia.
O máis importante é o do réxime
da Seguridade Social. É un aspec-
to que se debe analizar xa que nos
daría a posibilidade de ter un sis-
tema de pensións propio, así co-
mo subsidios por desemprego e
outras vantaxes sociais. Un afon-
damento na nosa autoxestión le-
varía tamén a reclamar esta trans-
ferencia. En segundo lugar, tamén
facemos fincapé na inclusión di-
xital que ten moito que ver coa
sociedade da información. Obvia-
mente hai vintecinco anos non
existía este problema pero agora
mesmo é clave. Temos que garan-
tirlle o acceso á información a to-
dos os cidadáns porque conside-
ramos que é un dereito básico que
pode deixar atrás a quen non sexa
capaz de adaptarse ao novo mo-
delo de sociedade.

O modelo que propoñen
pode ser asumido por todos os
partidos?

Tratamos de presentar pro-
postas para suscitar un debate e
chegar a un consenso social am-
plo. Sobre todo porque estes as-
pectos teñen moito que ver coa
dignidade dun país. Vemos que
non toda a sociedade está
concienciada dos retos que te-
mos para estar á altura dos países
máis avanzados. De aí que sexa
tan importante que os partidos
expliquen a importancia que ten
a elaboración dunhas novas ba-
ses de relación e convivencia.♦
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FORO PARA O NOVO ESTATUTO

Xosé Antón Fernández Roxo
‘A cohesión é un labor de toda a sociedade e

non só das administracións’
RUBÉN VALVERDE

Coordinou a área de cohesión social das bases para un novo Estatuto que lle
encargou o BNG a distintos expertos. Xosé Antón Fernández Roxo é econo-
mista social e experto en Xestión de Organizacións Non Lucrativas. Colabo-
ra co Concello, a Universidade de Vigo e asesora a entidades socioculturais.

PACO VILABARROS
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A rama sanitaria do sindicato, que
fixo pública unha nota de prensa
aprobada en asemblea previamen-
te, apuntou que a destitución de
Xesús Arrizado –un histórico do
sindicalismo nacionalista en Lu-
go– como delegado do Forga, foi
unha expulsión en toda regra por-
que resultaba incómodo por pen-
sar e decidir por si mesmo.

Pola súa banda, as direccións
galega e comarcal da CIG mi-
nimizaron a polémica e Xesús
Seixo, secretario xeral, matizou
que se lle estaba dando ao tema
máis importancia e trascendencia
da que ten e que as críticas forman
parte dunha campaña, apuntando
amais que o expediente de regula-
ción de emprego da fundación
formativa foi pactado cos traballa-
dores e con Arrizado, mesmo coa
fórmula que este propuxera.

O que si son certos son os co-
mentarios que veñen facendo os
propios miltantes do sindicato en
conversacións informais, nas que
recoñecen que as cousas están re-
voltas en Lugo e que se lle está
facendo moito dano á CIG a nivel
global; mesmo algúns lembran a
baixada que tivo o sindicato na
afiliación xa que en doce anos pa-
sou dun 34 por cento de represen-
tatividade nesta provincia a un 17
por cento actual pero o peor, se-
gundo os afiliados, é a imaxe de
desunión que se está a dar entre a
clase traballadora lucense.

Tamén andan as augas revoltas
na Policía Local de Lugo e máis
concretamente, para os seus res-
ponsábeis, o equipo de goberno
que encabeza Xosé López Orozco.

Unha sentenza do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza
anulou a contratación de 16 poli-
cías locais interinos aínda que o
Concello de Lugo pensa recorre-
la e mentres tanto, o concelleiro
de Protección á Comunidade
anuncia que se convocarán de in-
mediato cinco prazas para cubrir

estas interinidades e que as ou-
tras se irán convocando en suce-
sivos anos, algo que a oposición
considera como un remendo a

unha ilegalidade manifesta.
A contratación dos 16 axentes

fíxose no anterior mandato cando
o PSOE gobernaba en coalición

co BNG, por iso, os nacionalistas
matizaron que as interinidades se
fixeran coa aprobación deles, da-
da a necesidade que había naque-

les intres de aumentar o cadro,
pero coa matización de que se
convocarían de inmediato as opo-
sicións para cubrir as citadas pra-
zas, algo que inclumpriron siste-
maticamente os socialistas, polo
que piden que se convoquen de
inmediato e non aos poucos, co-
mo pretende facer Orozco.

Pola súa banda, o PP pediu a
dimisión do actual concelleiro de
Economía e anterior responsábel
da policía, Francisco Fernández
Liñares, por non aceptar compa-
recer no último pleno para dar
explicacións sobre este tema. 

De momento, os 16 policías in-
terinos seguen patrullando as rúas.♦

Augas revoltas
ANTÓN GRANDE

As augas do sindicalismo nacionalista semella que andan un pouco revol-
tas nos últimos tempos en Lugo. A rama de saúde da CIG acusou o sindi-
cato de perseguir os responsábeis do Forga, a fundación formativa da CIG,
de exercer a persecución de ideas contra eles e mesmo de tentar liquidalos.

Lugo

Beiras e o BNG
CARLOS AYMERICH

Comecei a militar no nacionalismo por Xosé Manuel Beiras.
Como moitos galegos da miña xeración. Polo fascinio pro-
vocado pola súa personalidade. Polo seu traballo parlamen-
tar e social, realizado en condicións ben máis difíciles que as
de hoxe. E, sobretodo, pola dignidade coa que se conducía e
que, en certo modo, nos dignificaba a todos os que tentaba-
mos facer normal sermos cidadáns galegos do noso tempo. 

Lembro a campaña das autónomicas de 1989. Poucos
meses despois de o BNG non ter conseguido representa-
ción en Madrid (“Galiza sen límites”, era o lema). Moi-
tos nos abrimos daquela a Galiza e participamos nun pro-
xecto común que tiña en Beiras un referente fundamen-
tal. Lembro, en especial, o mitin do Araguaney e a súa in-
tervención. O orgullo co que, pola primeira vez, partici-
pei en Vigo, no meu colexio electoral da vella estación,
como apoderado do BNG. E ese orgullo tiña moito a ver
con Xosé Manuel Beiras.

Van xa dezaseis anos desde aquela. Desde hai catro par-
ticipo nos órganos de dirección do BNG. Nunha etapa du-
ra. Porque non está escrito en ningures que liberar unha na-
ción teña que ser un camiño doado. E en moitas ocasións,
por veces acedamente, discutín con Beiras. E sempre, mes-
mo nesas veces, tiven ocasión de aprender algo. E tamén
puiden traballar con el, cotobelo con cotobelo, redixindo as
“Bases” para un novo estatuto nacional para Galiza. E, des-
de logo, foi nesas veces cando máis aprendín del.

Cada un vai facendo o seu camiño. Corrixindo posi-
cionamentos e apreciacións. Acertando as ferramentas co-
as que enfrontar unha realidade que nos incomoda (por-

que, como dicía Manuel Sacristán, “unha cousa é a reali-
dade e outra é a merda, que é apenas unha parte da reali-
dade composta, precisamente, polos que a aceptan moral-
mente, non só intelectualmente”) e que queremos mudar.
Tecendo amizades e complicidades diversas. Mais sigo a
ter presente o exemplo e as leccións de Beiras. En espe-
cial unha: a necesidade de manter o proxecto común que
representa o BNG. Porque no BNG cabemos todos os que
arelamos unha Galiza máis libre e máis xusta. 

E por iso lamento a súa decisión deste pasado luns. Res-
péctoa e non dubido das razóns que, do seu punto de vista,
poidan existir para adoptala. Reais ou percibidas, que para o
caso tanto ten. E por iso agardo que haxa unha solución. Mais,
entretanto, seguirei traballando para afortalar o proxecto co-
mún do BNG e garantir a súa vitoria nas eleccións de outu-
bro. E esa é, neste momento, a miña mellor homenaxe a Bei-
ras. A todo o que el me aprendeu e a todo o que el represen-
tou para min e para moitos galegos da miña xeración.♦

‘Seguirei traballando para afortalar o proxecto común do BNG e garantir
a súa vitoria nas eleccións de outubro. E esa é, neste momento,

a miña mellor homenaxe a Beiras”

25 metros
LOIS DIÉGUEZ

Non sei se viron vostedes a película Residencia privada, de Sa-
verio Constanzo. Interesante, aínda que non concordamos coa in-
comprensíbel contradición do final. Uns militares do exército is-
raelí –conta–, toman a casa dunha familia árabe, confinando a es-
ta ás estritas dimensións do salón. O obxectivo está en ila cansan-
do para que abandone o edificio e este pase a ser propiedade do
Estado invasor. Temos a impresión de que a ministra española da
Vivenda viu tamén a película, pois acaba de propoñer a constru-
ción de non sei cantos pisos de 25 metros cadrados para xente no-
va. Aprendería do filme que se unha familia árabe de seis ou sete
membros pode vivir nun espazo de tal dimensión, con máis razón
o poderán facer un ou dous mozos, e até se sentirán privilexiados
se se comparan coa familia mencionada. Ei carballeira!, berrarán,
acaso, eternamente agradecidos. Non consideramos que a louvan-
za  sexa produto da nosa fantasía, pois xa sabemos en que rema-
tan as alternativas ante unha necesidade extrema: coa fin de sua-
vizar o problema, acábanse por aceptar solucións mesmo indig-
nas. Quizabes a ministra socialista teña medido xa o desenvolve-
mento do proceso. Sabe que ao primeiro os mozos protestarán.
Pero en canto se vexan metidos no caseto dos 25 metros, sabore-
arán os meles de vivir en liberdade. Daquela ficarán preparados
para aceptar máis recortes nas súas vidas. Así van desbravando a
nosa rebeldía. Outra lección máis, como a do exército israelí, aín-
da que iso si, sen fusís nin antiestéticas ameazas.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

PACO VILABARROS



Antón Patiño, xunto a Manuel Ri-
vas e a Cesáreo Sánchez Iglesias,
comezaran ao pé do monumento
aos mártires a Ruta da Memoria
que organizou a  Asociación de
Escritores en Lingua Galega co-
mo homenaxe a toda aquela xen-
te vitimada polos golpistas. Esa
mesma tarde presentábase na Co-
ruña Memoria de Ferro (A Nosa
Terra), ese “peto de ánimas aos
amigos”, que pedra a pedra foi
construindo Patiño para lembrar
aos seus amigos mortos, naquela
Coruña republicana con miles de
afiliados á CNT, que foron siste-
maticamente aniquilados.

Patiño conduciunos nesa pe-
legrinaxe laica e democrática,
que ía deixando aquí e alá, un ca-
ravel vermello en lembranza. El
estivera unha noite, xunto a va-
rios dos seus irmáns,  axudando
na fuga do Portiño, frustrada por
unha indiscreción que provocou
moitos mortos, lembrados agora
pola súa memoria de ferro. No
Campo da Rata fusilaron a moi-
tos, é o mesmo lugar onde Reixa
recreou en O lápis do carpintei-
ro unha daquelas interminábeis
noites tráxicas, apenas ilumina-
dos os rostros dos que ían morrer
pola intermencia do faro da To-
rre de Hércules. Aplausos, un nó
na gorxa e camiño aos outros lu-
gares nos que Patiño estableceu
os fitos da lembranza.

A segunda parada foi no local
do centro social El resplandor en
el abismo, a iniciativa anarquista
que educaba e daba cultura aos
obreiros e os seus fillos. A súa
biblioteca foi saqueada. Morte e
queima de libros, o binomio in-
separábel do fascismo. Un vello
que pasa, ao ver a concentración,
pregúntase “e logo, a casa ten
música? Tena, pero tivo que ser
un home daquel tempo que nos
ensinase a ouvila.

Como nos ensinou despois,
unha volta da estrada que pasa
caneando por detrás da paisaxe
escura da refinería de Bens. O
valo no que o pintor Luís Huici,
foi tiroteado. Xa as nubes dunha
tarde que se contiña comezaban
a poñerse mouras.

Subimos ao coche, cruzamos
as casas da Silva, e chegamos a
un campo sen historia, sen pla-
cas, apenas cunhas flores silves-
tres no espertar da primavera.
“Aquí mataron a Moratinos”, dí-
xonos Antón. Moratinos, era o
pintor Francisco Miguel, asesi-
nado con crueldade “porque era
o revolucionario que veu de Mé-
xico”, en palabras do seu asesi-
no. Patiño asegurou co brillo da
tormenta nos ollos “e de que lles
valeu? Sobre este sangue quixe-
ron erguer un imperio hacia
Dios. Non quedou nada. Nada.”

Unhas horas despois case un

cento de persoas arroupaban co
seu aplauso emocionado a Antón
Patiño cando apresentaba na Co-

ruña Memoria de Ferro. El tei-
maba, como fará este venres 15
de abril en Monforte, que eses

lugares teñen que ter un sinal pa-
ra o futuro. Un sinal no código
morse da dignidade.♦
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L E T R A S  2 0 0 5
L O R E N Z O  V A R E L A

Lorenzo Varela
Marga Romero

Unha biografía armada
con paixón e un fondo
coñecemento da figura
dun poeta excepcional
que mantivo intacto
o idioma e o amor
pola terra.

Coleccion Esencias

Unha historia
que nos pertence
A poesía en galego
de Lorenzo Varela
Carlos M. Callón Torres

Un ensaio que restaura o
papel decisivo e pioneiro
da poesía en galego escrita
por Lorenzo Varela.

Colección Nós os Galegos

A NOSA TERRA

Unha viaxe pola memoria da República con
Antón Patiño Regueira

XAN CARBALLA
Eran as 7 da tarde do 1 de abril. Un trono estarrecedor rompeu
o ceo da Coruña. No lugar onde fora asasinado o pintor Francis-
co Miguel, remataba un percorrido cívico dirixido por Antón Pa-
tiño Regueira, que comezara dúas horas antes no Campo da Ra-
ta, o principal lugar dos mártires do 36 na capital herculina. O
acto enmarcouse nas conmemoracións republicanas destes días.

Arriba, campa onde asasinaron ao pintor
Francisco Miguel. Á esquerda, o Campo
da Rata, escenario de numerosos fusila-
mentos. Abaixo, Antón Patiño Regueira.
Outros actos lembran
estes días a República.
O día 14 unha
manifestación
percorrerá as
rúas de Vigo.



“Unha tomadura de pelo”, esta é
unha das frases máis recorrentes
cando se lle pregunta a opinión
sobre os novos trens a maioría
dos universitarios, principais
usuarios deste transporte, que
collen o “Nexios”ou “R-598”
(aínda non está moi claro o seu
nome definitivo) para desprazar-
se a unha das cidades nas que es-
tudan. Queixanse de que o bille-
te se encareceu pese a que segue
a tardar o mesmo que o TRD.

Non hai dúbida de que os no-
vos trens, substitutos dos xa his-
tóricos TRD teñen un ar futuris-
ta e unha estética realmente van-
gardista, para iso se trata de trens
de última xeración con bascula-
ción “GPS” incluída . Mais o que
se pretendía obter con eles era
reducir considerabelmente o
tempo da viaxe, cousa que se an-
toxa  difícil debido ao actual es-
tado das vías galegas. Este pare-
ce ser o principal problema que
atopa o R-598, antes coñecido

como Nexios no seu percorrido.
O tren podería chegar a al-

canzar 160 km/h e deste xeito,
facer o traxecto entre a cidade
herculina e a olívica en noventa
minutos, mais as nosas vías non
llo permiten, aínda que o prezo
do billete sexa un euro máis ca-
ro. Así, so en chegar a Compos-
tela desde A Coruña o tren inver-
te unha hora. Polo que a realida-
de segue a ser que da Coruña a
Vigo tárdanse as mesmas dúas
horas e  trinta minutos que co
TRD, dúas horas e vinte se te-
mos sorte e non se detén nos tra-
mos en obras que se están a rea-
lizar para, paradoxicamente,
adaptar a vía a alta velocidade ou
se non atopamos ningún outro
tren polo camiño que obrigue a
deter a marcha para cederlle o
paso, misión case imposíbel. É
dicir, o novo tren con todos estes
obstáculos leva unha velocidade
media de 71,2 km/h, menos da
metade da súa velocidade punta. 

Propaganda do ministerio

A pesar de todo, RENFE e o Mi-
nisterio de Fomento anuncian
con prolixidade as oito unidades
deste modelo con deseño aerodi-
námico, catro motores de trac-
ción e outros dous de servizos in-
teriores, capaces de conformar
convois de até nove vagóns, se-
senta e catro prazas e cincuenta
cabalos máis que o seu antecesor.

Máis anecdótico resulta re-
sulta o que se refire ao nome do
R-598. O futurista nome de Ne-
xios que nos transportaba a pelí-

culas de ciencia ficción foi mu-
dado porque segundo explicou
un portavoz de RENFE “non tivo
boa acollida entre os usuarios”.
Tamén pode deberse aos proble-
mas de pronuncia nas comuni-
dades de Andalucía ou Extrema-
dura, onde tamén ten presenza,
dado que nesas rexións o “x”non
é familiar.

De momento esperar a unha
dupla vía e mellorar o trazado
da xa existente para adaptala a
alta velocidade parecen ser as
únicas solucións posíbeis ao
malestar que provoca a implan-

tación do “R-598” nos usuarios.
Para engadir mais leña o lu-

me un accidente na mañá do
mércores puxo de manifesto o
problema dos pasos a niveis sen
barreiras. No suceso resultaron
feridas cinco persoas, unha delas
de gravidade ao arrolar o tren
unha escavadora que cruzaba un
paso a nivel sen barreiras situado
entre as estacións de Arcade e
Pontevedra. O condutor da esca-
vadora foi trasladado en helicóp-
tero ao Hospital Xeral de Vigo e
o resto de pasaxeiros por estrada
a Pontevedra.♦
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O pasado venres 8 de abril che-
gaba a confirmación. Patrimonio
descatalogaba o barrio de Reci-
mil –máis coñecido como as ca-
sas baratas– permitindo o seu de-
rrubamento. As previsións do
Concello pasan agora por cons-
truír 2.000 novas vivendas no es-
pazo que ocupan as actuais. Un
dos principais accesos da cidade
podería ser sometido a unha fon-
da operación de cirurxía estética.

Con todo, o preoperatorio se-
rá longo. Os trámites burocráticos
que cómpre superar poden demo-
rarse anos, de maneira que as
obras non poderían dar comezo
durante este mandato. O Concello
debe agora modificar o planea-

mento urbanístico da cidade e so-
licitar os pertinentes permisos da
Consellaría de Política Territorial.

Coma sempre, está servida a
polémica. Que pasará cos actuais
inquilinos de Recimil? Na súa

maioría confésanse satisfeitos
ante a descatalogación de Patri-
monio. Dende as entidades veci-
ñais apuntan agora a importancia
de que se conserven os dereitos
adquiridos polos habitantes do

barrio durante varias décadas. As
vivendas, en réxime de aluguer,
son de titularidade municipal.

Nestes días van coñecéndose
polo miúdo os planos que dende
o goberno municipal se barallan

para o barrio. Unha destas aspi-
racións contempla a paulatina
demolición dos bloques que o in-
tegran, construíndo paralelamen-
te as novas vivendas nas parcelas
que estes ocupan. A medida ser-
viría, segundo os seus responsá-
beis, para evitar o desprazamen-
to dos inquilinos a outras zonas
da cidade durante o proceso de
construción. Sobre as condicións
deste traslado pouco se sabe.
Apuntan polo de agora que os re-
sidentes poderán continuar pa-
gando un aluguer ou optar á
compra das vivendas. Pero a que
prezo? Se cadra máis dun preci-
sa de anestesia para afrontar a in-
tervención.♦

Adeus a Recimil?
MARTINA F. BAÑOBRE

Dúas mil novas vivendas é o engado para acometer a demolición
das casas baratas de Recimil. Os habitantes das actuais vivendas
esperan poderen seguir a vivir nun barrio reformado e moderno.

Ferrol

A venda dunha finca de máis de
100.000 metros cadrados no ba-
rrio de  Mariñamansa da capital
ourensá á inmobiliaria Flager é
un dos episodios máis escuros da
xestión do PP na Deputación. É
un deses centos de casos que se
rexistran en Galicia sen que
aconteza nada; unhas veces pola
desidia da oposición, outras pola
da Xustiza e nunha boa parte de-
las porque a rede de intereses te-
cida polo PP (herdeira dunha tra-
dición secular de enxebre caci-
quismo) é tan sofisticada que ten
toda a aparencia de actuar desde
a máis perfecta falta de ética, pe-
ro na máis estrita legalidade.

O caso destes terreos de San-
tamariña implica hoxe a Deputa-
ción, inmobiliaria e reversionis-
tas, que lle reclaman á empresa
privada 2,16 millóns de euros
que tiñan pactado a cambio de
renunciar aos seus dereitos, xa

que a finca fora expropiada hai
décadas para usar como granxa-
escola polo organismo provin-
cial. A reclamación da titularida-
de por parte de Flager, que se fi-
xera previamente cos dereitos de
reversión, foi o argumento Xosé
Luís Baltar para negociar a ven-
da directa a Flager pola metade
do seu valor de taxación. É dicir,
dos 18 millóns de euros percibe
nove, aos que hai que restarlle os
3,61 que lle custará a urbaniza-

ción da zona en colaboración co
Concello. A operación demostra,
como no proxecto ‘Ourense cara
ao novo milenio’, que as diferen-
zas políticas entre os da boina, o
bonete e a Xunta non son moi se-
rias cando anda polo medio o ur-
banismo.

Pois ben, estes días acudiu ao
xulgado como testemuña Baltar
e declarou ante o xuíz e os me-
dios de comunicación o xa sabi-
do: que se vendeu Santamariña

nas rebaixas para evitar que a
Deputación “quedase sen nada”.
A portavoz do BNG puxo un
exemplo moi gráfico esta sema-
na. É como se alguén se declara-
se propietario da Praza Maior e o
alcalde, para evitar preitos, acor-
dase a súa venda a baixo prezo.

O caso é que este asunto está
pendente actualmente de tres
procesos xudiciais. Flager reti-
rou o seu contencioso pola titula-
ridade tras chegar ao vantaxoso

acordo co PP, pero estase agar-
dando a resolución xudicial das
denuncias presentadas por BNG
e PSdeG, que consideran que
Baltar incorreu en fraude de lei
ao vender os dereitos que tiña a
institución sobre a finca, coa
agravante de facelo por un valor
inferior ao real. Por outra parte,
hai un reversionista que se negou
a vender os seus dereitos á inmo-
biliaria e tamén recorreu á Xusti-
za. O PSdeG denunciou no seu
día que esta operación era un
claro “pelotazo” no que estaba
implicado un destacado dirixente
do PP, o que foi negado por este
partido. O proxecto deseñado
por Baltar e Manuel Cabezas in-
clúe a construción de 1.200 vi-
vendas, unha área comercial, un
polideportivo e unha zona verde.
Polo momento, o Tribunal Supe-
rior de Xustiza decidiu a suspen-
sión cautelar do proxecto.♦

Rebaixas na Deputación
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A Deputación, supostamente, vendeu terreos da súa titularidade a unha
inmobiliaria por debaixo do seu prezo real entrementres o Concello re-
cualifica a zona para posibilitar a construción de máis de mil vivendas.

Ourense

O Nexios tarda o mesmo que o TRD

Trens modernos, vías obsoletas
MARIA ÁLVARES

Os novos trens de cercanías, implantados en decembro do ano pa-
sado non están a ter a acollida que se agardaba. Malia que pasen
a proba da comodidade, limpeza, estado dos baños, ar acondicio-
nado incluso a da estética; os usuarios coinciden en que o “R-
598” non cumpre a función que tiña coma obxectivo, a redución
dunha hora de viaxe entre o traxecto que fan da Coruña a Vigo.

O tren Nexios, baptizado xa como R 598 polas dificultades na pronuncia de andaluces e estremeños.



H.V.
O Senado aprobou unha pro-
posición de lei de Anxo Quin-
tana que insta ao Goberno
central a crear a Confedera-
ción Hidrográfica do Miño,
que agrupará ás bacías galegas
que non dependen da Xunta e
que desembocan no Atlántico.

Galiza conta cunha Confedera-
ción Hidrográfica propia que é
competencia exclusiva da Xunta,
trátase da Confederación de Ga-
liza Costa, na que están incluídos
os ríos que discorren integra-
mente por Galiza. É dicir, todos
agás o sistema Miño-Sil e os ríos
e afluentes do Eo e o Navia, que
até agora pertencían á Confede-
ración Hidrográfica do Norte.

Desde agora, o sistema de
bacías do Miño e o Sil, o río Li-
mia e o Támega forman parte da
Confederación Hidrográfica do
Miño, pero esta continúa contro-
lada polo Estado, aínda que a
Xunta vai ter maior presenza nos
seus órganos de dirección. 

A decisión do Senado recolle
a creación inmediata do novo or-
ganismo regulador a través da
modificación dun Real Decreto.
Isto implica que non hai que
agardar a reforma global das con-
federacións hidrográficas que ten
previsto o Ministerio de Medio
Ambiente e que, como indicou o
BNG, significaría que se pospu-
xese “meses ou incluso anos”.

Mais o BNG non considera o
acordo logrado como o obxecti-
vo final. “É un primeiro paso, á
espera de que un novo Estatuto
que permita a Galiza avanzar no
autogoberno e ter as competen-
cias nesta materia”, afirmou.

En realidade, a demanda
dunha Confederación Hidrográ-
fica do Miño era algo que se
acordara no Parlamento galego
en febreiro de 2002 e que agora
levou ao Senado Anxo Quintana.

O acordo do Senado inclúe
establecer en territorio galego a
sede central do novo organismo

da conca e que se introduzan as
“oportunas modificacións legais”
para que as Comunidades autó-
nomas teñan unha “adecuada re-
presentación nos órganos de di-
rección e xestión da nova conca”.

A organización ecoloxista
Adega, pola súa banda, valorou
de forma positiva esta decisión,

pero considerou que “tan impor-
tante como a súa creación é que
a nova confederación asuma ou-
tra cultura en relación á planifi-
cación e xestión hidrolóxica
acordo cos principios de desen-
volvemento sostíbel e coa Direc-
tiva europea Marco da Auga”.

Adega considera que se debe
producir a transferencia íntegra á
Xunta de todas as competencias
sobre os ríos e bacías de Galiza,
non só porque ten dereito, senón
para que non haxa “criterios e mo-
delos dispares á hora da planifica-
ción e da xestión hidrolóxica”.

Por último, Adega xustificou
a creación da Confederación Hi-
drográfica do Miño porque a ba-
cía Miño-Sil “é ben diferente á
do resto das concas” do resto do
norte do Estado. Así, reclamou
máis protección destes ríos e non
seguir sacrificándoos con apro-
veitamentos hidrolóxicos.♦
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Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Estou impresionada, aínda,
por un filme que vin
recentemente: en título ga-

lego, As tartarugas tamén
voan, magnífico painel dos
prolegómenos e, tamén, das
consecuencias do terríbel
masacre perpetrado polo impe-
rialismo norteamericano (e os
seus aliados) no Iraque. O
filme, se me permitiren os lei-
tores expresalo así, ten, na mi-
ña opinión, evocación rosalia-
na: a mellor conxunción, a me-
llor simbiose, lírico-épica, aquí
subliñada polo protagonismo
infantil ou, por mellor dicer, de
nenas-nenos-adolescentes, ma-
duros á forza, a poder das
circunstancias adversas en grau
superlativo, do aprendizado
pola sobrevivencia após os ho-
rrores da guerra. Dáse a
circunstancia de que un dos
nenos-rapaces co-protagonistas
é un abráquico, un neno sen
brazos, mutilados barbaramen-
te por mor das minas sementa-
das na terra onde vivía, minas
que, paradoxalmente, el e mo-
reas de nenos máis, se dedican
a recolleren para gañaren uns
dinares... Este neno,
prematuramente convertido en
home, válese da boca para
moitos labores que
desenvolverían as súas mans
perdidas, e usa, tamén, dun po-
deroso instrumento ofensivo-
defensivo: a súa cabeza. Con
efeito, o rapaz deféndese-ataca
coa cabeza e, a maior abonda-
mento, é visionario, é quen de
predicer o futuro. Decontado,
lembreime dun magnífico arti-
go de D. Jenaro Marinhas del
Valle (publicado por A Nosa
Terra, no monográfico duplo
dedicado a Castelao e Alexan-
dre Bóveda), en que o benque-
rido escritor se ocupaba, en
clave alegórica, dos abráquicos
de Castelao, metáfora da muti-
lación galega, histórica, econó-
mica e cultural (recoméndolles
ás leitoras e leitores que tiver
esta coluna a súa leitura). E
compuxen, por miña volta, a
metáfora particular, inspirada
naquel filme comovedor que
citei ao comezo. Tamén nós,
historicamente, fomos abráqui-
cos e vímonos obrigados a
usar a cabeza “de máis”, isto é,
hipertrofiamos o que pudemos:
a capacidade intelectual, a po-
tencia criativa e artística, a sin-
gularidade do talento
individual... Defendémonos
coa cabeza, a despeito doutras
funcións, doutras virtualidades
que, obxectivamente, non exis-
tían. Mais, como é obvio, a
historia non é estática e, hoxe,
deberíamos aspirar a que todos
os órgaos, todos os formantes
do corpo social funcionasen e
actuasen coordenadamente pa-
ra a consecución do mellor fin:
a saúde e a hixiene da maioría
social galega, do povo galego.
Para que non haxa máis
abráquicos entre nós (nen entre
a poboación iraquiana, ou
sudanesa, ou ruandesa ou...),
para que non se nos obrigue
nunca máis a ter que
“xibarizar” a nosa economía, a
nosa cultura, a nosa lingua, a
nosa representación, os nosos
símbolos.♦

A.N.T.
Rubém Lopes Quintáns, militan-
te da Assembleia da Mocidade
Independentista, foi condenado a
seis meses de prisión e outros
tantos de inhabilitación do sufra-
xio pasivo por un delito de de-
sordes públicas tras unha protes-
ta polo Prestige que tivo lugar o
1 de decembro de 2002.

Rubém Lopes non terá que
cumprir pena de prisión porque
carece de antecedentes penais,
pero si deberá desembolsar unha
multa de dez días a tres euros ca-
da un por unha falta de danos e
pagarlle ao concello de Santiago
210 euros por un contedor de li-
xo que ardeu. Queda exculpado
da acusación de ataques incen-
diarios a entidades bancarias.

Fronte ás elevadas peticións
de pena formuladas tanto pola
fiscalía como polo Concello de
Santiago e os representantes dos
bancos, a defensa mostrou a sa-

tisfacción por unha sentenza que
bota por terra as principais acusa-
cións formuladas contra Rubém
Lopes. Neste sentido, durante o
xuízo a propia fiscal admitira o
argumento da defensa de que non
había probas e indicou que solici-
taba a condena en base a indicios.

En calquera caso, Lopes
Quintáns queda en liberdade
provisoria durante tres anos.

A asociación antirrepresiva
Ceivar, que canalizou a defensa
de Rubém, lembrou que se produ-
ce unha “marcaxe” policial de mi-
litantes independentistas, que te-
ñen que enfrontarse a todo tipo de
acusacións. De feito, outros tres
militantes de AMI foi condenados
a unha pena de tres días de arresto
domiciliario e ao pagamento de
douscentos euros por un mural
que pintaron nunha parece do
Concello de Ames no Milladoiro,
onde non hai ningún elemento pa-
trimonial que conservar.♦

P R E S E N T A C I Ó N
EN

M O N F O R T E
DE

“MEMORIA DE FERRO”
DE ANTÓN PATIÑO REGUEIRA

A NOSA TERRA

O VENRES 15 DE ABRIL ÁS 20 H.
NA GALERÍA SARGADELOS

COA INTERVENCIÓN

ANTÓN PATIÑO REGUEIRA E

XAN CARBALLA.

Queda en liberdade provisional ao non ter antecedentes

Militante de AMI condenado
por unha protesta durante o Prestige

O obxectivo é a transferencia das competencias á Xunta

A Confederación Hidrográfica do Miño
nace dependente do Estado

A recollida das quince mil sina-
turas que avalen a iniciativa le-
xislativa popular en defensa dos
ríos avanza con rapidez. O pasa-
do oito de abril, tras menos dun
mes de traballo, o número de
asinantes era de 7.441. Prevese
que se conclúa a recollida das
sinaturas antes de finais de abril.

Aínda que só poden recoller
as sinaturas os fedatarios reco-
ñecidos diante da Xunta Electo-
ral, o traballo de recollida dos
apoios avanza a gran velocida-
de. “O problema é chegar á xen-

te, pero unha vez esta sabe da
iniciativa, asina de contado”,
explicou Xosé Salvadores, inte-
grante de Adega e un dos pro-
motores desta iniciativa.

Ademais de avanzar rapida-
mente, a iniciativa lexislativa
popular está a conseguir o apoio
de numerosos científicos, inte-
lectuais e artistas. “A preocupa-
ción polo estado dos ríos vai
máis alá da agresión que supo-
ñen os encoros; a xente ve co-
mo están e apoia iniciativas co-
mo esta”, indicou Salvadores.

A campaña de recollida de
sinaturas en defensa dos ríos ten
como unha das datas máis sig-
nificativas o catorce de abril,
día internacional contra os en-
coros. Nesa xornada Adega vai
preparar dous actos reivindica-
tivos que relacionará coa inicia-
tiva lexislativa popular.

A iniciativa lexislativa é unha
proposición de lei con texto articu-
lado que regula todo o que ten que
ver cos ríos, non só a instalación
de centrais eléctricas ou outros
aproveitamentos económicos.♦

A iniciativa lexislativa popular dos ríos
consegue a metade das sinaturas nun só mes

O Miño era un río incluído na Confederación do Norte.



H.V.
A Xunta presentou publicamen-
te a versión en galego do paque-
te informático Office 2003 catro
meses despois de saír ao merca-
do no noso idioma. A oferta é in-
completa e exclúe tanto a base
de datos Access como o progra-
ma de presentacións FrontPage.

O procesador de textos Word, o
programa de correo electrónico
Outlook Express e a ferramenta
de cálculo Excel si teñen ver-
sión en galego, aínda que non
se pode predeterminar o correc-
tor ortográfico galego, de modo
que inicialmente sempre sae o
castelán e o usuario debe confi-
guralo cada vez que abre un do-
cumento.

A secretaria xeral da Mesa
pola Normalización Lingüística,
María Xosé Jamardo, felicitouse

polo anuncio da Xunta, aínda
que se laiou de que tardase tanto
en facelo público cando se podía
baixar na páxina de Microsoft
desde o 24 de novembro.

Ademais, a Mesa criticou
que a Xunta obrigue a descarga-
lo desde a rede en lugar de repar-
tir copias en discos compactos.
“O arquivo pesa seis megas, de
modo que baixalo custa moito
tempo no caso de moitos centros
de ensino que carecen dunha co-
nexión rápida á internet”, dixo
María Xosé Jamardo.

Por outra banda, a secretaria
xeral da Mesa protestou porque
a Xunta sempre vai a remolque
das demandas sociais. “Desde
que pedimos a versión galega
do Windows 95 até que conse-
guimos esta primeira versión no
noso idioma pasaron dez anos”,
dixo, para a continuación indi-

car que “o Office 2005 podería
estar a piques de saír, de modo
que o 2003 quedará obsoleto. O

que tiña que facer a Xunta é ver
cara outras administracións, co-
mo a Junta de Estremadura, que

está a traballar polos programas
libres, o que implica que non
hai que pagar por eles. Desa for-
ma aquí poderíamos contar con
versións en galego por moi pou-
cos cartos e sen ter que negociar
con ninguén”.

Outra incógnita que a Mesa
considera que a Xunta debe
despexar é que vai facer a Ad-
ministración. “Daranlle o Offi-
ce 2003 en galego a todos os
funcionarios?”, preguntou Ma-
ría Xosé Jamardo.

Por último, a lentitude da
Xunta reaccionando ante as ne-
cesidades sociais e as dificulta-
des para obter esta versión en
galego do Office 2003 levoulle
á Mesa a preguntarse se “esta
non será unha estratexia para
que ninguén baixe o programa e
poder dicir despois que non hai
demanda?”.♦
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Xa falamos repetidamente do círculo, do
circo, do ring. Pois aínda cómpre falar
algo máis desa figura tan produtiva. Ho-
xe vémolo na palabra roda.

Son numerosos –e doados de identifi-
car– os derivados de roda: rodela, rodal,
rodil, rodeira/rodeiro, rodicio, rodapé,
rodar, rodear, etc. Hainos que, por seren
cultismos –é dicir, seren tirados do latín
nunha etapa avanzada da evolución da
lingua e non se veren suxeitos á evolu-
ción secular– conservan maior semellan-
za coa palabra latina: rota. É o caso de
rótula, rotar, rotación, rotor e outros.

Pararémonos no adxectivo rotundo.
Tamén el é un derivado culto de rota. A
evolución popular normal do latín rotun-
dus debería ter sido en galegoportugués e
español rodondo (igual que en catalán é
rodó) pero produciuse unha “disimila-
ción”, unha diferenciación de vogais que
eran iguais, acabando en redondo. Por

certo que o cultismo latino chegounos a
través do italiano na palabra rotonda; a
intuición popular acerta cando, baseándo-
se na forma circular deste elemento cons-
trutivo que ten como finalidade facilitar a
circulación, lle chama unha redonda.

De rota o latín creou o diminutivo ro-
tulus, do que procede o galego rolo, co
significado de ‘cilindro’. Polo Morrazo
chámaselle rolo aos troncos das árbores
cortadas e roleiro á persoa que os merca
e os vende. E rolar é un verbo sinónimo
de rodar, no sentido de ir a rolos. Rolar é

tamén moi empregado na terminoloxía
marítima no sentido de xirar (rolar o ven-
to) e dada a súa constatación en  usos non
coincidentes co español (roleiro/roleira
‘mar axitado’ por exemplo) sería ben
comprobar se é un españolismo en galego
ou polo contrario, coma outros termos
mariñeiros, non se trata dun galeguismo
en español. En todo o caso, estraña que a
normativa só admita rular e non rolar,
que é unha simple variante fonética. En
portugués rolar é plenamente admitido.

Tamén nas restantes linguas romá-

nicas abundan os derivados de rota, e
ás veces pasan dunhas linguas ás ou-
tras. O francés exportoulles ás demais
–e mesmo ás non románicas– as pala-
bras ruleta (“rodiña”) e máis roulotte
‘vehículo-vivenda que se remolca sobre
rodas’ e o español ruedo ‘terreo da pra-
za de touros onde ten lugar a tauroma-
quia’ e mais rodeo ‘espectáculo de
monta de cabalos salvaxes’.

E de rotundus procede o inglés
round, termo que no boxeo denomina ca-
da un dos ciclos do combate. Ciclo, outra
palabra –esta vez de orixe grega– que
significa “roda, círculo” e que atopamos
tamén en cíclope (“o do ollo redondo”,
dispensando San Benitiño) e ciclón (‘for-
tísimo remuíño de vento’ que vén sendo
o galego rodopío)

Volvemos sempre ao mesmo, camiña-
mos en roda. Como dí a imaxe popular  é
como a carioca que leva o rabo na boca.♦

Roda
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Sobre a nova
Lei Galega
do Voluntariado
Nas pasadas semanas, o Consello da Xun-
ta presentou o texto dun anteproxecto de
Lei Galega do Voluntariado, iniciando os
trámites para a súa aprobación,(1) e da que
cómpre facer algunhas reflexións.

A primeira, sería cuestionar a necesi-
dade ou non dunha regulación legal do
voluntariado, sendo esta unha iniciativa
fundamentalmente civil, e existindo xa re-
gulacións que ordenan o funcionamento
das asociacións e organizacións non go-
bernamentais, por unha banda, ou regula-
cións que defenden os dereitos e deberes
cando existe relación laboral, etc. Diante
disto, poderiamos apuntar que no proceso
de aprobación da lei estatal, as principais
entidades de voluntariado adoptaron unha
postura moi crítica ao respecto, denun-
ciando intencionalidades controladoras e
limitadoras por parte da Administración, e

non tanto un desexo de recoñecer ou po-
tenciar o labor da acción voluntaria.

Lendo o texto do anteproxecto, se-
mella que aquí caemos no mesmo, tendo
en conta o papel preponderante que se lle
outorga á Administración autonómica,
máis patente na definición dos órganos
de decisión e participación; así, créase
para este fin o Consello Galego do Vo-
luntariado, formado por 31 membros,
dos que tan só catro pertencen a entida-
des de voluntariado fronte, por exemplo,
a 17 da Administración autonómica (es-
tamentos políticos e técnicos).

Isto levaríanos a formular unha se-
gunda pregunta: por que esta regulación
agora? A resposta é clara, tanto no explí-
cito do texto, como no implícito do con-
texto dos meses anteriores: É unha res-
posta motivada, en gran medida, polas
consecuencias que a catástrofe do Presti-
ge, e nomeadamente a súa catastrófica
xestión, tivo na sociedade galega. De aí
que ocupe un capítulo enteiro a “acción
voluntaria en situacións de emerxencia”.
A cuestión que debater non é a necesida-
de do liderado da Administración nas ac-
tuacións diante de situacións de emer-
xencia, senón o xeito no que isto se re-

gule e se execute, e o tipo de relación que
se estabeleza coa sociedade na súas ma-
nifestacións de autoorganización, e con-
cretamente coas posturas máis críticas
ante as decisións dos poderes públicos; e
os antecedentes non lle deixan demasia-
do espazo á confianza.   

Esta regulación semella ter algo dun-
ha visión pretendidamente triunfalista e
carente de toda autocrítica que a Xunta
lanzou tras os primeiros meses do pro-
blema. Un macro-congreso de volunta-
riado –no que os representantes do go-
berno foron asubiados polo público par-
ticipante–, ou algunhas das medidas pro-
postas neste anteproxecto, como a ES-
TAVOL (Estación do Voluntariado), son
exemplos disto. A ESTAVOL será un
complexo pretendidamente adicado á
formación do voluntariado, o cal en si
non é criticábel. Menos entendíbel é a
súa ubicación, no concello de Sanxenxo
–non precisamente onde o solo urbano é
máis barato–, ou o seu financiamento
–Fundación Arao, promovida pola Xunta
para canalizar as achegas privadas para
paliar a catástrofe do Prestige.

Saíndo xa dos influxos da marea ne-
gra nesta regulación, queremos apuntar

dous aspectos máis: 
Un deles, a escasa ou nula atención á

relación e ligazón do voluntariado co siste-
ma público de Servizos Sociais, marco moi
relacionado co seu ámbito de actuación
práctica, e da relación con figuras máis
profesionalizadas para a coordinación dos
diferentes programas de actuación.

E outro máis, para rematar, ten que ver
cunha consecuencia máis difusa: o feito
de acotar determinadas labores dentro
dunha “Lei de Voluntariado”, excluíndo
outras –as que non se executen de acordo
cos mecanismos aquí estabelecidos, ou as
directamente excluídas na lei, como a ac-
ción política ou sindical–, contribúe a cre-
ar unha imaxe social dunha acción civil
“boa”, fronte á outra, modelando así a vi-
sión das diferentes forzas críticas da so-
ciedade para a súa transformación.

É bo recoñecer o papel da acción vo-
luntaria no eido social, ambiental, diante
de catástrofes, etc. Pero, é esta a maneira
de facelo?♦

A. HERNÁNDEZ MOURIÑO é traballador social.

(1) Descoñecemos a situación do proceso no mo-
mento da publicación deste artigo.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa ANDRÉS HERNÁNDEZ

Xa estaba na páxina de Microsoft desde novembro de 2004

A Xunta presenta unha versión en galego
do paquete informático Office 2003

A Xunta inclúe un enlace coa páxina de Microsoft para baixar a interface en galego.



Cales son as causas de que en-
raizase tan ben o sindicalismo
en Ferrol?

Obviamente, o feito indus-
trial que caracterizou a cidade.
Había actividade no estaleiro,
pero tamén no porto. Cecais, o
que máis marcou a necesidade
de sindicatos foron os ciclos
–que aínda se conservan hoxen-
día– entre etapas de moito labor
nos obradoiros e outras de falta
de traballo. Cando hai demanda
de man de obra, chegan de fóra
obreiros moi concienciados.
Cando volve a precariedade, os
empregados que van á rúa xa te-
ñen un alto nivel de formación
sindical, polo que marcan unha
impronta na cidade en contra dos
abusos dos empregadores.

Así que a reconversión non
é cousa do noso tempo.

Todo o contrario. Esa situa-
ción vai parella á historia da cida-
de. Os cambios demográficos son
fortísimos. Desde primeiros do
século XIX hai unha subas e bai-
xas de poboación espectaculares.

Que liñas ideolóxicas tiña o
sindicalismo ferrolán?

Había tres. As clásicas anar-
quista e socialista e máis outra
de tendencia republicana. O so-
cialismo tomou forza a partir da
década do 1890 grazas a que o
fundador do PSOE e da UGT,
Pablo Iglesias, era de Ferrol.
Máis adiante, o anarquismo con-
seguiu equipararse, en termos de
representatividade, ao socialis-
mo, tanto na década do 1910 co-
mo no tempo da II República.

Como escollían os traballa-
dores facérense dunha tenden-
cia ou doutra?

Iso era bastante complicado.
Había minorías fortemente ideo-
loxizadas que tiraban por unha
tendencia ou pola outra. Até o
1910, na maioría das sociedades
obreiras, o factor ideolóxico era
secundario e só se notaba nalgún
dos seus dirixentes. Até a década
do 1920 non existían diferentes
sindicatos obreiros para cada
empresa. Toda a acción sindical
era unitaria. Como é nesa altura
que xorde a Confederación Na-
cional do Traballo (CNT), ve-
mos exemplos como unha Socie-
dade de Electricistas da UGT e
outra dos anarquistas. E aínda
así, houbo moitos gremios que
só militaban nunha das tenden-
cias, por tradición.

Hai figuras ferrolás senllei-
ras en cada unha das liñas?

Á parte de Iglesias, no socia-
lismo destacaron Xaime Quinta-
nilla, que chegou a ser alcalde
republicano, Manuel Morgado,
que ao igual ca Quintanilla, era
da liña galeguista do PSOE. Ou
Antonio Filgueira Vieites, ao que
lle chamo no libro “trotamundos
revolucionario”. Este home mili-
tou activamente no sindicalismo
arxentino ou brasileiro.

Pola beira do anarquismo, po-
demos citar a Xosé López Bouza,
expulsado de Buenos Aires e que
foi un dos impulsores do Congre-
so da Paz. A partir da década do
1920 virou cara ao republicanis-
mo e chegou a ser gobernador ci-
vil e presidente da Deputación da
Coruña durante a II República.
Acabou fusilado no 1936.

E varios destes sindicalistas
foron activistas na emigración.

Houbo casos de ferroláns sin-
dicalistas en América e nacidos
na emigración que fixeron acti-

vidades en Galiza, concretamen-
te en Ferrol e os outros portos de
recalada da xente que viña ou
que volvía. Gabriel Abad chegou
a ser candidato do Partido Socia-
lista de Argentina nas primeiras
eleccións ás que esta forza
concorreu. Román Delgado esti-
vo na Revolución Mexicana e
chegou a ter na súa casa a Durru-
ti e outros destacados anarquis-
tas. Tamén destaca o colectivo
de traballadores vascos na cida-
de, logo da reactivación do sec-
tor naval no 1909, que fixo nece-
sario que se trouxesen mestres
técnicos dos estaleiros do Ner-
vión. Estes obreiros até facían a
súa propia festa do 1 de maio.

Que relación houbo entre as
ideas galeguistas e o sindicalismo?

Non houbo unhas boas rela-
cións. Até a II República a in-
fluencia do galeguismo é nula e
durante ese período o Partido
Galeguista fixo actos pero nun-
ca conseguiu influír na activida-
de obreira. A pesar de que o sec-
tor do galeguismo ferrolán foi
moi dinámico, o certo é que a
cidade era xa de por si moi di-
námica e eses movementos pa-
saban máis desapercibidos. En
Compostela, onde todo funcio-
naba máis lentamente e a socie-
dade era máis conservadora, o
galeguismo tiña un protagonis-
mo que en Ferrol non puido con-

seguir. Mais hai que destacar fi-
guras como o pintor Bello Piñei-
ro ou Ricardo Carvalho Calero.

Á parte do contido laboral,
que outras actividades desenvol-
veron as sociedades obreiras?

Este é un tema pouco tratado
pero moi interesante. Os sindica-
tos fixeron un enorme labor cul-
tural. A Biblioteca Pública de Fe-
rrol foi, entre o 1918 e o 1936, a
biblioteca do Centro Obreiro
Cultural, unha institución creada
por obreiros anarquistas, socia-
listas e republicanos no 1911.
Tamén existían os ateneos liber-
tarios, a escola racionalista da II
República. Ademais, houbo todo
ese labor dos mestres de esquer-

da que se encargaban de formar
os obreiros e as súas familias.

Nese labor de instrución,
que papel xogaban os xornais?

Nos xornais moita xente
aprendía a ler. Algúns facían as
súas primeiras lecturas nestes
medios e outros as súas primei-
ras colaboracións como escrito-
res. Os xornais obreiros eran o
único medio para poderen elevar
as súas queixas. Á parte dos con-
tidos sindicais e laborais incluí-
anse artigos de divulgación cien-
tífica e, xa nos tempos da II Re-
pública, traballos sobre a sexua-
lidade, o naturismo ou o esperan-
tismo, que confiaba na creación
dunha nova lingua que servise a
comunicación universal, algo
moi na liña do internacionalis-
mo. A idea destes periódicos era
abrirlles as mentes e instruír un-
has clases traballadores cun esta-
do cultural calamitoso.

Estes xornais eran influen-
tes ou marxinais?

Hai que distinguir entre os
xornais que se publicaban en cada
cidade e os que viñan de fóra. En
Ferrol, o xornal máis importante
foi El Obrero, de tendencia socia-
lista, que empezou a publicarse no
1890 e que durou até o golpe do
1936. Na cidade líase moito, nos
obradoiros pasábase de man en
man e era moi coñecido. Tamén
eran importantes as cabeceiras
que se editaban en Madrid e Bar-
celona. Nos tempos da II Repúbli-
ca había catro xornais diarios:
Mundo Obrero (comunista), El
Socialista e Solidaridad Obrera e
CNT, ámbolos anarquistas. Estes
periódicos vendíanse nos quios-
cos e tamén á porta dos estaleiros.

O Congreso da Paz

Nun dos intres máis destaca-
dos da historia do obreirismo
ferrolán foi o Congreso da Paz.
En que consistiu?

A I Guerra Mundial conside-
rouse como unha guerra contra os
obreiros en todo o mundo. E su-
cedéronse as iniciativas para de-
tela. En Ferrol fíxose un congreso
obreiro para logralo. O Ateneo
Sindicalista de Ferrol, que funcio-
naba como agrupación das socie-
dades obreiras de tendencia anar-
quista, quixo reaccionar en contra
da guerra xa a partir do 1914. Fi-
nalmente, convocouse a un con-
greso obreiro que pretendía reunir
o maior número posíbel de repre-
sentantes sindicais chegados de
todo o mundo. Ese congreso que-
ría parar a guerra cunha enorme
folga xeral que acabase coa ma-
tanza nas trincheiras.

Non tiveron moito éxito.
O Congreso da Paz do 1915

fracasou por varias causas. O da-
quela presidente do goberno,
Eduardo Dato, prohibiuno. Cele-
brouse clandestinamente a finais
de abril e primeiros de maio, pero
con menor asistencia da prevista
por mor do control policial. Os de-
legados portugueses, por exemplo,
foron expulsados. Todos aqueles
obxectivos “grandiosos” naufra-
garon. Para o que si valeu foi para
que o sindicalismo anarquista re-
nacese. Tamén desde ese ano fun-
ciona en Ferrol un comité da Aso-
ciación Internacional de Traballa-
dores, cuxo secretario será o de-
vandito López Bouza. O que pasa
é que este sindicato nunca conse-
guiu operar polo que o protagonis-
mo de Ferrol quedou limitado.♦
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Eliseo Fernández
‘En Ferrol fíxose un congreso obreiro

para deter a I Guerra Mundial’
CÉSAR LORENZO GIL

Neste mes cúmprense 90 anos do Congreso da Paz de Ferrol, un inten-
to utópico de parar a Gran Guerra coa forza dos obreiros. O historiador
Eliseo Fernández (Ferrol, 1967) lembra este e outros episodios da loita
sindical en Obreirismo ferrolán (A Nosa Terra), un volume no que ana-
liza os movementos en defensa dos traballadores entre o 1870 e o 1936.

PACO VILABARROS



Comecemos unhas breves consideracións
protestando polo case insoportábel marteleo
mediático ao que fumos sometidos, dende
toda clase de poderes, por un deceso que se
convertiu nun espectáculo. Ao que o filóso-
fo francés Boltanski se referiu como a “ex-
plotación do sofremento”, para erixir, máis
unha vez, este espectáculo da debordiana
“Sociedade do Espectáculo” nun falso valor
cristiano, seguiu o circense ceremonial que
tivemos que soportar através de todos os
medios de difusión-convicción e mercado-
tecnia duns supostos cristianos, usufrutua-
rios do poder de Estado, e xentes afíns. O
claveteo tivo un carácter sarcástico cando
algúns tiñamos que soportar cercanas re-
ferencias á suposta persecución de sedicen-
tes católicos. De que serían capaces se non
estivesen perseguidos? A máquina propa-
gandística mostrou ao elegante Karzai (sen-
tado próximo aos Reis dos Reinos das Es-
pañas) mostrando compunción polo Papa.
Ninguen quixo informarnos que neste me-
morabel evento estaba o xefe dun estado
(Afganistán) no que se torturaba, na súa pri-
sión de Bagram, a supostos terroristas que
morrían encadeados ao teito mentras eran
“habilmente interrogados”. Perto dos “no-
sos” monarcas sentabans os dous Presiden-
tes Bush, que tiñan ambos subcontratado e
autorizado torturas, asesinado a miles de ira-
quíes preventivamente para non ser ataca-
dos por ADM e a Secretaria de Estado Rice
que é unha recente cómplice, como virtual-
mente toda a Administración estadouniden-
se, destes crimes. Como nos informou o ver-
dugo de Chechenia, Putin e o asesino de
Salvador Allende, Kissinger: “O Papa era
un grande humanista”. Boas referencias! Se
fose cristiano consideraría a presenza de
moitos asistentes ás ceremonias unha des-
vergonzada blasfemia. Benzón a que algún
deusiño me permitiu ser ateo!

A multitudinaria presenza canonizaba un
mundo de “globalización” de cuxo muto roce,
desvergoñado e místico, unha enorme canti-
dade de xefes de estado tentaban lexitimarse
ante o mundo como “amantes da paz, e ini-
migos de calquer impugnación violenta”. O
capital pecado de Xoán Paulo II foi o de xo-
gar un papel globalizador, loitando contra un

mundo bipolar para conquerir non un mellor
mundo unipolar (as axitadas, profusas bandei-
ras dunha Polonia na que os dereitos sociais
son case os peores da Unión Europea lembrá-
banos a algúns a Marcinskus, a Banca Vatica-
na ou misterioso cádaver aforcado na londi-
nense ponte de Blackfriars) senón só unha de-
crépita situación de inxustiza, proliferantes
mafias e crecente desigualdade no que a “re-
lixión” teña o balsámico papel de refuxio cul-
tural que promove e permite unha “democra-
cia” que respecta o ca-
rácter estrutural do sis-
tema pese a súa existen-
te explotación. A hipó-
crita “condena moral”,
ante Bush, ou a familia
Aznar da guerra, limíta-
se a unha débil admoni-
ción moral individualis-
ta para que exerzan
máis vigorosamente a
súa compasiva caridade
e comprensión. Máis
dádivas e cilicios pero
nada de buscar outro
sistema, que para os
seus apesebrados rebaños, pouco explorado-
res e carentes de imaxinación, só pode consis-
tir nun Estado falsamente marxista, e esen-
cialmente comunista e totalitario. Os ridículos
cánticos e o mediatizado e mediático entu-
siasmo dalgúns xóvenes, comenentemente
manipulados por organizacións fanatizadas
ou integristas, como o Opus Dei, os Neocate-
cumenais e outros, non logra ocultar a crecen-
te desafección que un espectáculo hipócrita,
político e inflado suscita na parte menos des-
cerebrada dos xóvenes do mundo.

■ TEOLOXÍA DA LIBERACIÓN
E COMUNISMO

O mesquiño e antricristián odio do extin-
to Papa cara a Arrupe, Ernesto Cardenal,
Romero, Ellacuría, Casaldáliga e outros;
o seu visceral rechazo ante a teoloxía da
liberación, califícano como un Papa me-
diocre e vengativo. O confundir un méto-
do marxista de análise dos males sociais
cunha exclusión da lexitimidade dunha fe

trascendente, que vai máis alá dunha ur-
xente, terrenal loita en pro da xustiza re-
vela unha miope, antidemocrática, autori-
taria, personalista e hexemónica persona-
lidade. Como ben dixo o moitas veces ti-
roteado Helder Cámara: “Cando entrego
dádivas aos pobres chámanme Santo pero
se pregunto o porqué de que haxa pobres
me chaman comunista”. Así era Woytila.

Outorgóuselle unha desmesurada impor-
tancia ao papel xogado por Xoán Paulo II na

implosión do imperio
“comunista”. A presión
da parella Reagan-Xo-
án Paulo II de feito
exerceu unha certa in-
fluencia, pero, agás en
Polonia, a presión in-
sostíbel militar de Rea-
gan e a súa pretoriana e
mediática “democra-
cia” cara a URSS, e a
desafección interna das
súas sociedades ante a
ineficacia económica e
o burocratismo foron
factores moi superiores

aos que manexou, con certa pero escasa ha-
bilidade, o Papa. Xoán Paulo II non foi a cau-
sa principal da caída da URSS. Sostelo é un
puro acto de propaganda que pretende dar ac-
ta meritoria de idealismo espiritual a causas
vulgarmente terrenais. Iso convén. Materia-
lismo dialéctico: vade retro.

Paradóxicamente foron algúns dos seus
máis acervos críticos os que son un claro
exemplo da limitadísima vitoria de Xoán
Paulo II. Cando vemos na prensa as xustas
críticas de Hans Küng ou de Leonardo Boff
non nos deixamos de sorprender ante a la-
mentábel submisión dos críticos que, moitas
veces, calaron sen rechistar ante as súas or-
des. O Papa soubo, utilizando os brutais mé-
todos da xerarquía facelos acatar as súas ad-
monicións. O primeiro deber do rebelde é
saber separarse dun poder omnímodo e bru-
tal. Ao non facelo aqueles ofrecen un espec-
táculo parecido ao dalgúns bolcheviques
nos procesos de Moscú que subliñaban fe-
mentes, ante o Grande Xefe, que fóra da
igrexa non existía salvación. Do tema femi-

nino deberíamos deixar falar ás feministas,
cada día máis acaladas no seo do Catolicis-
mo Romano. Na época da Reforma discutí-
ase, entre teólogos que promovían formas
de poder nacional, o principesco, do núme-
ro de sacramentos aceptabeis, de cantos co-
ros anxélicos existían ou de cantos anxos
podíanse situar na punta dunha agulla, pero
tras todo isto estaba a loita por un poder e
soberanía territorial e a súa articulación
eclesial. Hoxe ocultánse os efectos do siste-
ma mundial imperante e do seu posíbel fra-
caso, a violencia magnifícase, as súas cau-
sas ocultánse e así falaremos de paz.

O problema que teñen a maioría das reli-
xións existentes no noso tempo, como no pa-
sado, é a súa xuridificación. Opoñéndose ao
que dixo o torturado e asesinado Nazareno
hoxe o home se fai para as leises non as leises
para o home, para o humano da humanidade.
Esa é unha das bases para a subsistencia do
poder (que é o que interesa a unha organiza-
ción xerarquizada e autocrática como a Igrexa
de Roma). O pasado Papado non só non sou-
bo cohonestar un difuso e escaso acervo de
“valores eternos” (por exemplo o “non mata-
rás” ou a condena da tortura declarándoa co-
mo un laico imperativo categórico) cun mun-
do actual, senón que elevou absurdamente a
verdades dogmáticas e inamovíbeis prácticas
sociais continxentes (como os anticoncepti-
vos ou a investigación coa “células nai”, etc.)
cobríndose de ridículo na súa actuación. Nin
tan sequera é un “Deus” o que dita ao Papa o
tenor das súas leis senón que un omnisciente
Papa que se irroga un papel tradicionalmente
trascendente e eleva o continxente a “eterno”.

Para os non crentes o enxuizamento dun
papado non se pode apoiar en valores tras-
cendentes e revelados, pero si se necesita
un ideal do que podería ser unha “boa so-
ciedade”. Para un que propugna valores de
eficacia instrumental, a curto prazo, de
triunfante e globalizador poder de mercado,
de mediático poder de convicción e doutros
vectores de poder social, este Papa foi bas-
tante eficaz no seu fin principal (destrución
dun non real socialismo) foi un bo Papa.
Para os primeiros foi un Papa nefasto.♦

XOSÉ F. PÉREZ OYA é economista.
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NA MORTE DE XOÁN PAULO II
O enterro de Xoán Paulo II xuntou no Vaticano
a 200 xefes de Estado. O autor medita sobre as

paradoxas desa presenza e o balance dun papa-
do que considera nefasto para os non crentes.

Éxito e fracaso dunha morte anunciada
XOSÉ F. PÉREZ OYA

A. EIRÉ
A glorificación da figura de
Xoán Paulo II e a reivindica-
ción de que suba aos altares
case ao mesmo tempo que
descende á terra, non é algo
casual, senón que forma parte
da tan sorprendente como
efectiva campaña electoral
para a elección do novo Papa.

Glorificando a figura de Karol
Wojtyla, na que participan tanto
a curia romana, instalada na con-
trarreforma do Vaticano II e os
movementos neoconservadores
cristiáns, estase a demandar un
Papa dun perfil semellante.

Quere dicir, a curia romana,
defende os seus privilexios e o

seu poder ante unha Igrexa máis
descentralizada e ecuménica. Ta-
mén defenden o seu estatus todas
as “seitas” ou agrupacións cristiás
nacidas ou amamantadas baixo a
aba de Wojtyla durante o seu pa-
pado. Desde a prelatura do Opus
Dei, os Kikos, Comunión e Libe-
ración, Guerrilleiros de Cristo...

Pero a retórica eclesiástica é
moi aguda e moi viva. Así, fron-
te a un Wojtyla santificado antes
de tempo, con milagres xa “pro-
bados” ou investigados antes da
morte, co arcipreste da basílica
vaticana, Francesco Marchesia-
no á cabeza afirmando que lle
devolveu a fala, os cardeais da
curia expresan a súa mala
conciencia e falan de pór a Igre-

xa ao servizo dos pobres e de es-
tar máis en contacto co Evanxeo.
É unha especie de autocrítica pa-
ra que todo siga como nestes úl-
timos 25 anos.

Toda esta campaña electoral
está adubiada con inexactitudes
e mentiras para facer máis gran-
de a figura de Xoán Paulo II. Al-
gunhas moi significativas e cun-
ha clara mensaxe.

Así, xa nomearon a Xoán
Paulo II como “O Magno”. É
preciso recordar que ese foi o
cualificativo que lle puxeron ao
Papa León Magno. Foi este o
primeiro bispo de Roma que se
proclamou como Papa no senso
actual na palabra. Quere dicir,
superior xerarquicamente aos

demais bispos. Porque o bispo
de Roma era un máis. E non é o
sucesor de Pedro pois, que se
saiba, San Pedro nunca foi Papa
de Roma.

Tampouco o enterro de
Wojtyla foi o “máis grande da
historia. Non pode competir en
seguidores con Khomeini, nin
con Stalin, Gandhi, Nasser, e ha-
bería que situalo á par de Diana
de Gales, outro figura posmoder-
na froito dos medios globaliza-
dos, como o Papa.

Tamén manipularon o seu
testamento. O anuncio de que
pensara dimitir no ano 2000 que-
dou niso, en que o cavilara, pero
decidira que non debía facelo.
Tamén a súa disposición de ser

sepultado en terra como sinal de
humildade. Así foi, botáronlle
por encima unhas presas de terra
polaca, pero o seu corpo está
dentro de tres cadaleitos, un de-
les totalmente hermético.

Por non estar claro nin está
cal vai ser finalmente o seu lugar
de soterramento definitivo.
Wojtyla mostrara o seu desexo
de descansar en Cracovia. Final-
mente deixoulle a súa decisión á
curia. Pero aínda pode ser levado
a Polonia. As disposición fixan
que un ano ten que permanecer
enterrado no Vaticano. Logo o
novo Papa poderá decidir. Todo
dependerá do que dite neste cón-
clave un espírito santo ao que
denominan “paxaro”.♦

‘Opoñéndose
ao que dixo o torturado e

asasinado Nazareno
hoxe o home se fai para
as leis, non as leis para
o home, para o humano

da humanidade”

Mentiras e medias verdades na morte de Karol Wojtyla

O soterramento do Papa como campaña electoral



Unha prosopografía é fotografía e biogra-
fía. De Karol Wojtyla abundan e remiten a
unha prosopografía de contrastes, com-
plexa e poliédrica.

Nace en 1920, en Wadovice, vila duns
10.000 habitantes ao sur de Polonia; é ter-
ceiro entre irmáns. Orfo de nai, 1929, fa-
lecen os irmáns e, acabados os estudos se-
cundarios, trasládase co pai a Cracovia,
1938. Estuda na universidade civil, fai te-
atro, exerce actividades cristiás. No 1941
morre seu pai; queda soíño; segue estu-
dos, traballa nunha canteira, logo nunha
fábrica. Involucrado no teatro clandesti-
no, opta polo seminario tamén clandestino
a pesares da persecución hitleriá. Ordéna-
se sacerdote o 1-IX-1956. Estudos en Ro-
ma, no Angelicum dos dominicos; doutó-
rase cunha tese sobre san Xoán da

Cruz. Párroco rural, profesor universi-
tario: ten éxito tanto nas aulas como no
templo. Os xoves acoden a el masivamen-
te. Aos 38 anos é bispo auxiliar de Craco-
via, logo arcebispo e cardeal. Aos 58 anos
é elexido bispo de Roma, Papa.

Karol Wojtyla fragua como persoa nun-
ha Polonia que estrena independencia, ense-
guida invadida pola URSS e Alemaña na II
Guerra mundial, 1939-1945. Sabe de
Auschwitz testemuña do holocasto e dos
asasinatos de 2.500 sacerdotes dos 10.000
que había en Polonia. Atravesou a labarada
da mocedade cara unha personalidade de
aceiro: alto, roxo, ollos azuis, atlético, inte-
lixente, seguro. Entregouse ao seu país, aos
seus fieis cristiáns: soupo amar e ser amado.
Sen nai desde a infancia, acóllese a María
nai; sen irmáns desde mozo, ten amigos e
devolve amizade; así até o final da súa vida.

■ PAPA EN ROMA

É polaco de nacemento, de educación, de
perspectiva social. A experiencia da for-
mación e liberación do seu pobo élle con-
sustancial e tende a xeralizala. Por iso en-
tende a Italia, simpatiza con España, dubi-
da ante Franza: non conviviu coa socieda-
de laica, non se educou na aceptación da
Ilustración, nin da secularización, senón
na recuperación da nación Polonia á que a
Igrexa lle deu forza. Durante o Vaticano
II, 1962-65, participou no debate da liber-
dade relixiosa cando a elaboración da
constitución Gaudium et Spes.

O “polaquismo” é advertíbel en todos
os seus actos. Ao ser electo Papa, o carde-
al Wyszynski, arcebispo de Warsovia, ani-
mouno a aceptar: compría un papa xove
para un novo milenio. Xoán Paulo II in-
tentou,  restaurar a Igrexa conmocionada
polo Vaticano II, reforzar a presenza social
da Igrexa, dialogar con todos para superar
o comunismo, o ateismo, o secularismo e
a absolutización do neoliberalismo.

■ RESTAURAR A IGREXA

Xoán Paulo II acepta o Vaticano II como
programa, mais enténdeo estáticamente. O
Concilio na Lumen Gentium indicara a co-
lexidade episcopal como estrutura eclesial.
Wojtyla felicítase de ter colaboradores,
mais non deu pasos cara unha igrexa de
episcopado colexial e parroquias democra-
tizadas. Os sínodos de bispos non pasaron
de asembleas de estudos e de propostas.
Apoiou institutos paralelos á igrexa episco-
pal, concretamente de comunidades laicas:

Comunión e Liberación, Focolaris, Neoca-
tecumenais, carismáticos, Opus etc. A súa
forte personalidade serviu de medre da fun-
ción papal como único voceiro. Dous feitos
desequilibradores da estrutura eclesial.

A curia non perdeu intervencionismo e
as dióceses seguiron a xirar arredor do Papa
e das Conferencias episcopais mediatizadas
por Roma.Un Papa presente no mundo e au-
sente na curia, deixou a
esta a burocracia repe-
titiva. É este o punto
máis negativo do pon-
tificado de Wojtila.

■ MISIÓN UNIVERSAL

Catorce encíclicas, tre-
ce exhortacións, coren-
ta e dúas cartas apostó-
licas, once constitu-
cións... As encíclicas
son documentos dou-
trinais relevantes. Nor-
malmente redactadas
por un especialista,
aínda así expresan a
mentalidade e os pro-
xectos papais. Ningun-
ha das súas alcanzou o prestixio da Pacem
in Terris de Xoan XXIII ou da Populorum
Progressio de Paulo VI, mais son valiosas e
determinativas. Así no campo social: Labo-
rem Exercens, 1981; Sollicitudo Rei Socia-
lis, 1987 e Centesimus Annus, 1991, actua-
lizan as propostas  sociais de León XIII e de
Pío XI e engaden unha análise teolóxica.
Pretenden sair dunha Terceira vía, para se-
ren “instrumento de evanxelización e, en
canto discurso, ten a epistemoloxía da Teo-
loxía moral, di Marciano Vidal, quen afirma
que coa Sollicitudo Rei Socialis “creceu en-
tre os teólogos da liberación unha corrente
de simpatía cara a Doutrina social da Igrexa.
Nesta encíclica viron utilizado o método de

análise estrutural”. En diferentes comenta-
rios o Papa amosou preocupación primor-
dial polos pobres e pola súa liberación.

Ut Unum Sint, 1995, abre  a porta a un
ecumenismo cristián sen reservas: quere
que se estude a súa función de Primado. É o
documento máis avanzado cara un ecume-
nismo de converxencia. A maior parte das
encíclicas tematizan o eixo fundante da fe,

Xesucristo. Neses tex-
tos e nas cartas, discur-
sos, entrevistas etc. in-
siste nesa liña. Na carta
apostólica Tertio Mille-
nio Adveniente tece to-
dos os apartados arre-
dor de Xesucristo: “a
clave, o centro e o fin
de toda a historia hu-
mana atópase no Señor
e Mestre”.

■ PRESENZA SOCIAL

Se intensa foi a fun-
ción doutrinal escrita,
máis coñecida e, posi-
belmente, máis in-
fluinte foi a oral. 104

viaxes fora de Italia: a 45 países de África,
6 de Oceanía, 29 de América, 32 de Euro-
pa e 21 de Asia. 146 visitas a lugares de
Italia, a todas as parroquias da diócese de
Roma. Máis dun millón de persoas recibi-
das en audiencia xeral ou reducida. Foi co-
mo un párroco do mundo. Deu preferencia
aos encarcerados, empobrecidos, e aos xo-
ves. No 1986 comezaron as “Xornadas
mundiais  da xuventude”. Sete celebradas,
unha en Santiago de Compostela, con mi-
lleiros de mozos. A que se debe a atracción
que obtivo nos xoves? Á firmeza, á con-
fianza, á proximidade? A mocedade foi
quen máis o aclamou no funeral como
“santo”. E para moitos  foi testemuña de

Cristo que os decidiu no seu camiño.
Mais Wojtyla non se contentou cunha

presenza persoal; quería espazos para a
Igrexa. Aí radica parte da súa oposición
ao comunismo e ao laicismo, como ideo-
loxías e como sistemas sociais. Coñece-
dor da asfixia do nazismo e do estalinis-
mo a todo canto escapase do control esta-
tal, Wojtyla opuxo resistencia e esforzo
con todos os medios a tais construtos. De-
nunciou, igualmente a absolutización do
mercado no sistema liberal. O criterio
wojtilán é teolóxico: impiden a liberdade
persoal de seguer a Cristo en comunidade.

Máis insegura é a decisión antisecula-
rista deste Papa. Na encíclica Fides et Ra-
tio, 1998, ataca o relativismo da cultura
modernista e posmoderna. Se tivo dificul-
tades coa Teoloxía da Liberación por asu-
mir métodos de análises marxiáns, igual-
mente se sentía incómodo co “pensamento
débil”, asistemático. Deu de lado á Teolo-
xía francoxermana e á de liberación, para
reavivar o neotomismo e a mística tradi-
cional. Admiraba a Paulo VI, seguiuno no
perfeccionamento da rede diplomática, non
na aproximación ao pensamento actual.

Contrariamente, aferrouse á doutrina
moral tradicional e ás opcións do Papa
Montini na Humanae Vitae sobre os anti-
conceptivos. As proclamas de Wojtila a prol
da vida, contra o aborto, contra os preser-
vativos etc. non están a seren leídas atenta-
mente. Hai na Igrexa acordo no fundamen-
tal: a sexualidade é unha realidade boa, a
paternidade debe ser responsábel, os méto-
dos  a utilizar deben respetar as persoas.
Hai diversidade de opinións sobre os méto-
dos anticonceptivos, sobre os preservativos.
Neles non hai que confundir o artificial co
antinatural. “Pódese dicir que tanto os cha-
mados naturais comos os artificiais poden
seren usados responsabelmente ou irres-
ponsabelmente. O criterio, en cada caso,
debe ser a responsabilidade, non a artificia-
lidade”. (cifra: J. Masiá Clavel, en Vida
Nueva, 12 de marzo, 2005, p.29)

O mesmo inmobilismo wojtilián en re-
lación á estrutura da Igrexa, do clero de ri-
to latino, do acceso sacramental da muller,
das expresións plurais da Teoloxía e da Li-
turxia. De aí certo desalento nos países oc-
cidentais, nos que a Igrexa decae. Unha vi-
sión macroscópica da Igrexa católica apre-
za medre global xa que cos restantes cris-
tiáns sobrepasa os 2.000 millóns de fieis.
Mais a paciencia dos católicos ten un lími-
te ante a pasividade papal e a apatía epis-
copal ao manter a ultranza  disciplinas
desfasadas. Hai un clamor amplo para un
novo concilio ecuménico que reciba repre-
sentación de todos os cristiáns e dea espa-
zo á opinión pública dos católicos.

Karol Wojtila, Xoán Paulo II, cumpriu
como Papa, polonés, esixente, paternal, co-
herente, cordial intransixente. Un Papa que
se retratou no seu testamento: home de fe,
sen bens que deixar. Exemplo clamoroso
para unha civilización do consumismo. O
seu funeral desbordou todas as espectati-
vas. Entre dous e cinco millóns acodiron a
Roma; uns dous mil millóns vírono por TV.
Pontificado de longa duración e de forte
impronta mundial, mais os católicos que-
ren lembrar a Xoan XXIII, a Paulo VI, ao
concilio Vaticano II e queren máis profetis-
mo, máis diálogo intercristián.♦

FRANCISCO CARBALLO é crego e historiador.
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NA MORTE DE XOÁN PAULO II
Análise do papado desde o biográfico ao elabora-
do nas máis de catorce encíclicas, trece exhorta-

cións e corenta e dúas cartas apostólicas que supo-
ñen un reto para a elección que comeza o día 18.

As encíclicas dun papa polaco
FRANCISCO CARBALLO

‘Pontificado de longa
duración e

de forte impronta mundial,
mais os católicos queren
lembrar a Xoán XXIII,
a Paulo VI, ao concilio

Vaticano II e queren
máis profetismo,

máis diálogo intercristián”

Xoán Paulo II dirixíndose aos fieis desde o Vaticano.
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Balanzas fiscais
MANUEL CAO

A elaboración e presentación das balanzas fiscais autonómicas
téñense transformado en motivo de disputa durante os últimos
anos. A instancias dos principais axentes políticos que operan
en Catalunya existe unha batalla académica, mediática e polí-
tica sobre a necesidade de coñecer a balanza fiscal entre Cata-
lunya e España, sendo a posibilidade de estender a metodolo-
xía de elaboración ás outras comunidades autónomas unha
consecuencia non explicitada pero probabelmente inevitábel.

Nos países federais ou confederais, as relacións fiscais in-
terrexionais tenden a ser explícitas, transparentes e flexíbeis
pois considérase que as competencias distribuídas deben ser
asumidas contando con recursos suficientes para a súa presta-
ción, coñecendo a procedencia dos fondos xestionados e intro-
ducindo mecanismos de axuste temporal que poidan incidir
tanto nos importes como nas aplicacións de fondos. A avalia-
ción das políticas públicas ha de facerse coñecendo coa maior
precisión os recursos dispoñíbeis para poder dar conta efectiva
do exercicio da acción de goberno por parte de políticos e xes-
tores públicos. Esta é unha das bases da democracia represen-
tativa pois non se pode asentar na indefinición, no descoñece-
mento ou no ocultismo o exercicio responsábel da da toma de
decisións colectivas e a implementación das políticas públicas.

No período 1996-2000, José María Aznar viuse obrigado a
pactar con CiU, sendo importantes as contrapartidas acadadas
polos nacionalistas cataláns. A máis importante foi o Acordo de
financiamento autonómico de 1996 polo que se avanzou na ce-
sión de tributos estatais ás comunidades autónomas e se trans-
feriron novas competencias mediante a aplicación do artigo
150.2 da Constitución. A necesidade parlamentaria forzou a
aprobación dunha proposta pola que se instaba ao goberno a
elaborar e publicar as balanzas fiscais autonómicas, en particu-
lar, a de Catalunya con España. Tal acordo parlamentario non
tivo eficacia ningunha e, menos aínda, no novo período 2000-
2004 no que a maioría absoluta de Aznar se orientou cara a un
novo centralismo que deixaba sen efecto case todos os acordos
do período anterior.  A vitoria electoral de José Luis Rodríguez
Zapatero e a chegada do tripartito de Pasqual Maragall á Ge-
neralitat en 2003 modificou de novo o marco político e seme-
lla agora ineludíbel a elaboración e presentación periódica das
balanzas fiscais para precisar o grao de achega solidaria que
Catalunya quere realizar ao Estado.

Dende o punto de vista académico, a elaboración teórica
de diversas metodoloxías para calcular as balanzas fiscais foi
tarefa preferente para algúns especialistas da facenda pública
e da análise económica dando lugar á publicación de sucesivas
estimacións dos  saldos fiscais das comunidades autónomas co
Estado. En xeral, a metodoloxía utilizada inflúe de xeito deter-
minante na cuantificación dos saldos, polo que, tratándose dun
asunto conflitivo e que lle afecta á esencia do deseño institu-
cional e da acción de goberno non corresponde aos académi-
cos definir cal é a metodoloxía e as bases de cálculo axeitadas
senón que como asunto colectivo lles corresponde aos deciso-
res políticos acordar os principios e poñer en marcha os me-
dios humanos e materiais para elaborar e publicitar as rela-
cións fiscais das autonomías co Estado. A escaseza de datos e
estudos referidos a saldos comerciais, políticas autonómicas,
accións do Estado en competencias compartidas e actuacións
derivadas da pertenza á UE non han de servir como escusa pa-
ra non coñecer as balanzas fiscais senón que, pola contra, de-
be animar á realización desas novas investigacións.

O goberno central vai crear a Axencia Pública para a Avalia-
ción da Calidade dos Servizos e das Políticas Públicas; a súa ac-
tividade só será eficaz e útil para a sociedade se pode contar con
datos abundantes e fiábeis nos que asentar as súas valoracións.♦

‘A avaliación das políticas públicas
ha de facerse coñecendo coa maior
precisión os recursos dispoñíbeis

para poder dar conta efectiva
do exercicio da acción de goberno”

Vivimos nun mundo globalizado. É o que estamos
cansos de escoitar, e é verdade. 

Se fixese un repaso da roupa que visto decatarí-
ame que os zapatos (dunha marca estadounidense),
están feitos en Vietnam, a camisa (dunha marca sue-
ca), cosida en Bangladesh, o vaqueiro (dunha coñe-
cida multinacional europea), rematado en Túnez; a
camiseta (dunha campaña contra Bush) foi estampa-
da en Costa Rica, os calcetíns son chineses... 

Un mundo global e tremendamente desigual,
tremendamente inxusto. 

Os datos do Informe de Desenvolvemento Hu-
mano do Programa das Nacións Unidas para o De-
senvolvemento (PNUD) son, ano a ano, estremece-
dores. Nos últimos anos nun bo feixe de países afri-
canos, a esperanza de vida
ao nacer baixou vertixino-
samente, por mor, en gran
parte, da incidencia da si-
da. En Angola, Malawi,
Mozambique, Sierra Leo-
ne, a esperanza rolda os 40
anos. Para facerse unha
idea da desigualdade, a es-
peranza de vida no Estado
español é de arredor de 80
anos. En moitos países me-
nos dun 50 por cento dos
partos son atendidos por
persoal especializado, como resultado as taxas de
mortaldade infantil (por cada 1.000 nacidos vivos)
superan o centenar: en Mauritania, 120, en Sierra
Leone 165... no Estado español e na maioría dos pa-
íses da UE está entre tres e seis... 

Poderiamos seguir desgranando cifras, pero
sempre chegaríamos ao que máis enriba apuntaba-
mos: un mundo global e inxusto, un mundo global
e desigual. Tan desigual como que sete terrate-
nentes españois reciben tanto en subvencións da UE
como a suma das rendas de 90.000 labregos mo-
zambicanos, ou de 14.000 labregos guatemaltecos.

Nada disto é novo. En 1969, as Nacións Unidas
encargaron a realización dun informe que foi coñe-
cido polo nome do seu coordinador, o político cana-
dense Leaster Pearson, que foi primeiro ministro do
seu país e Premio Nobel da Paz. Hoxe máis de 35
anos despois de presentado aquel documento, a moi-
tos aínda nos gustaría que as suas recomendacións
se tivesen convertido en realidade: reducir o proble-
ma da débeda externa, aumentar o volumen da axu-
da, reforzar o sistema multilateral, incrementar a
axuda en áreas como educación e investigación,
buscar unha orde económica internacional equitati-
va... Desexos que se quedaron en boas palabras.

Hai cinco anos, os países que compoñen as Na-
cións Unidas volveron reflexionar sobre a situa-
ción de desigualdade no mundo, sobre a falta de
perspectivas de centos de millóns de persoas que

viven sumidas na pobreza, moitas veces extrema, e
froito da reflexión naceu a Declaración do Milenio.
Declaración do Milenio que fixou os coñecidos co-
mo Obxectivos de Desenvolvemento do Milenio:

–Reducir á metade a pobreza extrema e a fame.
–Acadar o ensino primario universal.
–Promover a igualdade de xéneros e a autono-

mía da muller. 
–Reducir a mortaldade infantil.
–Mellorar a saúde materna.
–Deter a propagación da sida e o paludismo.
–Garantir a sostenibilidade do medio ambiente.
–Fomentar unha asociación mundial para o de-

senvolvemento.
Oito obxectivos que se converten en metas

cuantificadas: reducir a
mortaldade infantil en dúas
terceiras partes, reducir á
metade o número de perso-
as que pasan fame, deter e
comenzar a reducir a inci-
dencia da sida e do palu-
dismo, conseguir que todos
os nenos rematen, cando
menos, un ciclo completo
de educación primaria...
así até dezaoito metas. E
conseguilo no 2015. Con-
seguilo é posíbel. Pero hai

que dicilo ben alto: posíbel se os gobernos dos paí-
ses desenvolvidos se comprometen financeiramen-
te. O Cumio de Monterrey, en 2002, foi un pequeno
avance. Pero os e as que dende as organizacións so-
ciais, no Norte e no Sur, facemos un seguimento das
políticas e dos compromisos dos países ricos a res-
pecto aos empobrecidos, sabemos o doado que é
que as promesas queden en promesas. Ten pasado
tantas veces. Só recordar que o compromiso do 0,7,
un compromiso dos gobernos ante a ONU, hai trin-
ta anos, quedou en nada na maoría dos casos.  Por
iso a campaña pobreza cero, que a Coordinadora
Galega de ONGD, xunto co resto de coordinadoras
de ONGD e centos de organizacións a nivel mun-
dial comenzamos estas semanas. Unha campaña pa-
ra lle dar a coñecer á cidadania os Obxectivos de
Desenvolvemento do Milenio, unha campaña para
recordarlle aos gobernos os seus compromisos, e
para que os cidadáns e as cidadans lle recordemos
que os compromisos son para cumprir. Como di o
lema da campaña internacional, entre todos e todas:
fagamos a pobreza historia.

(Aquelas persoas interesadas poden solicitar in-
formación da campaña á Coordinadora Galega de
ONGD: coordinadora@galiciasolidaria.org, ou vi-
sitar a web estatal: www.pobrezacero.org)♦

EMILIO M. MARTÍNEZ RIVAS é presidente
da Coordinadora Galega de ONGD

Pobreza cero
EMILIO MARTÍNEZ RIVAS

O PSC demanda a transparencia da responsabilidade fiscal das autonomías.

Obreirismo ferrolán
ELISEO FERNÁNDEZ

Nos últimos anos rexurdiu o interes pola historia
dos movementos sociais, tentando o recoñecemento
das organizacións dos traballadores na transformación
da sociedade nun sentido democrático. E antes
do dramático período de 1936-39 e nos anos da loita
clandestina contra o franquismo, o obreirismo de Ferrol
mantén unha traxectoria obrigada de salientar.

PRENSA E CRIACIÓN / A NOSA TERRA

novidade

‘Conseguir a pobreza cero
é posíbel. Pero hai que dicilo

ben alto: posíbel se os gobernos
dos países desenvolvidos se

comprometen financeiramente”



CÉSAR LORENZO GIL
As enquisas danlle unha maio-
ría simple, bastante folgada, á
coalición PNV-EA. Sumando
os seus votos e máis os de Ez-
ker Batua (EB), achegaríanse
á maioría absoluta. A irrup-
ción dos comunistas das terras
vascas fai imposíbel unha al-
ternativa críbel a Ibarretxe
para ocupar a lehendakaritza.

Juan José Ibarretxe ten medo a
morrer de éxito. Por iso fai cons-
tantes chamamentos á partici-
pación. Sabe que hai catro anos o
seu partido fuxiu do acoso da fera
campaña de Jaime Mayor (PP)
grazas ao nervio teso do seu elec-
torado. O índice de votación da-
quela fora dos máis altos da histo-
ria da autonomía e o PNV conse-
guiu manter o statu quo habitual
en Euskadi, que reflecte unha pro-
funda división entre partidarios do
ideario nacionalista e os que votan
por partidos estatais. Eses dous es-
tancos permanecen case fixos e só
mudan algúns milleiros de votos.

O vindeiro 17 de abril, as ba-
rreiras ben poderían sufrir algun-
ha mudanza, dado que unha im-
portante porcentaxe de votantes
–todos os que apoiaran a Euskal
Herritarrok no 2001– quedara “or-
fo” e podería apostar por votar po-
lo PNV, polo PSOE ou por EB. As
primeiras enquisas afirmaban que
estes sufraxios extra ían engordar
os resultados de nacionalistas vas-
cos e comunistas, de xeito que o
actual tripartito podería volver go-
bernar con maioría absoluta.

Mais o protagonismo total que
cobrou a outrora marxinal candida-
tura do Partido Comunista das Te-
rras Vascas (PCTV) ben pode facer
cambiar aquelas contas. Que Bata-
suna apoiase esta forza deulle lexi-
timidade no mundo abertzale e
conseguiu aproveitar as sinerxías
do partido ilegalizado. O espírito
de Aukera Guztiak que os tribunais
puxeron fóra da lei impulsa agora o
PCTV cara a uns resultados que

poden ser históricos, xa que as en-
quisas danlles ao redor de seis de-
putados na cámara vasca e ben po-
derían ser chave para a formación
de maiorías no parlamento.

Tempos de reforma

Estancada a auga en cada parte

do prado político, a paisaxe par-
lamentaria vasca só cambiará se
se crea un rego fluído entre for-
zas nacionalistas e “constitucio-
nalistas”. A pesar de que Patxi
López segue sen definirse sobre
as avinzas que está disposto a
suscribir unha vez se coñezan os
resultados do 17 de abril, os co-

leccionistas de acenos xa teñen
unha boa presada de indicios so-
bre o futuro do PSE. Que o pre-
sidente do goberno central, José
Luis Rodríguez Zapatero, pro-
metese no seu mitin un novo Es-
tatuto, considérase a proba fun-
damental de que os socialistas
tentarán reeditar aqueles vellos

gabinetes conxuntos co PNV.
Esta idea gústalle tamén ao pre-
sidente do PNV, Josu Jon Imaz,
que incluso estaría disposto a
gardar na gabeta o Plano Iba-
rretxe e iniciar, desde cero, un
novo proxecto de aumento do
autogoberno. Segundo esta liña
de análise, os nacionalistas só
pedirían dúas cousas: a supera-
ción do Pacto Antiterrorista co
PP e elasticidade á hora de xes-
tionar a posíbel “última déca-
da” da ETA.

O que máis cre en que isto é
posíbel é a candidata do PP á le-
hendakari. María San Gil deixou
de golpear nas canelas do PNV
para turrarlle dos pelos ao PSOE.
A súa campaña baséase en consi-
derar que a meirande ameaza pa-
ra a democracia é a presenza das
papeletas do PCTV e que a culpa
é dos socialistas, “que entorpe-
cen o labor da xustiza e perma-
necen impasíbeis ignorando o
que todos sabemos en Euskadi,
que a ETA xa ten novamente op-
ción de sentar no parlamento”.

San Gil é consciente de que a
única maneira de non perder es-
canos é impedindo o rexurdi-
mento dos socialistas. Por ese
motivo aumentou o peso da súa
campaña naquelas zonas tradi-
cionalmente de voto ao PSOE.♦
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O PP cambia de táctica e ‘pesca’ votos no feudo socialista 

Ibarretxe chega ás eleccións
sen adversario real para a lehendakaritza

Juan José Ibarretxe, ao micro, durante un acto do PNV á beira do Museo Guggenheim.

‘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 plurais
dunha manchea de mulleres torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Francia 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 imaxinábel.
Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da proclamación da II República..

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA

Se se cumpren as expectativas da meirande
parte das sondaxes de voto, no próximo parla-
mento vasco haberá dez deputados comunistas
(seis do PCTV e catro de EB) nun conxunto de
75 escanos. Esta é unha presenza da esquerda
case inaudita en Europa occidental, que, ade-
mais, ten como contraste o feito de que o PNV,
a primeira forza do país, se declare democristiá.

É posíbel que no próximo goberno volva
haber coalición entre ambos os polos, nunha
reedición curiosa da convivencia entre o PCI
e a Democracia Cristiá na posguerra italiana.
Se daquela ambos os partidos participaban

comunmente para xunguir un país onde os
extremos podían saír por calquera lado, en
Euskadi, simplemente é un xeito de facer po-
síbel o imposíbel, unha maioría que supere
os blocos nacionalista e estatal.

Se o acordo coa esquerda abertzale nacido
no Pacto de Lizarra foi unha estratexia para
pacificar o país, a alianza con EB naceu do
acoso “paracaidista” da campaña do 2001,
que obrigou a Ibarretxe a abrir con fórceps o
abano ideolóxico do seu gabinete. Velaí o éxi-
to do nacionalismo vasco: a pesar de levar 25
anos no poder non teñen desgaste porque ca-

da lexislatura é un acto de ximnasio que eli-
mina calquera “reuma”. O PNV sempre estivo
aí e non se pode facer nada en Euskadi sen a
súa presenza. A cambio, demostrou ser male-
ábel coma plastilina. Para algúns é un instinto
avarento polo poder; para outros é a concre-
ción da política real, a que serve para darlles
solucións a problemas tan complicados como
que no País Vasco é máis fácil ver un bilbota-
rra apoiando a Real Sociedad ca un votante do
PNV aplaudíndolle a María San Gil. O PSOE
talvez xa se deu conta. Talvez volva haber
conselleiros socialistas en Ajuria Enea.♦

Euskadi á italiana
C. LORENZO



A perda do poder político por parte
dos tradicionais grupos econó-
micos trouxo o enfrontamento con-
tra Chávez. Unha forte campaña
mediáticas influíu decisivamente
nunha parte significativa de vene-
zuelanos que decidiron saír a pro-
testar contra o presidente electo.

Xoán Fernández, fillo de coru-
ñeses e hoxe ex director de Petró-
leos de Venezuela, foi un dos líde-
res desta revolta que o 11 de abril
mobilizou a milleiros de cidadáns
cara ao pazo presidencial. A escu-
sa da mobilización era o respecto
da “meritocracia” na compañía
que representa a meirande fonte
de ingresos do Estado. 

A xigantesca manifestación
debía rematar na praza Venezuela.
Unha vez chegados a este punto,
Fernández e Guaicaipuro Lameda,
Carmona, Peña e outros incitaron
á xente a seguir até o pazo presi-
dencial para esixir a renuncia do
presidente. Era como forzar unha
masacre que xustificase o golpe.

Un golpe fraguado en España

A comezos de abril o presidente
da patronal venezuelana, Pedro
Carmona, fixera unha viaxe a

Madrid. O 9 de abril tiña concer-
tada unha cita co ministro de Ex-
teriores Josep Piqué, cancelada
pola súa marcha para porse á
fronte do golpe. Carmona estaba
tan seguro do seu futuro inme-
diato, que encargou nunha xas-
traría de Madrid a banda presi-
dencial para lucila na xura o 12
de abril ás 17,25 horas no salón
Ayacucho do Pazo Miraflores. 

Dos máis de vinte mortos da-
quel fatídico 11 de abril, máis de
15 foran soldados da Garda de
Honra do presidente Chávez e se-
guidores que agardaban, en núme-
ro reducido, fóra do pazo presiden-
cial a chegada dos manifestantes.

Eu estaba entre esas cinco ou
seis mil persoas en Puente Llagu-
no. A oposición (os medios de
comunicación) repetían unha e
outra vez que “lumpen” e “borra-
chos” agardaban con paos fóra
do pazo para defender a Chávez.
Eu non era o único galego “lum-
pen e borracho” que defendía es-
ta revolución tan bonita. Tamén
estaba Gonzalo Gómez Freire,
fundador de Aporrea. O científi-
co Óscar Noia e os seus fillos,
netos e bisnetos respectivamente
de Xoán Noia, o exiliado republi-

cano e autor de Fuxidos. Estaba
tamén unha ferrolá,  traballadora
social do Concello Revoluciona-
rio de Caracas. Estaba tamén Fa-
rruco Sesto, María Crístina, Ma-
ricarme Barca, o meu amigo o
coruñés Alberto Puente e a fami-
lia de orixe viguesa Tejero Cuen-
ca nos seus postos apoiando ao
goberno lexítimo.

O video manipulado

O xornalista que gravou as escenas
do documental que se usou para fa-

cer pensar ao mundo que o presi-
dente Chávez ordenara disparar
contra unha marcha opositora re-
coñeceu, restituída a democracia,
que as escenas foran manipuladas.

O vídeo, titulado O masacre
no centro de Caracas, foi ga-
lardoado co Premio Internacional
de Xornalismo Rei de España.
Na versión difundida interna-
cionalmente, unha voz que se lle
engadiu ao documental afirmaba
que os civís, pertencentes a gru-
pos de apoio a Chávez, dispara-
ban contra manifestantes oposi-

tores. Non embargante, agora en
declaracións no xuízo que se se-
gue contra os autores dos dispa-
ros, o autor da gravación, o xor-
nalista Luis Alfonso Fernández,
recoñeceu que se trataba dun ti-
roteo entre os civís e a Policia
Metropolitana de Caracas, ás or-
des do alcalde opositor Alfredo
Peña. Non pasaba por alí ningun-
ha marcha opositora e a voz que
afirmaba que disparaban contra
os manifestantes sobrepúxose
posteriormente na canle de Gus-
tavo Cisneros, Venevisión.♦
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Cúmprense tres anos do intento de derrubar a Chávez

Testemuñas galegas do golpe de Estado venezuelano

Manifestantes achegándose á Praza Venezuela.                                                                                    XURXO MARTÍNEZ CRESPO

O 12 de abril xura o seu cargo
Pedro Carmona, cun decreto de
golpe de Estado que anula os po-
deres lexítimos e democráticos
da República.. Entre os asinantes
estaba o galego Miguel Ángel
Martínez. El Nacional escribía
ese 12 de abril no seu editorial:
“Os mortos de Hugo. Xa sabia-
mos dos seus problemas mentais,
tamén coñeciamos que non era
un home precisamente valente e
tendía a acovardarse nos mo-
mentos de combate, pero o que
en verdade ignorabamos, aínda
que o presentiamos, era a súa fal-
ta de escrúpulos á hora de lles or-
denar aos seus partidarios dispa-
rar contra xente indefensa, que
marchaba de xeito tranquilo e pa-
cífico polas rúas de Caracas, e
acribillala sen compaixón desde
as azoteas próximas a Miraflores,
a mans dos seus francotiradores
bolivarianos moi ben adestrados
en terras estranxeiras”.

El País de Madrid chamá-
balle caudillo a Chávez e sina-
laba a súa similitude con Fuji-
mori e El Mundo titulaba “Ful-
gurante ascensión e caída do
estrafalario Hugo Chávez”.

Galicia Hoxe recollía as de-
claracións dalgúns galegos en
Venezuela coma as do presiden-
te da Irmandade Galega, que
aseguraba ser amigo de Pedro

Carmona, ou as de Jonathan Ca-
sal, director do grupo de gaitas
Xuntanza, que se alegraba da sa-
ída de Chávez para non “nadar
no mar da felicidade de Cuba”.

O sábado 13 de abril escribía,
sobre Chávez, Alberto Míguez
(Opinións dun pallaso) en Gali-
cia hoxe: “un abraiante quebraca-
bezas de idioteces, lugares co-
múns, frases feitas e balbuceos
(..) esperpéntico personaxe”.
“Chávez, un pallaso sanguiñento,
iletrado e violento que percorría o
mundo cunha espada de Bolivar
falsificada en Taiwán e fachende-
aba de ‘amigo’de Aznar e do Rei.
O seu legado á posterioridade po-
dería ser a recompilación de bole-
ros e marchas militares que diri-
xía no Pazo de Miraflores coa es-
pada de folla de lata rodeado da
súa corte de lambefístulas e sar-
xentos chusqueiros.”

O xornalista Otto Neustadt,
correspondente de CNN, de-
clarou que dúas horas antes do
masacre fora convocado polo
mando militar para ler un co-
municado informando da deci-
sión de dar un golpe de Estado
debido aos mortos que o presi-
dente Chávez masacrara.
Neustadt asegura que a esa ho-
ra aínda non había nin un mor-
to, é dicir, todo estaba prepara-
do para xustificar o golpe.♦

A prensa golpista

XURXO MARTÍNEZ CRESPO
O 11 de abril de 2002, un golpe de Estado quitou do poder
durante unhas horas o presidente de Venezuela. Este é o meu
testemuño galego dende Puente Llaguno, a escasos metros
do pazo Presidencial, aquela tarde de hai tres anos. Este é o
meu testemuño tamén sobre outros galegos que estaban pre-
sentes conmigo naquel histórico día fronte á legalidade, un
deles, José Antonio Gamallo Quiben, morreu dun tiro na ca-
beza dos francotiradores do alcalde opositor Alfredo Peña.

O Estado
español asina
o Protocolo
contra
a tortura

O 13 de abril Miguel A.
Moratinos, asinou en Nova York
o Protocolo contra a Tortura. O
mesmo día, o ministro de
Exteriores español mantivo unha
entrevista co secretario da ONU
Kofi Annan. Co gallo desta
ratificación, a Coordenadora
para a prevención da Tortura do
Estado español, da que forma
parte, o colectivo galego
Esculca, acordou pedirlle ao
Goberno que poña en marcha en
prazo breve as medidas
asinadas. En concreto, a
convención contra a tortura, na
que participan vinte Estados,
obriga a establecer mecanismos
de control, através de un ou
varios comités que poderán
entrar, sen previo aviso, alí onde
houbera persoas encarceradas.♦

Fernando Botero, á esquerda, vén de
presentar unha serie de traballos co
nome de Abu Gharaib, en referencia ao
cárcere norteamericano no Irak.
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A verdadeira
conspiración
GUSTAVO LUCA

O13 de maio de 1981 a
mediodía, na praza
do Vaticano, un

mocete que estiraba os
brazos para tocar o anel do
primeiro pontífice polaco da
historia tirou de pistola e
chamuscoulle un tiro na sota-
na de branca seda. A bala pa-
sou a rentes do corazón e
desceu para os intestinos con
moito estrago. Daquela, o xe-
fe de Estado do Vaticano pa-
seaba pola praza nun todote-
rreo sen capota. 

Mehmet Alí Agca era un
sen papeis turco que malpa-
saba de camareiro en Roma
co devezo oculto de vingar a
miseria que os amigos do
home branco levaran ao seu
país e de camiño pasar á
historia como magnicida.
Cousas da vida: nun
momento decisivo do longo
estado de sitio do
capitalismo contra o
socialismo realmente
existente, tamén chamado
Guerra Fría, Alí Agca foi
promovido dende o lumpen
inmigrante de Roma, con
pistola feita na casa, a axen-
te secreto de alta
especialización enviado po-
lo Politburó para acabar co
Papa por ter reinventado o
sindicalismo marelo nos es-
taleiros de Gdansk, con mi-
sa e comuñón diaria.

Á conta do homicidio
frustrado do toliño Agca pa-
decemos as mil e unha reve-
lacións mediáticas de redes
secretas de asasinos
búlgaros. Ao cabo non había
nin unha proba da tal
conspiración e morreu o
conto do turco de morte ma-
tada. Unha vez certificado
que Agca actuara en patética
soidade, o representante de
Cristo na terra arrastrou os
zapatos até a cadea e
preguntoulle na orella: “Qui
te comissi?”, ou sexa, dime
quen te mandou. O ignoran-
te do preso non se decatou
que disparaba por segunda
vez contra aquel cruzado
branco de cen quilos que
arrastraba vapores de
colonia Yardley. Con esta
resposta estúpida, asasinaba
os titulares previstos en todo
o mundo: “Nessuno”,
ninguén, non me mandou
ninguén, eu andaba tourean-
do a fame por Roma e
deume unha raiba, compren-
da. 

Asasinaba o anti-
comunismo de aceiro no que
fixera carreira o mineiro de
Cracovia. Nunca máis se
falou da conspiración
socialista até que a agonía de
Wojtyla foi irreversíbel
porque nese momento o Vati-
cano recuperou apuradamen-
te o famoso conto da
espionaxe búlgara. 

De novo estamos en que
a Igrexa é vítima dunha escu-
ra conspiración atea. O
colmo da modernidade. ♦

Prognosticábase que a China ía experimen-
tar longos padecementos pola súa entrada
na Organización Mundial do Comercio.
Sen dúbida, os axustes serán moitos, porque
deberá facerlles fronte ao unísono a moitas
cuestións e ningunha delas será doada de
arranxar nun país de semellantes dimen-
sións e con tantos desequilibrios de todo ti-
po. E co agravante engadido da urxencia,
pois a desesperación e a impaciencia están
a medrar en moitas zonas, especialmente no
rural, moi estancado e celoso do medrío
costeiro, con manifestacións crecentes de
descontento do que son boa mostra os epi-
sodios de disturbios e violencia que se re-
xistran en moitas zonas do país. 

Pero a novidade estriba en que as queixas
proveñen dos partidarios do libre mercado, da
libre competencia, dos que fixan as regras e
queren impoñérllelas aos mais febles. A UE e
os EE UU din que analizan con frialdade o
impacto da apertura dos seus mercados ao
téxtil chinés, enveredando de novo o camiño
do proteccionismo mentres lles reclaman a
outros que ergan todas as súas barreiras. As
industrias occidentais están especialmente in-
quietas pois os incrementos nas vendas son
anegadores: 41% para os EE UU, 46,5% para
Europa, no que vai de ano, e no que xa algúns
cualifican de tsunami téxtil. A China reaccio-
nou con vontade negociadora, propoñendo
mellorar a calidade da súa oferta e mesmo fi-
xando un prezo mínimo para os seus produ-

tos, de xeito que o mercado “pobre” quedaría
en mans de Bangladesh ou Paquistán.

Encarar a explosión da economía chine-
sa, sexa no téxtil ou en calquera outro sec-
tor, debe permitirnos constatar con alegría
que ese desenvolve-
mento está permitindo
retirar moitas persoas
da pobreza nun país
que acolle á quinta par-
te da humanidade e a
un ritmo nunca coñeci-
do. Obviamente, esa
dinámica, imparábel,
cuestiona o futuro de
moitas empresas e pos-
tos de traballo no mun-
do rico, e obriga a re-
considerar actividades
e industrias que xa non
poden sustentarse nal-
gúns valores que difi-
cilmente poden ser
competitivos nunha economía global e cun
país que non soamente goza dunha inmensa
riqueza de man de obra barata, senón tamén
cualificada en moitos sectores. Por iso, a
única reacción posíbel e de futuro é a de po-
ñerse a pensar en como tirar proveito deses
novos millóns de chineses que están a me-
llorar as súas capacidades adquisitivas con-
figurando interesantes mercados para pro-
dutos dos países desenvolvidos e imaxinar

novas formas de xerar riqueza a partir das
potencialidades das economías ricas. 

Non hai novidade no que está aconte-
cendo. É o modelo que se buscou e que se
impuxo. Víase vir hai tempo e parece men-

tira que algunha clase
empresarial reclame
agora dos poderes pú-
blicos intervencións
proteccionistas cando
militou no contrario
sempre que lle foi ben.
A relación deberá ser
vantaxosa para todos.
Non querían que o
mercado fose libre?
Pois aí o teñen. Soa-
mente falta que os
mesmos que viñeron
reclamando con abso-
luta insistencia a non
intervención do Estado
no libre xogo das for-

zas do mercado, incluído o laboral, recla-
men agora as subvencións do erario público
para paliar a redución dos seus beneficios.
Ou que para garantilos, opten por vender-
lles as súas empresas a eses chineses, que
xa non veñen a abrir restaurantes ou tendas
de todoacen, senón a tomaren posesión da
súa cuota no mercado global.♦

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

Ás duras e ás maduras
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A única reacción posíbel
é a de poñerse a pensar
en como tirar proveito
deses novos millóns de

chineses que están
a mellorar

as súas capacidades
adquisitivas”

COUSAS DO MUNDO                                                                           ROI CAGIAO
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Eduardo
Blanco Amor
Xosé Carlos Ruíz Silva

Unha da máximas
figuras da historia da
Literatura Galega: poeta,
narrador e ensaista,
facetas nas que deixou
obras de gran interés.

Reimundo
Patiño
Antón Patiño

O seu evoluir pictórico
xorde dunha liñaxe
expresionista, onde a
percepción subxectiva
proxecta unha escolma
de “formas desfeitas”.



Os datos reflecten que en Galicia
existe un número de embarca-
cións por persoa moi inferior a
dos países nórdicos ou á costa
oeste de Francia. En Noruega e
Finlandia hai un bote por cada
seis persoas; en Suecia un por
cada sete; en Dinamarca, Austra-
lia, Estados Unidos Holanda ou
Italia non exceden do barco por
cada setenta persoas. En Galicia
a cifra é de unha embarcación
case por cada catrocentas perso-
as. “Esta é unha tendencia que
hai que corrixir posto que o po-
tencial económico da náutica é
enorme e nós non podemos que-
darnos atrás. Aquí resta por
constituír un mercado de embar-
cacións de segunda man que lles
posibilite o acceso ao mar a
aquelas persoas que nunca nave-
garon”, asegura Pipo Vilar.

A diferenza entre a Feira
Náutica Popular e outros salóns
que se celebran en España, co-
mo o de Barcelona, o de Madrid
ou incluso o Nau de Vigo, radi-
ca en que non só está destinado
a profesionais, senón a un públi-
co amplo. “Esta filosofía tradú-
cese en que na práctica na feira
estarán non só as grandes mar-
cas, senón aqueles pequenos
construtores e comercializado-
res que ofrecen produtos a pre-
zos competitivos e de gran cali-
dade. Ademais haberá un rastro
náutico no cal todas as persoas
que se acheguen ao evento po-
derán mercar e vender o que
queiran sempre e cando estea
relacionado coa náutica. Por ou-
tro lado, tamén haberá barcos de
segunda man tanto expostos no
paseo marítimo coma no panta-
lán do Náutico. Haberá tamén
empresas turísticas e de servi-
zos representadas como Caixa-
nova ou a aseguradora Ramos y
Novoa, ambas as dúas patroci-
nadoras do evento. Por outro la-
do, os visitantes poderán gozar
de degustacións gastronómicas,
bautismos de mar, conferencias,
exposicións de arte e activida-
des lúdicas para os nenos”, con-
lúe Vilar.

O responsábel de marketing
de Caixanova, Jorge Santos, re-
saltou a importancia económica
que vai ter a celebración dunha
feria destas características. “O
desenvolvemento do sector náu-
tico vai ser fundamental para a
nosa economía no futuro”. Se-
gundo Pipo Vilar, “con esta fei-
ra pretendemos converternos no
centro neurálxico do noroeste
penínsular, atraendo visitantes e
expositores de Francia, Portugal
e do resto de España”. Eventos
como este son habituais en Eu-
ropa. Un dos máis famosos ten
lugar na Bretaña francesa, Le

Mille Sabords du Crouesty, co
cal está asociado a Feira Náuti-
ca de Vigo. Alí levan vinte anos
celebrando esta feira, sendo
agora fundamental para a eco-
nomía da zona.♦
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‘Condenados’
italianos

MANUEL PAMPÍN

Confeso que son profa-
no na materia, pero
despois da choiva de

cualificativos e mesmo
insultos vertidos por
afeccionados e mesmo xor-
nalistas, non podo
resistirme a valorar o suce-
dido o domingo na carreira
de motos GP de Xerez,
entre Valentino Rossi e Sete
Gibernau.

Habería que recorrer a
unha especie de foto finish
e a consideracións especial-
mente técnicas sobre a ma-
nobra que lle deu o triunfo
a Rossi, e para iso están os
expertos, pero en principio
hai que valorar que se tra-
ta dos derradeiros metros
de carreira, as pulsacións
dos pilotos andan a mil, e o
instinto supera o
raciocinio.

Pero vou á que para min
é a gran clave. Rossi é italia-
no. Iso xa supón unha adap-
tación innata para a compe-
tición. Os españois andan
acostumados a chorar, men-
tres os italianos están
deseñados perfectamente
para a pelexa; nos deportes,
ademais de calidade,
mostran unha característica
primordial: a picardía; a as-
tucia. Que rozan a ilegalida-
de?; ese é un mérito, non
unha eiva. O deporte é
sufrimento e afán de
superación e, por que non?,
ter mal perder. Os italianos
son mestres nesa faceta.

Enténdanme; digo mal
perder íntimo, persoal; non
liarse a mamporros ou
poñerse agresivos na derro-
ta.

Os seguidores españois
láianse da suposta irregula-
ridade de Rossi, pero a min
admírame a súa actitude.
Gañar na casa do rival, ne-
sas condicións… foi unha
vitoria de carácter e de
co… raxe. Un triunfo
espléndido e punto. Estou
convencido de que mesmo
os máis puristas defensores
do regulamento máis estri-
to, eloxiarían a Sete Giber-
nau se as cousas sucederan
ao revés. 

O que debe facer agora
Gibernau, ou calquera na
súa situación, é cobrar vin-
ganza –deportiva, claro–
canto antes, e se pode ser
con humillación incluída,
moito mellor. Elegantemen-
te, sen queixas nin
choromiqueos infantís. Ao
revés ca os forofos, que se
deixan levar
apaixonadamente pola
adrenalina e o ruxido dos
motores.

O dito sempre se
cumpre: “arrieiros somos e
no camiño nos encontrare-
mos”; e no Mundial de mo-
tos quedan aínda milleiros
de quilómetros por
percorrer. Que os españois
tomen exemplo dos
italianos.♦

Unha feira pretende que o ocio marítimo chegue a todo o mundo

Barcos para todos
RUBÉN VALVERDE

“Democratizar a náutica”, este é o obxectivo da Primeira Feira Po-
pular de Vigo , que terá lugar entre os días dous e cinco de xuño en
Vigo e que foi presentada recentemente. Até agora a meirande par-
te dos deportes marítimos están considerados como algo elitista.
Esta idea, en gran medida vén influída polos altos custos de prác-
ticas como a vela, o submarinismo ou o wind-surf. O responsábel
da feira, Pipo Vilar, asegura que “a celebración deste tipo de even-
tos de carácter popular ten que servir para impulsar o achega-
mento ao mar como elemento de ocio para unha maioría, tendo en
conta que Galicia conta cunha superficie de costa moi extensa”.

É o director do salón náutico de
Le Mille Sabords du Crouesty
da Bretaña. Estivo en Galicia
co gallo da presentación da Fei-
ra Náutica Popular de Vigo.
Nesta entrevista explica como
se conseguiu popularizar o de-
porte náutico en Francia.

De onde xorde a idea de
crear feiras para barcos de
segunda man?

Os salóns de ocasión son a
mellor oportunidade para que a
náutica e desenvolva porque to-
dos os que queren comezar nes-
te mundo mercan un veleiro,
unha piragua ou unha táboa de
surf de segunda man porque
abarata moito os custos. Hoxe
en Francia podes mercar un
barquiño para comezar por tres
mil euros. Neste sentido, en
Galicia debería crearse un mer-
cado de barcos de segunda
man, sobre todo pequenos, por-
que abarataría moito os custos
de mantemento xa que poderí-
an transportarse facilmente en
remolques sen necesidade de
pagar os custes de amarre que
son aproximadamente do dez
por cento anual do valor do
barco.

Que importancia teñen
para a economía a celebra-
ción destas feiras?

Para Galicia é unha grande
oportunidade unha feira destas
características porque até agora
hai moita xente que nin a sitúa
no mapa. En Francia existe o
costume de relacionar a náutica
con Cataluña ou co Mediterrá-
neo. En Bretaña coñecemos al-
go máis Galicia polos inter-
cambios culturais que existen
entre ambas as dúas zonas, co-
mo o festival intercéltico. Esta
é unha oportunidade de inter-
cambio comercial que nun fu-
turo pode acarrexar outro tipo
de relacións culturais ou gas-
tronómicas máis fluídas. Dende
que celebramos o salón de
Cruesty desenvolveuse en gran

medida a economía local.
Como evolucionou o salón

de Cruesty?
Comezamos tendo sesenta

barcos e cinco mil visitantes ao
principio, en 1984. En 1993,
cando comecei a traballar eu,

conseguimos expoñer setecen-
tos barcos e máis de 48.000 vi-
sitantes. No 2003 xa foron
65.000 visitantes, 700 barcos
expostos dos que 500 eran de
particulares. En Vigo agardo
que aconteza algo semellante.♦

Jean-Marc Blancho
‘En Francia asocian náutica a Catalunya e
descoñecen onde está Galiza’

Pipo Vilar, responsábel da Feira Popular de Vigo.                            PACO VILABARROS

PACO VILABARROS



O Ricardo III
do Centro
Dramático Galego
O CDG estrea o venres 15 no Teatro Ro-
salía de Castro da Coruña a obra Ricardo
III, unha versión realizada por Manuel
Guede sobre unha das obras máis interpre-
tadas de William Shakespeare. Un elenco
de quince actores, encabezado por Xosé
Manuel Olveira Pico no papel de rei, dá vi-
da a historia de ambicións políticas e cri-
mes de estado. Con esta obra, por pri-
meira vez na súa historia, o CDG parti-
cipará no Festival de Teatro Clásico de
Almagro, no que ofrecerá dúas funcións
a primeiros de xullo. Antes, a peza será re-
presentada nas principais cidades galegas.♦

Taramancos e
Johán Carballeira
fallados
O escritor David Pérez Iglesias foi o ga-
ñador da cuarta edición do certame lite-
rario de relato de aventuras Avilés de Ta-
ramancos polo traballo Cando veña a
noite. O autor, que xa recibira o premio
Cidade de Lugo pola obra Estación Tér-
mino, fíxose co galardón convocado polo
concello de Noia, entre un total de deza-
oito. Por outra parte, tamén se fixo públi-
co o fallo dos premios de poesía e de xor-
nalismo Johán Carballeira, organizados
polo concello de Bueu, que nesta edi-
ción recaeu en Diego Cousillas Novo e
Óscar Curros Moure, respectivamente.♦

Fernández Paz e
Marilar Aleixandre
en Boloña
Os escritores galegos Fernández Paz
e Marilar Aleixandre, xunto con ou-
tros oito autores de todo o Estado, fo-
ron invitados a participar na Feira do
Libro de Boloña para difundir a li-
teratura infantil feita na península.
Esta cita, que converte por uns días á
cidade italiana na capital europea do
libro, contou ademais cunha ampla
representación galega no que se refi-
re a ilustradores, entre eles Kiko da
Silva, Xosé Cobas, Xan López Domín-
guez ou Óscar Villán, e coa participación
das editoras Xerais e Kalandraka.♦

Vigo acolle
unha antolóxica
de Silverio Rivas 
Até o 8 de maio pode visitarse na sala
de exposicións do Centro Cultural Cai-
xanova de Vigo unha mostra antolóxica
do escultor ponteareán Silverio Rivas.
Para esta exposición o autor escolleu
toda unha serie de obras realizadas en-
tre 1970 e a actualidade en bronce, pe-
dra, madeira e aceiro. En total, a mos-
tra consta de corenta pezas, algunhas
delas de gran tamaño, a través das ca-
les pode trazarse un percorrido pola
traxectoria dun artista que protagonizou
un dos cambios máis significativos da
escultura galega na vertente abstracta.♦

afael Baltar foi un dos impulsores do Museo do
Pobo Galego. Este arquitecto recibiu, a título pós-
tumo, a insignia de ouro do museo, nun acto que
homenaxeou o labor deste galeguista. Outra lem-

branza, desta vez a Manuel María, terá lugar no Morrazo
entre o 21 e o 23 de abril. En Cangas celebrarase unha me-
sa redonda, unha lectura de poemas do autor e un concerto
no que participarán Na Virada, Tino Baz, A Quenlla, Xavier

Blanco, o grupo de baile Axóuxeres-Meiramar e as agrupa-
cións de gaitas Manxadoira de Bueu e Tromentelode Coiro.
Outra poeta, Emma Pedreira, recolleu o premio Fiz Vergara
Vilariño en Sarria, tras un acto poético e de confraternidade
no que se leu moita poesía. Xavier Valiño é o novo presi-
dente da Asociación Galega de Produtoras Independentes,
que agrupa a meirande parte das empresas adicadas ao
audivisual en Galiza. Valiño é director de Aldea Films.♦
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GGRRAAZZAASS  PPOOLLAA  CCRRÍÍTTIICCAA

MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO e
XESÚS CONSTELA veñen de recibir os

premios da Crítica española (apartado de
lingua galega) correspondentes a poesía e

narración respectivamente.



Este ano adícaselle o Día das
Letras a Lorenzo Varela, o que
culmina, quizais, diversas ho-
menaxes a autores sinalados
polo exilio ou menos coñecidos.
Ao tempo pódese detectar unha
certa desafección á xornada,
quizais por saturación. É preci-
so revisar o Día das Letras?

Habería que escoitar as de-
mandas de múltiples lugares de
que non sexa xornada festiva,
porque iso merma a capacidade
de mobilización en defensa da
cultura nun sentido amplo. E da
literatura. Se os centros do ensi-
no e as librarías están pechadas
acabamos por convertilo nun ne-
gocio máis para o turismo: este
ano cadra en martes e xa vimos
como houbo balnearios que se
publicitaron en galego como re-
clamo para a xornada. Non está
mal, pero o Día das Letras in-
ventouse con outros obxectivos.
O Sant Jordi, en Catalunya, non
é festivo porque saben que se
perdería a mobilización. O Día
das Letras foi unha creación in-
novadora pero mantelo como
agora non serve. Tamén hai que
pensar en renovalo, quizais en
troques de adicalo sempre a un-
ha figura concentrarse nalgún
ámbito social para que esteña
presente alí o galego, ou tamén
cabe preguntarse porque sempre
ten que ser un escritor morto.

Pero tamén iso permite
recuperar autores que estarí-
an completamente esquenci-
dos e sen editar.

Non digo que se desbote ese
criterio, senón ter máis flexibili-
dade. Todos os autores, nunha
literatura como a nosa, precisan
atención permanente. A algún
dos escritores máis importantes
adicouselle o Día das Letras no
franquismo e non tiveron esa
sorte editorial. A flexibilidade
ten que ser maior, pudendo es-
coller, non só escritores, non só
mortos, tamén persoas que fixe-
ran moito pola lingua ou ambi-
tos sociais nos que reforzar a
presenza do galego. No final do
libro ecribin unha coda crítica
co discurso da Real Academia
Galega no relativo a adicarlle a
xornada a Lorenzo Varela, por-
que nin serve para potencialo a
el nin ao noso sistema literario
autónomo nin á normalización
da lingua. Que se presente co-
mo candidato a un escritor, non
se vote por unanimidade e os
que critican á figura homenaxe-
ada, a pesar de ser membros da
RAG, non propoñan unha can-
didatura alternativa non me pa-

rece de recibo. AAcademia está
no seu mellor momento históri-
co pero aínda lle falta camiño
para ser a institución moderna
que Galiza precisa.

Hai quen critica que Lo-
renzo Varela ten pouca obra
en galego. Pero a cantidade
non determinada a calidade
dun autor.

Hai poetas que poden ter
moita obra pero é un só poema o
que nos conmociona. Ese poema
que tanto nos dí e enche abónda-
nos. Lorenzo Varela ten unha
obra escasa en galego, menor que
en castelán, tanto literaria como
de crítica que, por certo, podía
aproveitar a  Xunta este ano para
publicar. Aínda que este ano se
descubrisen inéditos non chega-
ría aos 30 poemas en galego. O
relevante é que usa o galego nun
momento de desercións en xente

da súa propia xeneración ou máis
nova, fose pola presión do fran-
quismo ou pola súa evolución
ideolóxica que consideran a
cuestión da lingua secundaria.
Varela seguiu o camiño inverso.
E faino na Arxentina, onde vivía
exiliado, e para un público que ao
final non era galego. A primeira
edición de Catro poemas para
catro grabados, ten que estar en
mans de coleccionistas privados
arxentinos, non da colectividade
galega, o que lle dá maior intere-
se á situación.

Non hai que esquecer a
biografía á hora de ver para
quen escribía: Varela marchou
de Galiza para Madrid con
vinte anos, botouselle enriba a
guerra e o exilio. Usar o galego
ten un algo de heroismo?

Posto a escoller en que siste-
ma literario instalarse, o galego

non lle garantía ningún éxito, pe-
ro fíxoo. Toma unha decisión ide-
olóxica, na que Luís Seoane é un
acicate fundamental e faino a pe-
sar de que a súa lingua habitual e
familiar xa é o castellano e tam-
pouco el é un nacionalista. Ade-
mais non é só o cambio de lingua,
tamén a conciencia de saber que
se escrebe para outro público. Pa-
radoxicamente, reivindica litera-
riamente posicións das que politi-
camente se distancia: ao tempo
que na poesía reivindica unha Ga-
licia libre sen ataduras, fai o dis-
curso da unidade de España e a
crítica dos nacionalismos. Son
moi interesantes de estudar esas
contradicións que están presentes
noutros moitos autores.

Cal é á luz de hoxe a valo-
ración que fai da súa obra?

Tentei non valorala, porque
no grupo de investigación Gala-

bra, no que me integro, entende-
mos que iso da calidade é unha
construción social, e o que in-
tentamos ver é como se le, que
estratexias textuais hai e se o sis-
tema literario considera a Varela
unha figura central. Estes anos
deuse luz sobre as figuras do
exilio e defendo todas as súas
contribucións nun contexto no
que escribían claramente para o
futuro, porque en 1944 espera-
ban a restauración da democra-
cia. En Catro poemas para catro
grabados danlle relevancia a fi-
guras marxinalizadas por razóns
morais, como o bispo Adaúlfo,
condenado a morte por homose-
xual, ou María Balteira, unha
prostituta, e iso son pasos adian-
te dos que hai que saber.

É fácil de ler sen coñecer o
contexto no que escrebe?

É necesario acompañalo,
porque na súa obra en galego
empéñase moito nun traballo de
recuperación da historia, tanto
do pasado como dun presente
apagado polo franquismo, como
o da guerrilla. Ler os poemas a
Manuel Ponte ou a Manuela
Sánchez, sen saber quen eran,
fai que se perda moita informa-
ción. Ou quen era o bispo Ada-
úlfo, ao que descoñecían mesmo
moitos investigadores contem-
poráneos.  Os Catro poemas pa-
ra catro grabados teñen unha
edición no 1944, e na do 1951,
xa Luís Seoane tivo que facer
unha nota para explicar quen
eran María Pita, Roi Xordo, Ma-
ría Balteira ou o bispo Adaúlfo.
Vías os poemas e os gravados e
non entendías autonomamente o
texto. O mesmo pasou co libro
Lonxe. Por outra lado para en-
tender a Lorenzo Varela, hai que
coñecer toda a súa obra, en gale-
go e castelán, aínda que me cen-
trei neste libro da obra en gale-
go. Teñen trazos comúns, por-
que ves ao poeta de combate nas
dúas linguas, pero con matices e
ópticas diferentes. 

Hai unha literatura do
exilio ou escritores exiliados?

Lorenzo Varela fixo unha li-
teratura como alimento para  o
futuro. Gardou na despensa tex-
tos para que algún día se coñe-
cese a historia. Cando Seoane
publica en Galicia Emigrante,
unha serie sobre mulleres ga-
legas, di que o fai para dignifi-
calas fronte ás caricaturas que se
fai delas e coa pretensión de que
podan utilizalo no futuro as fe-
ministas galegas, dito así. Iso
axúdanos a entender a actitude
destes escritores transterrados.♦
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As humanas proporcións (Gala-
xia), de Xesús Constela e Territo-
rio da desaparición (Galaxia), de
Miguel Anxo Fernán Vello foron
escollidas polo xurado dos pre-
mios da Crítica Española como
as mellores obras publicadas en
galego durante o 2004. O libro de
Constela xa merecera o premio
‘Torrente Ballester’2003 que ou-
torga a Deputación da Coruña.

O poemario de Fernán Vello

é unha evocación do baleiro no
que o mundo se estende, un re-
pertorio de suxeitos desapareci-
dos, sen voz, ocultos pola so-
breinformación. O poeta dálles
voz a estes “clandestinos” e re-
cupera o sentido social e filosófi-
co da lírica. Fernán Vello preside
a Asociación Galega de Editores
e dirixe a editorial Espiral Maior
da Coruña. A súa traxectoria po-
ética é xa ben longa e conta con
diversos galardóns.

A presada de relatos que
verteu Constela en As humanas
proporcións tentan renovar a
historia curta cunha linguaxe
directa e uns escenarios co-
tiáns, facilmente recoñecíbeis
como espazo da ficción. O títu-
lo procede do axioma do Rena-
cemento, que consideraba que
o mundo estaba feito á imaxe e
semellanza das proporcións
humanas. Xesús Constela Do-
ce é ferrolán e esta obra, agora

premiada, é a súa primeira in-
cursión na literatura.

Outros premios

Os premios da Crítica Española
son anuais e premian as mello-
res obras publicadas nas catro
linguas peninsulares. Nesta oca-
sión, o xurado reuniuse en Sevi-
lla para facer público o seu fallo.

En lingua castelá, os pre-
miados foron o poemario Con-

solaciones, do andaluz Jacobo
Cortines e a novela Los giraso-
les ciegos, do falecido Alberto
Méndez. En catalán, Jordi Pà-
mies gañou na sección de poe-
sía con Terra cansada e Jaume
Cabre por Les veus del Pana-
mo. En éuscaro, Felipe Juaristi
gañou co poemario Begi-Ikarak
–O tremor dos ollos– e Juanjo
Olazagarre conseguiu o premio
coa novela Ezinezko Maletak
–As maletas imposíbeis.♦

Constela e Fernán Vello, premios da Crítica Española

Carlos M. Callón
‘Lorenzo Varela fixo unha literatura

como alimento para o futuro’
XAN CARBALLA

É coñecido publicamente como presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, pero Carlos
M. Callón (Ribeira, 1978) é tamén autor de diversos estudos literarios. Vén de publicar Unha his-
toria que nos pertence. A poesía en galego de Lorenzo Varela (A Nosa Terra), e reivindica a capa-
cidade do autor de Monterroso para facer unha literatura en galego para rectificar a historia.

ADOLFO ENRÍQUEZ / AGN
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Están a ser sete citas noutros
tantos restaurantes da xeo-
grafía galega, homenaxean-
do a escritores relacionados
coa cociña, de maneira direc-
ta ou indirecta. A cita inme-
diata é o xoves 14 de Abril
en Casa Alfredo, en Mos, e o
homenaxeado será Jorge
Víctor Sueiro. Alí se darán
cita escritores como Méndez
Ferrin, Rodríguez Baixeras,
Moncho Pena, Camiño Noia
ou Román Raña entre outros. 

A cita inaugural foi o 29 de
marzo e tivo como centro de
atención a Álvaro Cunqueiro.
Celebrouse en Vedra (restau-
rante Roberto), actuando co-
mo mantedor o seu fillo, ta-
mén escritor, César Cunquei-
ro. A segunda xornada foi en
Padrón (Restaurante Chef Ri-
vera) e os escritores homena-
xeados Rosalía Castro e Cami-
lo José Cela.

A previsión do Pen Clube
de Galicia, que agrupa a máis
de sesenta escritores, comple-
tarase en Pontevedra (Restau-
rante Alameda 10), celebrando
a Xosé María Castroviejo e
Antonio Odriozola; A Estrada
(Restaurante Nixon) pensando
en Julio Camba; Ourense (Res-
taurante Galileo), con Otero
Pedrayo e Xaquín Lourenzo
como centro e finalizarán no
Restaurante O Refuxio, de
Oleiros, que servirán para pa-
rolar arredor de Picadillo e
Emilia Pardo Bazán.

Estas actividades están
patrocinadas pola Consellería
de Cultura, Comunicación

Social e Turismo e, concreta-
mente, da Dirección Xeral de
Turismo. Segundo o manifes-
to de intencións do Pen Clube
xustifícanse pola conxunción
de éxitos de dous xéneros que
ás veces se visitan, “a vitali-
dade da literatura galega ac-
tual e a excelente acollida,
nacional e internacional, da
cociña galega, anímannos a
promover unha actividade de

promoción e difusión litera-
rio-gastronómica arredor dun
proxecto orixinal e novidoso
para un maior coñecemento
da cociña de autor e da litera-
tura relacionada coa restaura-
ción. É a primeira vez que es-
critores, xornalistas especiali-
zados e restauradores aúnan
os seus esforzos para levar a
cabo unha iniciativa cultural
e turística”.♦

O Pen Clube organiza encontros
gastronómico-literarios

Gabinete
Pessoa
RAMIRO FONTE

Oafamado baúl de
Pessoa é un pozo sen
fondo. Logo de varios

anos de non frecuentar as
librerías de Lisboa, atopo as
novidades bibliográficas, que
van saíndo deste caixón de
xastre prodixioso, deste
sombreiro de chistera que
parece conter toda unha
literatura universal. Seica son
preto de 26.000 os
documentos pessoanos
conservados na Biblioteca
Nacional. A quen se lle diga.
Xente, xente e máis xente.
Palabras, palabras e máis
palabras dun drama humano
de extraordinarias
proporcións. Como se todas as
vidas urdidas por
Shakespeare, todos os
sentimentos creados por
Shakespeare coubesen na
cabeza dun único personaxe.
En fin, que na soidade do
hotel leo, ata me arderen os
ollos, a prosa de Ricardo Reis,
que un día foi o meu
heterónimo favorito, e hoxe
xa non sei. Trátase de
eséxeses do seu mestre
Alberto Caeiro, e cun fondo
nietzscheano que se percibe
en moitas páxinas de Pessoa.
Follas caídas da árbore da
filosofía, e da relixión do
paganismo.  

Estou a volver a Pessoa e o
seu actual editor, Manuel Rosa,
de Assirio e Albim coméntame
que non existe persoa no
mundo que logre descifrar a
caligrafía dos milleiros de
páxinas exotéricas que deixou o
poeta. Infórmame tamén de que
un americano, Zenith, é quen
mellor reconstruíu O libro do
desasosego, ou sexa, que é
quen mellor se goberna na
escritura practicamente ilexible
de Pessoa. Reparo
demoradamente nas Quadras
porque, como teño confesado
máis dunha vez nestas
columnas, dun tempo a esta
parte estou moi interesado por
recuperar, con espírito novo,
aquilo que é específico da
literatura popular. Por volta de
1908, Fernando Pessoa, un
poeta de contradición pero
tamén de sínteses, escribía en
inglés, baixo o nome de
Alexander Search, e realiza as
súas primeiras tentativas de
verso popular baixo –que
familiar lle resulta isto a un
lector da poesía galega!– o
título de Cantares. Eis un deles. 

Saudades só portugueses
Conseguem senti-las bem,
Porque têm essa palabra
Para dizer que as têm.

Por certo, o enorme lector
que levaba dentro de si o
home da carne e óso,
Fernando Pessoa, entre os seus
libros conservaba estes de
autores galegos: Follas Novas
de Rosalía de Castro,
Influencias de la literatura
gallega en la castellana de
Eugenio Carré Aldao e Buscón
poeta de Eduardo Dieste. ♦

Discriminación
lingüística nas
subvencións
do Instituto
da Muller

A.N.T.
O pasado 23 de marzo o Bole-
tín Oficial do Estado publicaba
unha orde para ragular as sub-
vencións destinadas á edición
de publicacións relacionadas
coa muller. A orde ten como
obxecto axudar á edición de
obras específicas relacionadas
coa muller, e exclúe as obras de
novela, poesia e teatro, excepto
as obras literarias escritas por
mulleres “que vaian acompaña-
das dun estudo sobre a obra ou
a biografía das devanditas auto-
ras que supoñan, como míni-
mo, o vinte por cento do con-
xunto da publicación”.

Un dos artigos atende espe-
cificamente a “versións dife-
rentes á lingua castellana”. O
enunciado, en troques de enten-
der a diversidade lingüística do
estado en positivo, converte a
petición da subvención nun
gasto extra para os editores, sen
ningunha garantía de resolu-
ción, “en caso de que a publica-
ción a realizar fose unha das
linguas oficiais do territorio es-
pañol diferente ao castellano,
deberase adxuntar co orixinal
unha versión en castellano”.

Segundo os editores consul-
tados a solución máis sinxela
sería incluír no xurado avalia-
dor persoas específicas de cada
unha das linguas do estado es-
pañol ou facer algún concerto
cos organismos autonómicos
de normalización.♦

Álvaro Cunqueiro.



Título: A cousa vermella / Levantar as tetas.
Autoras: Olga Novo / Lupe Gómez.
Edita: Espiral Maior.

Os nomes de Olga Novo e Lú-
pe Gómez son os de dúas poe-
tas cun corpus estreitamente
vinculado ao –noutrora tabú–
mundo do sexo. Con todo, ma-
lia sernos de obriga non desa-
tender este plano, hanos guiar
sobre todo a procura da expre-
sión poética nas respectivas úl-
timas entregas de ambas.

O de Olga Novo é un poe-
mario de muller. Unha sintaxe de
avalo e devalo marcada pola trí-
ada vida-amor-terra que centra a
necesidade de identificación de
quen trata de entender o mundo e
vese na obriga de reorganizalo
tal como reorganiza a expresión
verbal (crea o seu propio código
ortográfico) e o poema mesmo.
Ou un tecido de metáforas do
corpo na procura de identidade,
dotado dun rico imaxinario con
base nos elementos básicos natu-
rais: auga, vento, terra, lume, e
palabras tamén. 

Ao poema inicial, sucede a
crónica dun amor telúrico e pa-
gán que chega a remontarse no
tempo na procura da pureza das
orixes, amor que é un arder dos
adentros interiores que tamén se
manifesta no exterior, pois tanto
o vértice corporal como o psíqui-
co necesitan harmonizar co
mundo. E que chega a ser desa-
mor e levará á procura de segu-
ranza no territorio marcado e re-
coñecíbel dos ambientes familia-
res, da estirpe dos seres queridos,
das paisaxes que te lavan por
dentro, dos obxectos domésticos
íntimos, que, poren, non sutura-
rán totalmente as feridas nin se
logra identidade plena porque to-
do é froito dun tempo, non habe-
rá máis remedio que admitir a
presenza do veleno para sabore-
ar o mel, a dolor a carón do
amor, sen perder a esperanza e a
capacidade de fascinación, de
entrega. Para rematar o poema-
rio cun capítulo de colleita ou se-
dimento que recupera a sonori-
dade, onde non se precisan a re-
afirmacións de anteriores capítu-
los, mesmo en plena convulsión.
Para poñer cabo co poema ma-
triz que dá título ao libro, canto
ao sexo máis que a perpetuación.

A cousa vermella, é un poe-
mario moi compacto no que non
se atopan poemas menores onde
minguen o rigor e a esixencia
formal. Formalmente, Olga No-
vo emprega a fórmula poética
(desatada de rimas e corsés mé-
tricos) máis frecuente nun tempo
no que escribir sonetos constitúe
todo un xesto revolucionario,
rompedor. Un tipo de poesía que
contribuíu notoriamente na de-
mocratización da arte poética,
obviamente, e no que o ritmo re-
dimensiona a súa importancia
xogando un papel clave. Un rit-
mo que se establece precisamen-

te mediante a relación de tensión
entre o breve e o extenso, feito
que xa temos comentado na pro-
sa e hoxe veremos na poesía,
pois atinxe a toda manifestación
literaria e está creando un novo
tipo de literatura no que o proce-
so de decodificación nada ten
que ver co tradicional. Acontece-
rá iso (realmente xa aconteceu,
véxase, por exemplo, A illa das
mulleres loucas, de Alfonso Pe-
xegueiro que Galaxia ven de re-
editar cun CD onde Anxo Pintos
e Quico Comesaña poñen a mú-
sica e o autor a voz) cando o po-
ema xa non poida ser decodifica-
do como algo que se conta, can-
do o lector deba crear un hiper-
texto a partir da suxetión poética
indicada poloa autor.

Esta fórmula poética dise que
quebra a linguaxe rachando toda
convención, volvéndose autore-
ferencial. Con todo, o que nos in-
teresa é sinalar aquí o método hí-
brido de decodificación: o poema
resulta unha mestura entre o que
se di nel, e o que capte o lector
nas suxestións erradas pola auto-
ra. E a carón desta proposta, ve-
xamos agora a de Lupe Gómez.

Primeiramente, haberá quen
poña en dúbida o carácter litera-
rio de moitos dos poemas que
aquí nos ofrece Lupe Gómez.
“A vida / dura pouco / e é falsa”,
páx. 87, por exemplo, é poesía
ou antipoesía?. Ben, á hora de
establecer o seu valor, sería un-
ha torpeza comparar este tipo de
poesía rupturista con algo xa co-

ñecido, procedendo así toda
evolución sería moi difícil, ou
mesmo imposíbel, que non saíse
mal parada, anatemizada. Non
podemos establecer as coorde-
nadas literarias en que se insire
Levantar as tetas botando man
do substrato cultural porque xa
non se trata só de expresar o fei-
to poético senón que, o que re-
sulta de importancia capital, pre-
téndese que o lector o atope. Po-
rén isto non rexe de xeito abso-
luto o conxunto dos textos, se-
nón, que, intelixente e proposi-
tadamente, nun número reduci-
do de poemas van ficando restos
do feito poético entendido ao
xeito clásico. Pódese interpretar
o libro como unha procura (da
autora e do lector) do feito poé-
tico, que nos poemas do remate
semella chiscar o ollo con máis
decisión, amparados nunha ex-
tensión un pouco meirande.

Unha procura do feito poé-
tico que opera desde a máxima
sinxeleza (outra vez o ideal de
pureza), combativa e rachanor-
mas, desinhibida e impúdica (o
pudor é falsidade), que ofrece
textos moi evidentes, sospeito-
sa e excesivamente evidentes,
formalmente espidos e de con-
tidos que, algunhas veces, se
poden considerar próximos ao
haikú. Eis outro método de co-
ñecemento da realidade, á vez
que de coñecemento propio. 

É moi forte tamén a impre-
sión de estarmos ante un poe-
mario que á vez é un macropo-
ema no que cada texto repre-
senta un fragmento do todo,
unha identidade fragmentada
que a poesía recupera. Eis logo
que a proposta de Lupe Gómez
nos volve reconducir ao punto
de partida, volvemos atoparnos
coa tensión entre o extenso e o
breve, entre o todo e a parte.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A arte dramática
O teatro, de Manuel F. Vieites,
é un texto teórico que analiza o
feito teatral desde o enfo-
que da
creación, a
comunicación,
a recepción do
público, o sis-
tema
dramático, o
espectáculo, a
expresión, o
pensamento
filosófico e os
movementos ar-
tísticos. Percorri-
do xeral sobre un feito humano
que xa provén das cavernas.
Edita Galaxia.♦

Pezas breves
Laiovento publica dous textos
teatrais baseados nas pezas bre-
ves. Paso de
cebra e Suce-
sos, de Gusta-
vo Pernas Co-
ra, contén dúas
obras con voca-
ción urbana.
Nocturnos, de
Manuel Louren-
zo, percorre ve-
llos escenarios
da historia e do
propio teatro (Xo-
ana, a louca;
Romeu e
Xulieta…) para
dar unha visión diferente e un
tanto onírica deses mitos.♦

Nas táboas
A arte dramática ten moitos fí-
os cos que se entretecen as
obras teatrais. Galaxia publica
algúns textos ben importantes
para entender
mellor esta
arte. Esceno-
grafía, de Pa-
mela Howard;
Técnicas de
expresión
oral. O uso
expresivo da
voz, de Cristina
Domínguez Da-
pena e Os estu-
dos superiores de ar-
te dramática. Guía
práctica, de Manuel
F. Vieites, son
manuais axeitados pa-
ra os que se acheguen
ás táboas.♦

Máis pezas breves
Euloxio R. Ruibal publica Mi-
nimalia. 20 pezas de teatro
breve, a recompilación de todo
o teatro breve do
autor, até
agora
disperso.
Ondiñas do
mar salgado,
inspirada no
naufraxio do
Prestige, foi
escrito
propiamente
para este
volume, que
posúe un estudo introdutorio
de Inma López Silva. Edita a
Universidade da Coruña.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

2. A XEIRA DAS ÁRBORES.
Teresa Moure.
Sotelo Blanco.

3. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.

Ramón Loureiro.
Xerais.

4. FADO DE PRINCESA.
Xosé Ramón Pena.
Galaxia.

5. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.
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1. A ESTRELA NA PALABRA.

CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

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

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

3. AS TRES MORTES DE
LORENZO VARELA.

Antón Lopo.
Galaxia.

4. CÁRCERE DE VENTAS.
Mercedes Núñez.
A Nosa Terra.

5. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
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Manuel Cao.
A Nosa Terra.
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Europa
de les nacións
Nº 55. Inverno do 2005. 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: CIEMEN.

Esta revista catalá adicada ás
linguas e ás nacións sen esta-
do presenta un dossier sobre
as posibilidades políticas que
para o Kur-
distán abre
a posíbel
entrada de
Turquía na
UE. Aureli
Argemí
entrevista a
profesora de
Ciencia Polí-
tica
Montserrat
Guibernau, especialista en
nacións sen estado de
Europa. David Forniès infor-
ma do cambio de goberno no
Kósovo. Alexia Bos narra co-
mo fracasou o intento de unir
os húngaros dos diversos es-
tados nos que moran. Pere
Mayans analiza a
controversia entre
valencianos e cataláns sobre
a igualdade ou diferenza das
súas falas.♦

Elkarri
Nº 114. Abril do 2005. 3 euros.
Dirixe: Gorka Espiau.

O escritor portugués José Sa-
ramago e o artista catalán
Antoni Tà-
pies
colaboran
co
movemento
polo diálogo
en Euskadi
Elkarri
doando parte
da súa obra.
Daniel Marti-
rena entrevis-
ta a Pilar del Río, compañei-
ra de Saramago e a súa tradu-
tora ao español e máis a Luis
María Vega, primo do ertzai-
na Iñaki Totorika, asasinado
pola ETA. Dáse conta dos
avances na mesa de diálogo
pola paz no País Vasco.♦

El Temps
Nº 1,086. 5-11 de abril do 2005. 3 euros.
Dirixe: Eliseu Climent.
Edita: Edicions del País Valencià.

Inclúese unha semblanza do
Papa Xoán Paulo II e a súa re-
lación cos cataláns. Macià
Claramonte investiga a
proliferación
de proxec-
tos urbanís-
ticos en Or-
pesa, couto
privilexiado
do presiden-
te da Depu-
tación de
Castelló,
Carlos Fabra,
acusado de
corrupción. Inclúense
entrevistas con Desmond
Tutu, premio Nobel da paz e
ex arcebispo de Capetón
(Suráfrica) e coa actriz
estadounidense Uma
Thurman.♦

Título: Reflexiones sobre el exilio. Ensayos
literarios y culturales.
Autor: Edward Said.
Edita: Editorial Debate, Barcelona.

Edward Said quixo ser pianista.
Podémolo imaxinar, ao saír de
clase, intepretando a Bach, Cho-
pin, Schuman; admirando a
Glend Gould e tentando inter-
pretar as Varia-
tions Goldberg
que este grava-
ra para a Co-
lumbia. Qui-
záis Said puido
ser o primeiro
gran pianista
árabe,  a índa
que non se sen-
tía máis árabe
que americano,
q u e  d e  t o d a
parte. Léndoo,
é imposíbel sa-
ber cal foi a súa
primeira lingua: o árabe ou o in-
glés. Como nos conta, xa non é
Edward Said, é un ser e o outro,
alternativamente, ou simultanea-
mente. Na súa mocidade, di, pa-
saba rapidamente por Edward
para acentuar Said. Outras veces
fixo a inversa. Compríronlle cin-
cuenta anos, é sempre el quen fa-
la, para se afacer ao seu nome.

Entre os 31 textos que com-
poñen a edición española de Re-
flexiones sobre el exilio. Ensayos
literarios y culturales (a edición
estadounidense está composta
por 46), hai textos sobre música
–poucos, xa que foron eliminados
da edición española– sobre a
“danza do ventre”, unha introdu-
ción a Moby Dick, un ensaio so-
bre Foucault, outro sobre J, Hun-
tington, unha reflexión sobre
Johnny Weismuller e Tarzán, ou-
tra sobre a novela árabe despois
de Nagib Mahfuz; unha aproxi-
mación entre Nietzsche e Conrad,
unha síntese sobre a ficción árabe
despois da Segunda Guerra mun-
dial; unha moi importante refle-
xión sobre a crítica, un traballo ti-
tulado “El papel de la fantasía en
la construcción de las naciones”,
pequenos estudos sobre Orwell
ou Hemingway, sobre a imaxe do
colonizado, etc., sen que ningún
fío condutor veña, a primeira vis-
ta, unir todos estes variados ele-
mentos. Fácil sería ver neste libro
–denso–, un mosaico, un cadro
impresionista que describe a ca-
rreira e o pensamento de Said, ou
analectas para os seus estudiantes
de Columbia, apresurados e dis-
traídos. En suma, unha compila-
ción estritamente editorial, apro-
veitando o seu “éxito”. Éxito, por
outra parte, esencialmente políti-
co. Foi Palestina, o combate por
Palestina que o deu coñecer ao
gran público, e moitos son os que
fomos detrás de Orientalismo
despois de lelo en El País.

Said, no mundo académico
estadounidense, tan pagado dos
seus estudos poscoloniais, da súa
deconstrución, dos seus cultural
studes e outros sarillos concep-
tuais, era visto como un universi-
tario foucaltián(1) e terceiro-mun-
dista, sospeitoso de maltratar o
pensamento do Mestre e lido, so-
bretodo, por orientalistas preocu-
pados de se procurar unha con-
duta. Mais porque é inclasificá-
bel e irredutíbel a unha identida-
de, Said foi, acho que aínda é, até
hai pouco incomprendido, senon
simplemente estivo ausente. 

Non obstante, estas Reflexións
sobre o exilio (libro ao que hai que
engadir El mundo, el texto y el crí-
tico, editado hai un ano pola mes-
ma editorial, e Sobre cultura e im-
perialismo, Anagrama, Barcelona,
1996), dan outra imaxe desta obra
hoxe infelizmente acabada. No
ámago da súa aparente desorde,
encadradas por “Ritos exipcios”
(sobre a imaxe de Exipto por occi-
dente) e “Repensar el orientalis-
mo” (meditación sobre o traballo
despois feito por el do seu libro so-
bre orientalismo e, aínda que non
queira, resposta aos seus críticos),
están as “Reflexións sobre o exi-
lio” propiamente ditas. Sobre a im-
portancia do exilio para a cultura
–literatura, música, artes plásticas–
do século XX, e a inmensa contra-
dición que existe entre a condición
(envexábel dalgunha maneira) do
exiliado artístico (Nabokov, Joyce,
Lorenzo Varela, Seoane...) e a anó-
nima, deshumanizada, de millóns
de inmigrantes que tripan o plane-
ta. Acelebridade, o romantismo da
condición duns agacha a miseria
dos outros. Para comprender o exi-

lio e a súa importancia no noso
mundo, di Said, convén esquecer
as grandes realizacións culturais(2).
A palabra dos exiliados, a súa nos-
talxia, o seu nacionalismo, toman o
lugar do silencio de miles doutros,
os que non falan., París, di, é unha
grande cidade cosmopolita e ao
longo dos 130 anos da coloniza-
ción francesa de Alxeria, por al-
gunhas grandes voces de exiliados,
cantos obreiros alxerianos sofriron
no silencio e no anonimato? Pois o
exilio, engade, é antes de nada un
vacío en si mesmo, non suscita
máis que mágoa. O país perdido
reconstrúese no imaxinario dal-
gúns, engrandécese, quizais, mais
para outros, a maioría, é unha feri-
da silenciosa que se engade á pre-
cariedade da súa condición. Toda
tentativa, mostra Said, de encontrar
no exilio o país perdido é va, inútil.
Testemuña disto, dous exemplos: o
poeta palestino que se aborrece no
Cairo e en Siria, e cando regresa a
Nova Iork é para morrer nun in-
cendio, asfixiado polo fume que
producen as cintas de casete nas
que ten gravadas voces de poetas.
O exemplo de Faiz Ahmad Faid,
un gran poeta pakistanés, perdido
en Beirut e que encontra un com-
patriota co cal só polo tentar retor-
nar, en soño e en van, ao Pakistán,
o tempo dunha tarde. O que se de-
seña entón é a propia relación de
Said co exilio. A súa ausencia de
nostalxia, a súa vontade de ser xus-
to cos seus, de ser duro en tanto
que xusto. Todos os seus, sexan
americanos ou palestinos, árabes
exiliados ou orientalistas.

O proxecto de Said está
construído sobre un vacío. So-
bre un silencio. Admite o seu

dobre exilio e, xa que logo, del
non falará máis. Quedan a filo-
sofía, a música, a literatura e o
cinema. Queda a crítica. O pen-
samento e a crítica son as súas
actividades de exilio. Nestas re-
flexións contapúnticas, frag-
mentarias mais ordenadas, desé-
ñase un pensamento polifónico,
que só un grande intérprete sabe
deixar abrollar. Cando lemos a
un gran crítico, estamos a escoi-
tar unha gran voz. Cando lemos
a Said, son varias voces as que
falan, coma se o piano deixase
escoitar catro ou cinco voces
claras e precisas. É dicir, fai fal-
ta un grande intéprete para que
as notas musicais falen en diver-
sas voces. A crítica de Said, co-
mo o seu verdadeiro mestre,
Theodor W. Adorno(3) (léase
“Sobre las causas perdidas), é a
crítica como interprete musical,
é dicir, unha crítica que fai vivir
o que durme nas páxinas e o le-
va á luz, como o gran pianista
(Glend Gould, por que non?).
Nada de hermenéutica, unha
mediación necesaria.♦

X.G.G.

(1) Mais en Said están presentes tanto
Lukács (quen nun recente volume de moitas
pàxinas editado en Galiza só é só citado un-
ha vez, cando diversas nulidades, que nunca
poderían escribir nin Teoría da novela nin,
por exemplo, Goethe e o seu tempo, enchen
páxinas e páxinas) como Adorno, Foucault
como  Sartre, Fanon como Gramsci, Samuel
Johnson como F. Jameson ou Tierry Eagle-
ton, Marx ou F.R. Leavis, etc. 

(2) O que sería a maneira de enfrontar-
se, dunha vez por todas, co exilio republicán,
tanto español como galego.

(3) Outro mestre, non citado, seria o
francés Julien Benda, só vai falta ler La
trahison des clercs, libro valorado por Otero
e anatemizado por Risco

Cando
lemos a un
gran crítico,
estamos a
escoitar
unha gran
voz. Cando
lemos a
Said, son
varias voces
as que falan

Cando o mundo árabe se cruza
co canon occidental
Ensaios de Edward Said sobre exilio e cultura

Edward Said.



Título: Metamorfoses.
Autor: Ovidio. Edición bilingüe latín-galego.
Tradución: Xosé Antonio Dobarro.
Edita: Galaxia (2 volumes).

Se de inxente podemos cualificar
a tarefa de traducir Metamorfoses
de Ovidio, fonte especial do que
coñecemos da mitoloxía grecola-
tina, de grande noticia cultural
consideramos a edición galega
que nos ofrece en dous volumes
Xosé Antonio Dobarro. Verdadei-
ramente, é ben sabido que os he-
xámetros dos quince libros consti-
túen boa parte do repertorio ima-
xinario mítico
europeo e neles
bebeu a poste-
ridade das artes
e das letras.
Basta con lem-
brar, ao chou,
algúns lenzos
de Botticelli,
Rubens ou De-
lacroix, os már-
mores de Cá-
nova ou della
Porta, algúns
textos de Chau-
cer, Dante, Ez-
ra Pound ou
Christa Wolf,
certas óperas
de Monteverdi, Gluck ou Purcell,
ou algunha fita de Pasolini, Don
Chaffley ou Woody Allen, para
constatarmos a permanencia, a
conexión, explícita ou implícita,
parcial ou non, da obra ovidiana.

Sen dúbida, Metamorfoses
constitúe unha referencia inevi-
tábel á hora de falarmos de in-
fluencias e reelaboracións (o
“palimpsesto” de Genette) no
tempo. E aludimos non só a imi-
tacións, relecturas ou pegadas
evidentes de episodios da mag-
na obra. Pensemos nos tan coñe-
cidos de Pigmalión (desde Ro-
man de la Rose ao filme My fair
lady, por exemplo), Prometeo
(con clara impronta no Frankes-
tein de Shelley ou nalgunha
composición de Martí ou A. Gi-
de), Narciso (citemos Freud ou

o Óscar Wilde do Retrato de
Dorian Gray ou algúns versos
de Cernuda), Píramo e Tisbe (re-
lato de base oriental de tanta far-
tura, como nos mostra Romeo e
Xulieta, entre múltiples obras),
por citarmos uns poucos.

Ademais disto, tamén pode-
mos referirnos a outros mecanis-
mos de actualización constante de
mitos, a través da súa inversión,
acompañada de elementos ou re-
cursos como o humor, os xogos li-
terarios, as paradoxas, tal e como
acontece de forma abundante nal-
gunhas páxinas do micro-relato
latinoamericano contemporáneo
(v.g. Monterroso, Cortázar, Marco
Denevi). Ou, noutro nivel, os
efectos ou presenza no mundo da
botánica, da astronomía, da publi-
cidade, por sinalarmos só tres ám-
bitos distintos.

Incidencia similar, mutatis
mutandis, é a que nos é posíbel
valorar na nosa cultura nacional.
Sereas, grifos, gorgonas, cupi-
dos, vulcanos, minervas, que fer-
mosean igrexas, fontes, edificios
civís, ou xardíns no noso país,
son xeitos de reactualización do
texto ovidiano. Pezas escultóri-

cas de tanto interese como Rapto
de Europa de X. Oliveira, Hércu-
les de Leiro, Hidra de Lerna de
F. Goás ou Caronte de R. Conde,
non deixan de ser formas inter-
pretativas que nos enlazan coa
sustancia e os aromas ovidianos.
O mesmo se pode dicir das cla-
ves de base clásica presentes na
nosa historia pictórica, en lenzos
de Álvarez de Soutomaior (Ce-
res), Díaz Pardo (As tres Parcas),
Alfonso Costa (Baco Mozo), Ti-
no Grandío (Venus) ou Sucasas
(As tres Gracias), por exemplo.

A edición que comentamos
de Metamorfoses, que represen-
ta en dous volumes o tomo 24
dos xa consolidados “Clásicos
en Galego”, responde ao magno
labor de Xosé Antonio Dobarro.

O primeiro volume, de 427
páxinas, conta cun pormenoriza-
do e profundo estudo introduto-
rio. Percórrense vida e obra de
Ovidio, dun xeito moi atinado e
cunha espléndida posta ao día.
Metamorfoses, poema que em-
peza coa “conversión” do caos
en mundo organizado e termina
nos tempos do autor coa trans-
formación de César en astro, é

unha epopea con amplos mate-
riais mitolóxicos-científicos-fi-
losóficos que se van artellando
con historias imbricadas dando
pé a sucesivas e organizadas mu-
tacións –de aí o título- de diver-
sos entes e personaxes. O papel
das voces narradoras, as antici-
pacións, retromisións e demais
enlaces, as escenas paralelas, os
puntos de vista, a estrutura, os te-
mas, a fundamental análise da
“pietas”, a relevancia das mulle-
res, son algúns dos asuntos da
obra destacados e traballados por
Dobarro. Acompáñase esta gran
introdución con anotacións e un-
ha selecta bibliografía.

Máis que oportuno é o dicio-
nario, magnífico, de nomes pro-
pios co que Dobarro catalogou a
onomástica e xeografía míticas
do poema e que serve de útil
aproveitamento e guía para a
transcrición correcta destes  ter-
mos no noso idioma. Cada un
conta co seu equivalente en gale-
go, latín e, se é o caso, grego,
máis coa indicación pertinente
dos lugares exactos de aparición
no texto, xunto coa correspon-
dente definición ou explicación.
Polo tanto, unha contribución de
moito relevo que con seguridade
ha servir mesmo de base e con-
sulta para posteriores traballos.

Quizais no contexto dunha in-
trodución deste calibre se bote en
falta algúns achegamentos ou in-
dicacións sobre a presenza de
Ovidio ou Metamorfoses na nosa
literatura. Desde as citas, as inspi-
racións, as resonancias ou calque-
ra outro material que se pode per-
cibir na nosa prosa histórica me-
dieval como na Historia Compos-
telá, no prólogo da General Esto-
ria ou na Crónica de 1404, ou
posteriormente no século XVII en
certas referencias nalgúns roman-
ces das festas minervais, ou des-
pois nalgunha alusión ou cita en
autores como Xoán Manuel Pin-
tos, Crecente Vega, Gómez Ledo,
Aquilino Iglesia Alvariño ou nos
versos de Luz Pozo Garza ou do

inmenso Manuel María, por apun-
tar unhas mostras.

O segundo volume, de 757
páxinas, reúne enfrontados o
texto latino dos quince libros e a
tradución galega. Ten moito inte-
rese que de cada libro se aporten
un excelente resumo e unha
acertada estruturación do argu-
mento ou contido, en sintonía
coa propia edición que se fai do
texto. A tradución, que procura
manter con certo ritmo ecos da
prosodia clásica, lese ben, sendo
conscientes de que recrear unha
atmosfera que nos faga lembrar
os pés do hexámetro clásico su-
pón por veces atoparnos cunhas
construcións peculiares que con-
tribúen efectivamente a conectar
co orixinal latino.

A tradución, acompañada de
notas, precisas e clarificadoras,
representa, xa o dixemos, un
descomunal labor que incide
moi positivamente nunha cultu-
ra, como a nosa, que está tan ne-
cesitada de fitos coma este na
súa andaina normalizadora.
Neste senso, xunto ao grande ni-
vel acadado pola serie “Clásicos
en Galego”, merecen ser enxal-
zadas como estratéxicas para
nós a edición dun Dicionario la-
tín-galego e outras iniciativas
que nos posibilitan saborear na
nosa lingua, con naturalidade e
solvencia, obras claves do pen-
samento como Política de Artis-
tóteles, O príncipe de Maquia-
velo, Eloxio da Loucura de
Erasmo, A orixe das especies de
Darwin, entre outras, con cadan-
seu estudo introdutorio, un bo
conxunto de anotacións e unha
bibliografía acaída.

Coido que, no noso contex-
to, estes froitos trascendentais
para a mellora do estado da
nosa cultura son dignos de ab-
soluta louvanza. Esperamos
moitos máis avances por estes
itinerarios normalizadores, pa-
ra ben de Galiza.♦

XOSÉ ABILLEIRA SANMARTÍN
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Título: Un bosque de faias.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Everest.

Un bosque de faias é a primeira
obra que Francisco Castro escri-
be para unha faixa de idade de-
terminada. Os receptores desta
obra deberían ser, por criterios
comerciais, os adolescentes.

Comenzaba o autor a súa ca-
rreira literaria coa novela Amor
de cinema, cando aínda a edito-
rial Do Cumio tiña vocación li-
teraria e habia unha aposta por
descubrir novos narradores
(Zurzo Sierra, Francisco Cas-

tro…). Desta arriscada aventura
esvaéronse a maioría dos auto-
res, ficando aqueles que, coma
Castro, foron construíndo o seu
edificio narrativo até convertelo
nunca edificación sólida no can-
to ao número e a calidade –Play-
back, Memorial do infortunio, A
canción do náufrago, Xeografí-
as, Xeración perdida…– que
abrangue dende a novela até a
narración curta ou xéneros coma
o erótico. que teñen o seu espa-
zo na obra do autor.

Esta nova novela preséntanos
con clave realista unha obra de fic-
ción que se alicerza na realidade

que estamos
acostumados a
ver, ouvir, sentir
ou incluso per-
cibir no devalar
cotián. Para iso,
o narrador bota
man do seu ollar crítico, que se re-
flecte nesta novela. A emigración,
a integración, o racismo a violen-
cia gratuíta, son algúns dos temas
presentes nesta fraga ergueita pola
falla de tolerancia que se traduce
nun neofascismo que acada a súa
máxima expresión no capítulo cin-
co, Un libro infame, onde o autor
mostra como o campo das ideas e

por engadidura
da ideoloxía co
simbolico á
fronte sementa o
fanatismo e es-
naquiza a convi-
vencia.

O verdadeiro protagonista
non é Alexandre, el é a canle po-
la que fluén e na que o autor dosi-
fica o misterio para manter a ten-
sión narrativa, o protagonismo
exérceo a intolerancia que enca-
rreira a obra cara a un mundo que
é posíbel que poida ser mellor. En
Un bosque de faias sobresaen no-
meadamente os valores positivos:

defensa dos dereitos humanos,
igualdade de oportunidades, so-
lidariedade, xustiza… todo ben
artellado, dándolle consistencia a
esta novela sobre a amizade, a to-
lerancia e os sentimentos, no xo-
go de enfrontar valores e contra-
valores, técnica empregada polo
autor noutras ocasións.

Un bosque de faias é unha
novela de sentimentos encontra-
dos, de claros e nubeiros mouros
que devalan no odio e a violencia.
Mais outravolta sobresae o opti-
mismo, a cor por riba do negro.♦

XOSÉ FREIRE

Amizade contra a intolerancia
Francisco Castro volve á narrativa para mozos con Un bosque de faias

O protagonismo exérceo
a intolerancia que
encarreira a obra cara a
un mundo que é posíbel que
poida ser mellor

A
tradución,
acompaña-
da de notas
precisas,
representa
un
descomunal
labor que
incide moi
positiva-
mente
nunha
cultura

Un clásico con claras resonancias actuais
A tradución de Metamorfoses de Ovidio, un fito para a cultura galega

Pormenor do Ícaro morto, do Museo do Louvre.



Estudante na UNAM mexica-
na e na Sorbona, acaba voste-
de en Madrid nun espazo de
difusión da cultura galega.

Saín de Galiza con 18 anos e
xa, practicamente, non volvín.
Por cuestións persoais andei en
México e en París mais ao final
deime de conta de que non se vi-
ve como en España. En Madrid
licencieme en Filoloxía Francesa
e máis Hispánica e comecei a tra-
ballar na actividade cultural. Hai
15 anos xurdiu a posibilidade de
converter a Aula de Galego do
Ateneo –que fundara Celso Emi-
lio Ferreiro nos anos 70– nunha
cousa máis potente, unha fiestra
de Galiza en Madrid. Aí foi can-
do montamos a cátedra e, o da-
quela director do Ateneo, o gale-
go Lauro Olmo, encargoume a
min a dirección. É un bo xeito de
manterme en contacto coa miña
terra e reivindicala fóra desde o
plano cultural, que sempre é o
máis rico e o máis deostado.

O Ateneo é unha institu-
ción que sempre gardou moi-
ta relación con Galiza.

Dirixírono Emilia Pardo Ba-
zán e Valle Inclán. Aquí acudiu
Castelao dar a súa primeira con-
ferencia en Madrid, ao redor do
humor. Alexandre Bóveda pre-
parou as oposicións na súa bi-
blioteca porque non tiña diñeiro
para os cafés e sempre estiveron
moi en contacto coas súas acti-
vidades Gonzalo Torrente Ba-
llester ou Álvaro Cunqueiro, en-
tre outros. Nós quixemos facer
actividades especializadas, de
difusión das letras ao máis alto
nivel. Agora xa existe a Casa de
Galicia, que centra todo o traba-
llo da Xunta na cidade, pero
cómpre un lugar máis libre onde
a cultura flúa sen couto institu-
cional. Aquí tivemos un recital
poético de corenta persoas no
tempo da maré negra e mante-
mos oito ou dez actividades
anuais con xente galega. No mes
que vén teremos un concerto de
Rudesindo Soutelo, que estreará
mundialmente algunhas das sú-
as composicións.

E como se considera a li-
teratura galega en Madrid?

Hai moito descoñecemento.
Sábese de Manuel Rivas e punto.
E non é por mala fe, é por falta
de comunicación, porque as le-
tras galegas permanecen ocultas.
Cómpre que haxa un verdadeiro
interese por dinamizar a nosa
cultura nos medios de comunica-
ción madrileños. Os cataláns
gastan moito diñeiro cada ano en
promover actividades na libraría
Blanquerna e conseguen chegar
a moita máis xente. Aquí todo o
facemos voluntariamente, gas-
tando diñeiro do propio peto. Eu
fun pedirlle á Xunta cartos para
as actividades da cátedra e dixé-
ronme que só me financiaban
cursos de galego. Síntoo, pero is-
to non é unha academia.

A poesía

El bosque azul é o seu primei-
ro poemario após sete anos
de silencio.

É un libro que fun escribin-
do durante todos estes anos. Nel
van os meus conceptos poéticos,
a miña parte nese proceso que
comeza cando a poesía vén onda

ti, reelabórala e vólvela deixar
libre, nas mans dos lectores.

Compensa facer poesía
nestes tempos de usar e tirar?

É un antídoto ao veleno da
présa. Gastas moito tempo en es-
cribir, hai que lela amodiño, sa-
boreando cada palabra. É o últi-
mo refuxio para quen se quere
sentir libre. Amiña poesía ten esa
vontade, escapar das escolas, das
correntes, das xeracións. Eu fuxo
das etiquetas e fago unha literatu-
ra moi individualista. Por supos-
to que a miña lírica ten trazos ga-
legos inconscientes porque bebe-
mos da nosa propia experiencia
cando nos poñemos a escribir pe-
ro non me gustaría que me enca-

drasen en ningún sistema litera-
rio. Algúns consideran que formo
parte dos herdeiros da ‘poesía do
silencio’ pola miña técnica de
verso sintético, sobrio, mais non
me gusta caer nesa teoría das ga-
velas porque iso dana moito a ar-
te: convértea nun xogo de fac-
cións que se dedican a defendé-
rense internamente e criticar todo
o que estea fóra.

Tamén fai antoloxías.
Publiquei unha, La voz y la

escritura, un libro-CD con poe-
mas de 80 autores de todo o
mundo, que vai ter continuidade
nunha segunda parte que estou
recompilando. Tamén me intere-
sa moito a poesía que se está a

facer en Galiza desde hai unha
década. A finais de ano estará
nas librarías unha antoloxía bi-
lingüe, titulada Mar a mar, que
inclúe as voces que eu conside-
ro máis representantivas da poe-
sía que se está a facer en Galiza.

Ten boa saúde a poesía
galega?

Hai de todo. Séguense liñas
xa moi vistas noutras literaturas
pero tamén hai tendencias moi
novidosas e interesantes que pa-
ga a pena seguir. O que ocorre é
que non todo o bo está ben pro-
mocionado. Espero que esta an-
toloxía sirva de trinque onde
moita xente interesada na poe-
sía pero descoñecedora do que

se está a facer en galego teña un
primeiro contacto e acabe por ir
beber nas fontes dos libros, que
é onde realmente se pode perci-
bir todo o xenio dun bo autor.

O cinema

O cinema segue a ser divertido?
E tamén apaixonante. É a arte

por excelencia para o gran públi-
co. A poesía, a escultura ou a pin-
tura non conseguiron saír do es-
pazo reducido mais o cinema
chega a todas as partes. Hoxe es-
tamos sometidos á ditadura da
imaxe e por iso me doe que al-
gúns a usen dun xeito inmoral pa-
ra nos manipular, para mentir. O
problema é que a meirande parte
do que se estrea non vale nada.
Mais nesa reducida porcentaxe
encóntranse todos os anos autén-
ticas obras mestras, que conse-
guen estrearse. O certo é que é un
luxo ver algúns filmes, case clan-
destinamente, entre tantas salas
de exhibición nas mans das cor-
poracións estadounidenses.

É que o cinema tamén é
un negocio.

Con moitos tentáculos. A crí-
tica está subornada e hai moi
poucas voces que consigan resis-
tirse aos meles de Hollywood.
Como crítico, fun tentado varias
veces a viaxar a Los Angeles cos
gastos pagos en hoteis de luxo,
entrevistar a estrelas e volver a
Europa para escribir a crítica.
Como para poñer mal a película!
A min xa me indicaron de que
filmes podía falar ben e de cales
era obrigado falar mal, como no
caso de Intimidade, de Patrice
Cheyrou. Conservar a indepen-
dencia é difícil e sae caro.

Foi famoso o caso de An-
tonio Gasset, que se negou a
falar ben de Mar adentro.

É que podemos estar en de-
sacordo coa opinión dun crítico,
pensar todo o contrario, mais
hai que respectar os criterios de
cadaquén á hora de xulgar un tí-
tulo. Gasset fixo ben ao “so-
brevivir” á treboada. No cine-
ma, a crítica, en moitas oca-
sións, responde a criterios extra
cinematográficos. A Pedro Al-
modóvar atacárono duramente
por La mala educación por
cuestións políticas e relixiosas.
A min encantoume a película e
a crítica internacional gabouna
case unanimemente.

Moitos críticos din que o
mellor cinema actual é o que
se fai en Asia.

É onde máis está evolucio-
nando a linguaxe cinematográ-
fica. O seu punto forte é a sor-
presa no xeito de contar as his-
torias. Conseguen engancharte
porque o seu discurso racha o
que nos é habitual. E iso fano
respectando escrupulosamente
os canons dos xéneros. Velaí a
maior pega, aínda non son va-
lentes abondo para mesturaren
as leis de cada tipo de cine, al-
go que si fan os franceses, por
exemplo, capaces de estender
máis alá do común o cinema
negro ou o musical, por exem-
plo. Eu recomendo seguir a Ta-
keshi Kitano e a Wong Kar-
Wai, por exemplo. Hai agora
unha película coreana en cartel,
Old boy, de Park Chan Wook,
moi interesante tamén.♦
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Miguel Losada
‘A poesía é o antídoto

contra as presas’
CÉSAR LORENZO GIL

Miguel Losada (Vigo, 1959) leva perto de 15 anos dirixindo a Cátedra de Es-
tudos Galegos do Ateneo de Madrid. Ademais é un dos máis prestixiosos críti-
cos de cine do Estado, actuou en obras de Beckett, Valle Inclán ou Strindberg
e entrevistou para revistas literarias a personaxes como Adolfo Bioy Casares.
Acaba de publicar o poemario El bosque azul (Sial). Si, si, tamén é poeta.

PACO VILABARROS



Título: Nordestin@s.
Lugar: Teatro Principal de Pontevedra.
Data: Luns, 11 de abril.

Un tres por un exponencial que
reúne tres grandes esperanzas
da música galega para o século
XXI. E lógrano facendo algo
máis que sumar experiencias e
contrastando a súa particular
formación musical. As tres fi-
guras que se reuniron para es-
trear en Pontevedra unha veta
nova da nosa música aporta-
ron, sobre todas as cousas, in-
tención de transcender e de to-
mar riscos certos. Ante un pú-
blico no que non disimulaba a
presenza expectante de moitos
colegas músicos e críticos,
arrincaron Guadi e Ugia tras a
senda pianística das notas de
tradición dodecafónica impos-
tas por Abe Rábade para  unha
daquelas cancións que na Ma-
riña lles cantaban cando nenas.
E tal cousa é Nordestin@s.
Unha conversa de dúas creado-
ras excepcionais abertas a todo
canto contorna a música e dis-
postas sempre, a respeito da
música popular do norte de
Galiza, a un “temos que facer
algo” que ao fin empataría co
piano jazzístico dun Abe Rába-
de que se recoñeceu en si mes-
mo co proxecto.

Rigor, traballo e tamén
chiscos a outras culturas e
mesmo aos recordos da nenez
como cando Ugia interpretou
unha canción de leiteiro ali-
viada cun fraseo en lingua ni-
pona. E namoramento en Gua-
di cando o seu canto camari-
ñán cativou definitivamente o
público. Montemar sería a pe-
za desde a que as dúas nordes-

tinas demostraron a validez
contundente desta opción, tan
atrevida e á vez tradicional,
para a nosa música que acadou
nos arranxos de Abe Rábade
para un cantar de Viveiro, a
conxunción máxica do cancio-
neiro de Izenga con toda a cul-
tura contemporánea do jazz.

Dous meses de ensaios e
traballo que no palco do Teatro
Principal pontevedrés deron a
luz unha fantasía  que explotou
en cada unha das entregas. Nas
habaneiras de Ribadeo e na
sorte de bis anticipado que sig-
nificou a interpretación de Ari
Sting, textos de Pessoa e María
do Cebreiro, para que as dúas
cantantes –so se acompañaron
as veces do pandeiro– asinaran
un momento máxico que tivo
cabo en Santo André de Teixi-
do e a súa tradición musical an-
tes do aguinaldo final que deu
en ser un Canto de Reis.

Polo camiño quedaron pe-
zas redondas con interpreta-
cións sentidas que dan constan-
cia do especial momento creati-
vo polo que circulan Guadi Ga-
lego e Ugia Pedreira. O Falar
de amores da factoría cederein-
se Parallé-Candieira e a crónica
dun mal de amores que é o Bue-
nos Aires de Xavier Díaz.

Todo un luxo para o Ciclo
Trad organizado pola Concella-
ría de Cultura de Pontevedra no
que, como é habitual en boa par-
te dos concertos musicais gale-
gos, se sobrou algo foi a inconti-
nencia verbal entre peza e peza.
Mais iso é outro conto e a músi-
ca, e da boa, chegou da man do
proxecto Nordestin@s.♦

LEANDRO ABOAL
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O Papa
DAMIÁN VILLALAÍN

Foi magnífico o espectáculo
producido en torno á morte
do Papa. Non me refiro á

suntuosa e fermosísima pompa
dos rituais vaticanos, nin
tampouco á exhibición da ago-
nía papal, coherente coa exalta-
ción crsitiá do sufrimento que
Deus nos envía aínda non se
sabe moi ben con que obxecti-
vo. A min o que máis me
chamou a atención foi compro-
bar unha vez máis a capacidade
incontestábel dos medios de
comunicación para fabricar un
consenso totalizador, sen
apenas fendas nin ocasión para
a disidencia, arredor dunha per-
sonalidade de evidente signifi-
cación política e ideolóxica.
Pois, máis alá de que Karol
Wojtyla fose un home bo, malo
ou regular –o de santo xa o dei-
xo para os entendidos na mate-
ria–, o certo é que durante o
seu mandato como xefe supre-
mo da Igrexa Católica
desempeñou un relevante papel
en cuestións que desbordan o
xuízo sobre a súa proclamadísi-
ma bondade persoal, cousa que
eu lle concedo de boa gana, co-
mo a tantos outros mortos que
por aí andarán.

Pero o Papa é unha figura
política, un líder de opinión.
E, por máis que a retórica va-
ticana se empeñe en presentar
os sus pronunciamentos como
de índole exclusivamente
espiritual ou relixiosa, a reali-
dade é que a facundia papal
non coñeceu límites e mesmo
foi quen de emitir severas ad-
monicións sobre asuntos tales
como a nova política hidroló-
xica do goberno español,
cuxas dimensións teolóxicas
non acabo eu de albiscar.

O mandato de Wojtyla está
cheo de luces e sombras. É certo
que entre as primeiras figuran
algunhas de gran fuste, como a
súa contribución ao afundimento
pacífico das tiranías comunistas
en Europa oriental. Fálase moito
tamén da súa oposición á guerra
do Irak, un xesto que o honrou
pero que non acompañou de
medidas que o fixeran críbel: é
cando menos chocante que a
Igrexa avise continuamente os
católicos divorciados de que non
poden volver casar, so pena de
excomuñón, e non ameace con
medidas similares aos poderosos
dispostos a causar miles de mor-
tos sen maiores remorsos.

Pero é nas cuestións
relacionadas co que a Igrexa
chama “moral sexual” onde o
pontificado de Wojtyla
presenta un balanzo máis duro
de rillar. Viaxar repetidas
veces a África a dicirlle a
aquela xente que é pecado
mortal poñer un condón para
a prevención da sida é simple-
mente unha irresponsabilidade
propia dun doutrinario
insensíbel á vida e á realidade
humanas. E pretender que se-
mellante atrocidade se deduza
directamente das ensinanzas
de Xesús supón unha manipu-
lación groseira e interesada
dos textos evanxélicos.

Eu vexo máis sombras que
luces. E tanto me ten estar fó-
ra do consenso.♦

Un intre da actuación de Abe Rábade, Guadi Galego e Ugia Pedreira: Nordestin@s. RAFA FARIÑA / AGN

concertos

Guadi x Ugia x Abe
Nordestin@s nacen en Pontevedra co jazz de norte

Guadi Galego e Ugia Pedreira.                                                  RAFA FARIÑA / AGN
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Se o Brasil é un deses países es-
ponxa, que se empapa de canta
tendencia musical e cultural aso-
ma o fuciño polas portas de Río,
tamén bota fóra toda unha serie
de artistas o que dá conta do
mostro musical que acampa nes-
te país. Unha delas é Fernanda
Abreu, unha carioca que aos seus
corenta e catro anos xa se ten
convertido no referente feminino
da nova xeración de músicos que
mesturan o relixioso co profano,
a tradición co tecnolóxico dán-
dolle forma a un novo xeito de
entender a música brasileira.
Símbolo dun Brasil en mutación
que vira os ollos cara o futuro,
Fernanda ponlle banda sonora ao
seu país cun particular estilo, un-
ha mestura de samba e funk con
pequenas doses de hip-hop e rap,
que nada ten que ver coa bossa
nova nin co tropicalismo.

Agora, esta alquimista dos
sons presenta o seu novo disco,
Na Paz, un traballo armado contra
a violencia mundial co que ade-
mais estrea o seu novo selo disco-
gráfico, Garota Sangue Bom. Nel
a vocalista enlata unha música
que fala dun Brasil real coa que
quere tender pontes sobre as dife-
renzas sociais e a violencia. 

A carreira desta carioca nacida
no barrio do Jardim Botânico co-
mezou moi pronto como vocalista
de Blitz, grupo que impulsou o
movemento de rock brasileiro a
principios dos oitenta e co que co-
lleitou éxitos internacionais. Des-
pois de converterse na musa das
noites cariocas, Abreu pasou un
tempo arredada da música cando a
formación se disolveu, simple-
mente facendo excepcións para
aparecer en pequenos concertos
ou para colaborar nalgún disco. 

Tres anos tardou en gravar o
seu primeiro traballo en solitario,
Sla Radical Dance Disco Club,
un debut co que a brasileira daba
unha nova viraxe na súa carreira
e no que desenvolvía un novo es-
tilo que tería o Brasil bailando a
ritmo de funk e de samba. A este
seguiríanlle catro traballos dis-
cográficos máis, con temas que a
catapultaron máis alá do Atlánti-
co e fixeron que viaxase por todo
o mundo co éxito na maleta. 

Hai case dez anos o visado le-
vaba por título Brasil 40ºC, pasa-
porte excepcional no que Fernan-
da se refería a súa cidade como
“cidade marabilla/ purgatorio da
beleza e do caos/ capital do sangue
quente/ do mellor e do peor do
Brasil” e co que colocaría a Río
nas listas de éxitos internacionais.

Cunha letra cargada de crítica ao
mesmo tempo que de gabanza, ar-
tellou unha das cancións da músi-
ca brasileira actual que se chegaría
a converter no himno do Rio de
hoxe en día, escollida polos ca-
riocas como a cara da cidade. 

Sons de paz, disparos con flores

Armada de belixerancia, neste no-
vo disco Fernanda Abreu dispara
margaridas como resposta a vio-
lencia que invade o mundo, un de-
safío musical para o que contou

coa colaboración nas trincheiras de
músicos destacados do Brasil. Bai-
xo o título Na Paz, a artista ofrece
“unha homenaxe a todas as formas
de valentía pacifista”, con ritmos
moi marcados e con recendos da
percusión das favelas, sen esquecer
o sabor tradicional que lle aportan
instrumentos como o cavaquinho
ou a guitarra de sete cordas. Este
novo traballo tamén supón unha
nova incursión de Fernanda nos rit-
mos africanos. “Coido que este é o
meu disco máis portugués”, ten co-
mentado a artista resaltando a pre-

senza de Angola no tema que abre
o disco, Brasileiro. Trátase dunha
versión realizada pola propia Fer-
nanda dun tema do compositor an-
golano Teta Lando que tiña por tí-
tulo no orixinal Angolê. “Ouvín
esa música e decateime de que era
a cara do Brasil cunha mensaxe in-
xenua do inconsciente colectivo
nacional”, comenta. Na súa adap-
tación Fernanda racha coa percep-
ción de que a cor da pel ten impor-
tancia e aposta polo labor que cóm-
pre realizar. “Se você é branco isso
não interessa a ninguém/ se você é

mulato isso não interessa a nin-
guém/ se você é negro isso não in-
teressa a ninguém/ mas o que inte-
ressa é a sua vontade de fazer o
Brasil melhor”.

Con todo, a vocalista de Rio
presenta once temas cosmopolitas
ao tempo que locais, nos que as
tendencia máis innovadoras con-
viven cos ecos da tradición. De
feito Na Paz pecha con sambas,
unha delas o clásico Não deixe o
samba morrer. “Esta música pro-
vócame un sentimento primitivo
do que é o Brasil, un país medio
desdebuxado pola conxuntura in-
ternacional. É como facer unha te-
rapia por hipnose para recuperar
esa esencia perdida”, explica.

Ao igual que Carlinhos
Brown, Lenine ou Chico César,
Fernanda Abreu construíu a súa
propia lingua, unha das moitas
posíbeis no panorama musical
brasileiro de hoxe en día. E Na
Paz é unha boa mostra.♦
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Fernanda Abreu,
dende as trincheiras
do samba e do funk

MAR BARROS

Vocalista rompedora, Fernanda Abreu vén de editar o seu novo disco Na
Paz, unha homenaxe a non violencia. Á cabeza da xeración de novos mú-
sicos brasileiros, Abreu ponlle son a Rio de Janeiro a base de samba e funk.



O teatro galego ten estes días un-
ha nova cita en Compostela coa
celebración da décimo terceira
edición da Feira de Teatro de Ga-
licia que se desenvolve até o sá-
bado 16 de abril. Organizada po-
lo Instituto Galego das Artes Es-
cénicas e Musicais (IGAEM), a
semana do teatro conta coa parti-
cipación de 27 compañías, 19
delas  galegas, e coa presenza de
máis de douscentos programado-
res e distribuidores, unha cifra
que duplica a de anos anteriores
e que se interpreta dende a orga-
nización como unha consolida-
ción do evento e como proba do
interese que o teatro galego está
a espertar fóra de Galiza.

Dirixida máis aos profesio-
nais que ao público en xeral, o
que se pretende é que “a feira se-
xa o punto de encontro entre dis-
tribuidores, programadores e
compañías”, como indica o direc-
tor do evento, Vítor López Carva-
jales. Por iso esta edición arran-
cou o pasado martes 12 de abril
“non só co obxectivo de desen-
volver unha serie de espectáculos
para o público, senón co fin de
ofrecer paralelamente toda unha
serie de actividades que faciliten
o achegamento entre os diferentes
sectores”. Deste xeito, ademais
da presentación dos espectáculos
das compañías nos escenarios do
Teatro Galán, da Sala Nasa, Sala
Yago, Salón Teatro e do Teatro
Principal, a feira inclúe diferentes
diálogos nos que se abordará a si-
tuación do teatro para nenos e
adultos e a súa programación..

Matarile Teatro, Teatro do

Noroeste, Teatro Atlántico, Sara-
bela Teatro, Teatro do Morcego
ou Teatro de Ningures así como
Títeres Viravolta, Tanxarina ou
Títeres Cachirulo son algúns dos
grupos que representarán as súas
últimas creacións na mostra.

Como novidade, este ano
desenvólvese por primeira vez o I
Mercado de Artes Escénicas na
Fundación Torrente Ballester, con
máis dunha ducia de expositores.

Para o director o máis desta-
cado da feira é a calidade de to-
das as compañías que participan
na semana, entre as que se atopan
grupos de monicreques, de danza
así como os que dirixen os seus
espectáculos a un público adulto.

A pesar de que a feira estase a
“consolidar”, ao ver de Vítor Ló-
pez“o teatro galego tense que pro-
fesionalizar absolutamente”.
“Nestas últimas edicións constáta-

se o esforzo das compañías ga-
legas para facer producións de
mediano ou gran formato, algo
que se viña perdendo”. Este ano
confirmouse esta tendencia e ade-
mais de compañías pequenas co-
mo Belmondo ou Mofa e Befa, a
oferta ampliouse con outras de
maior formato. “As compañías te-
ñen que quitarse o complexo de
facer producións pequenas e teñen
que ver que o teatro é un mercado

–comenta. Trabállase como hai
anos e en moitas ocasións son as
propias compañías as que distri-
búen os espectáculos. Coido que
falta ese impulso empresarial”.

Teatro en marcha

No marco da feira, presentouse o
convenio de colaboración entre o
IGAEM e a Fira de Teatre al Ca-
rrer de Tárrega, polo cal, como
asegurou o director da mostra, ca-
tro compañías galegas estarán
presentes na XXV edición do fes-
tival que se celebra nesta cidade.
Ademais deste acordo, durante a
semana tamén está prevista a pre-
sentación do convenio entre este
instituto galego e o Goberno das
Illas Baleares, que asegura a pre-
senza galega nesta comunidade.♦
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Auburn
Mary
Cren a maioría dos galegos que María
Castaña é un personaxe histórico. E creno
porque a explicación que se lle buscou á
expresión “No tempo de María Castaña”
foi a de que esta proviña dunha muller,
María Castiñeira, que se tería rebelado
contra un bispo. Trátase, porén, dunha ilu-
sión ou dunha confusión. “Nos tempos de
María Castaña” é unha fórmula que fai re-
ferencia ós tempos míticos, antes da histo-
ria e antes do patriarcado. É exactamente
equivalente a “cando os animais falaban”
e a outras fórmulas de introdución ós con-
tos marabillosos como “cando os pitos ti-
ñan dentes” (bretona) ou “cando os gatos
usaban zapatos” (eslava), ou “érase unha
vez”, “moito antes ca nós”, “en días que se
foron”, “no tempo dos Xigantes” (escoce-
sa), “hai moitos miles de anos” (tibetana),
“Ai tempi di Babí Babó” (italiana). María
Castaña non é, polo tanto, un personaxe
histórico, no senso en que adoita entender-

se. É un personaxe mítico. Pero quen é?
Desde logo, alguén anterior ao cristia-

nismo e á propia Roma. Auburn Mary,
protagonista do relato británico “A batalla
dos paxaros” é, nunha tradución exacta,
María Castaña. Auburn, cor “castaña
avermellada”, como a das castañas en cer-
ta época. O relato, nesta forma, procede
de Escandinavia e de alí pasou ós países
celtas e baixou ata o Mediterráneo. Pero o
relato é máis vello.

Auburn lembra moito o noso ebúrneo,
de ebur, “marfil”. E efectivamente, au-
burn, no vello inglés, foi primeiro branco,
despois castaño. María Castaña foi antes
María Branca. E agora aclárase o enigma.
O relato da batalla dos paxaros é idéntico
ó noso de Brancaflor, a filla do demo, en
todos os seus detalles. María Castaña é a
mesma Brancaflor. Pero o demo é un pai
putativo, en realidade: é de antonte. María
Castaña é moito máis vella ca o seu pai. É
“dos tempos de María Castaña”. Natural-
mente, pois o relato coincide punto a pun-
to co de Xasón e Medea. Medea, a terrible
maga, neta do Sol, á que Xasón foi buscar
ó mesmo inferno, ó cabo do mundo. Así
pois María Castaña-Brancaflor. Pero o re-
lato existe entre os xermanos (“A Donce-

la Autoritaria”), entre os indios, entre os
eslavos, entre os arios, entre os malgaxes,
entre os indonesios e os polinesios.

E por que é branca, ou castaña? Por-
que antes foi a deusa da morte, dos mor-
tos, dos infernos, Hella (filla de Loki),
Ana (os anaon son os mortos en Breta-
ña), Perséfone, Diana, a Deusa Mai, a
Deusa Tripla, a Deusa Branca, na súa
personalidade infernal. Os tempos de
María Castaña son os tempos do “ma-
triarcado” primordial.

Na lenda moderna, María Castaña
mata un bispo de Lugo botándoo ó río.
Esta lenda pode provir da confusión cun
personaxe histórico, María Castiñeira.
Pero creo que no seu tempo xa se falaba
dos “tempos de María Castaña”, pois a
expresión aparece por escrito moi pouco
despois, e eso invalida as teorías que que-
ren confundir ambos os personaxes. De
algo que pasou hai cen anos non se fala
así. En cambio, esa lenda ponnos directa-
mente en relación coas dos Pozos Mei-
món e de Xan de Candia.

Hai un dito italiano directamente rela-
cionado co que hoxe tratamos. Italiano e
francés, polo menos: “Ai tempi che Berta
filava”, nos tempos nos que Berta fiaba.

Pero, quen é Berta? Pois resulta que é, na-
da menos, Berta a do gran pé, Berta au
grand pied, Berta pedauque, pé de oca, a
mesmísima deusa Hell en persoa, ao dicir
dos mitólogos. E Hella, Hell, é a filla de
Loki, o demo xermánico.

E xa de paso, non se estrañen do cam-
bio de cor. Berta, Mari, son brancas e cas-
tañas, pardas, marróns, escuras, porque
todos os deuses que foron e caeron pasa-
ron da luz á escuridade, todos son ambi-
valentes, todos se identifican coas tebras.
¿Por que cren que son mouros os mouros,
que os brownies ingleses son castaños,
que son negros ou terrosos os Coblynau
de Gales, os Knockers de Cornualles, os
Yarthkins e os Quietfolk ingleses, os
Black Dwarfs escoceses, os Schacht-
Zwergen austríacos, os Berg-Monchën
alemáns, os Karlá lituanos, os Gommes
franceses, os Untüeg daneses, os Erdluitle
suízos, os Guriaz italianos e moitos máis?
A negra ou terrosa é cor que se deriva de
que son seres subterráneos, da escuridade.
É, pois, cor simbólica. E os trasuntos de
Brancaflor, de Maricastaña, as mouras,
non poden escapar a esa ambivalencia: fí-
xense en como peitean os seus cabelos
loiros ou roxiños co peite de ouro.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

ACTORES, FEIRANTES E TITIRITEIROS
A COMPOSTELA

MAR BARROS

Compostela acolle a XIII Feira do Teatro de Galicia, un novo encontro de profesionais da escena galega, que
nesta edición contará coa participación de 27 compañías e co I Mercado das Artes Escénicas como novidade.

Representación de Mofa e Befa. Á dereita, Papirus.



LORENZO ABOAL
Foi Luís Taibo, o gran composi-
tor galego emigrado a México,
quen lle puxo música ao exalta-
do hino galego que un aínda ra-
dical e arredista Alfredo Brañas
escribiu cando era o pensador e
cantor nacionalista previo ao seu
cargo de catedrático na universi-
dade compostelá, o destino onde
ao fin desenvolveu o seu  pensa-
mento máis conservador.

Os tempos nos que imaxinou
o seu gran canto patrio eran ou-
tros e as súas amizades tamén.
Días de primixenia paixón gale-
guista compartidos con tantos
outros mozos universitarios  des-
contentos, no Santiago decimo-
nónico coa derrama unitarista
dun Reino de España que dese-
ñaba o seu centralismo. Aquel
que repartía a súa xestión nega-
dora do pasado de Galiza entre
liberais e conservadores.

Existira aquel máis que es-
quecido hino de Andrés Muruais,
que non pasou da pauta, e apare-
ceu logo o que estreado en La
Habana coa música de Pascual
Veiga e a poética de Pondal  aca-
dou a transcendencia e a oficiali-
dade. Mais antes as estrofas de
Brañas cativaron e foron exalta-
das. Taibo foi quen de asentar en
acaída partitura un cantar imaxi-
nado para ser común, reivindica-
tivo e solemne:

Casta dos celtas, esperta axiña
ergue do fango a escravitú
Patria da alma, teus ceibes cantos

enchan o mundo de norte a sul.
Cantai galegos
o himno xigante
dos pobos libres
dos pobos grandes
Cantai galegos
a idea santa
da independencia da nosa Patria.
Dos meus pasados, bendita terra 
nai amorosa da miña nai
creva as cadeas, que te asoballan
e cingue a croa da libertá.

Un hino que, por moitas razóns,
caeu no esquecemento e do que a

súa partitura, e mesmo a autoría
musical de Taibo esvaeceuse.
Afirmaba aquel gran nacionalis-
ta, músico e crítico que foi Vare-
la Silvari que un hino, a máis de
ter maxestuosidade, grandiosida-
de de concepto e canto de unción
mística, ten que ter a característi-
ca técnica de entrada, ritmo
axeitado, aire e condicións de es-
tilo. Brañas quixo, cando menos
por un tempo, que a súa gran
canción patria fose un hino “xi-
gante” para a independencia. E
como tal foi cantado.♦
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Uma atenta leitora, Sílvia, pede-
me que esclareça o mecanismo
pelo qual o reaccionário crê des-
frutar dos prazeres da arte mo-
derna quando escuta certas obras
musicais. Em primeiro lugar de-
vo dizer que não existe uma mú-
sica reaccionária porque a músi-
ca é abstracta e portanto inócua,
mas a utilização que se faz dela,
tanto o compositor como os in-
termediários, ou mesmo os ou-
vintes, sim que pode sê-lo. Um
compositor, como pessoa, pode
ser ideologicamente progressis-
ta, e até mesmo revolucionário,
mas isso não se expressa na mú-
sica e para inferir nela uma in-
tenção concreta é preciso reco-
rrer a um texto, ou a simbologias
sonoras facilmente reconhecí-
veis, que encaminhem as ideias
do ouvinte. Um hino sem texto
não tem valor como aglutinante
colectivo porque a música é ide-
ologicamente neutra. O caso do
hino espanhol é eloquente e daí
que para um elevado número de
cidadãs seja algo alheio ou mes-
mo se perceba como um símbolo
reaccionário.

O pensador Walter Benjamin
(1892-1940), num artigo publi-

cado em 1933, “A obra de arte na
época da sua reprodutibilidade
técnica”, previa o processo de
comercialização das artes e a
manipulação das massas através
dos objectos artísticos. E o filó-
sofo e musicólogo Theodor W.
Adorno (1903-1969) na sua Fi-
losofia da Nova Música, publica-
da em 1949, coloca a questão da
participação do “artista” na ba-
nalização dos valores culturais.
Adorno defende o radicalismo
que naquele momento representa
o serialismo iniciado por Arnold
Schönberg frente ao sistema to-
nal que simboliza a rançosa tra-
dição, e opina que o compositor
que se deixa seduzir pela cultura
de massas, na procura de êxito
–utilizando fórmulas facilmente
reconhecidas pelo público e re-
nunciando ao esforço de abrir
caminhos novos– é um reaccio-
nário. Assinala inclusive a Igor
Stravinsky como um exemplo de
músico reaccionário e comodista
por ter feito obras tonais depois
de dar-se a conhecer com peças
de coragem.

Nem “Carmina Burana” de
Carl Orff nem o “Concerto de
Aranjuez” de Joaquim Rodrigo

são obras reaccionárias mas
contêm os elementos que lhe fa-
zem a um reaccionário –um indi-
víduo contra do avanço das
ideias– crer que está imerso na
modernidade sem violentar o seu
imobilismo. São obras neutras
com títulos ou textos que não im-
pliquem compromisso social ou
político, e sobretudo que utilizam
fórmulas arcaizantes enroupadas
numa tímbrica colorista.

Os novos caminhos abertos
nas obras de Wagner e Brahms
foram fundamentais no devir da
história da música ocidental, os
quais cristalizaram na Segunda
Escola de Viena (Schönberg,
Berg, Webern) em paralelo com
a abstracção pura desenvolvida
por Kandinsky. O paradoxo é
que Brahms fora percebido no
seu tempo como um reaccionário
frente à “música do porvir” de
Wagner, e anos depois, quando
as novidades de ambos foram fi-
nalmente assimiladas, Hitler uti-
lizou a Wagner como um ícone
nazi para manipular as massas.

Exemplos de utilização reac-
cionária da música também
abundam na Galiza. Os Coros e
Danças da Secção Feminina do

Movimento fascista espanhol im-
puseram uma estética colorista à
brutal repressão cultural, mani-
pulando a música tradicional co-
mo objecto artístico desideologi-
zador do povo. Os herdeiros da-
quela política reaccionária
mantêm hoje esperpentos como a
Liga de Bandas que capitaneia a
Real Banda de Gaitas da Dipu-
tação de Ourense. Reaccionária é
também a programação musical
que faz a Junta da Galiza e mais
as instituições culturais porque
tão-só procuram o êxito fácil e
desprezam o avanço social e das
ideias, manipulando a massa no
seu favor e excluindo qualquer
proposta nova ou integradora da
cultura galega, como é ignorar ou
obstaculizar a difusão dos com-
positores galegos actuais.

Um caso insultante de utili-
zação reaccionária da música é o
Concurso Nacional de Piano que
se vai celebrar em Vigo com o es-
clarecedor nome de “Composito-
res de España”. Na primeira
edição já deixam claro que os
compositores galegos não são
dignos da homenagem do con-
curso, é dizer, que os organizado-
res nos consideram algo palúr-

dios para as coisas da música e
precisamos da iluminação precla-
ra das mentes reacciónarias. Co-
meçar homenageando a um com-
positor não galego é um absoluto
desprezo aos nossos criadores,
que os temos tão bons ou melho-
res que as propostas do concurso.
Os organizadores justificam-se
sibilinamente dizendo que a pro-
moção dos compositores galegos
faz-se com a inclusão voluntária
das obras que apresentem os par-
ticipantes; é que proibi-las seria
algo escandaloso. O teólogo
Hans Küng, num recente artigo
falava do Opus Dei nestes ter-
mos: “um movimento economi-
camente poderoso e influente
mas antidemocrático e herméti-
co, vinculado a regimes fascistas
no passado e que hoje exerce sua
influência, sobretudo, nas fi-
nanças, na política e o jornalis-
mo”. E estes são os

organizadores do evento. An-
tón García Abril, o homenageado
do Concurso e autor da música
do filme de Sáenz de Heredia
Franco: ese hombre ilustra bem
os paradigmas de Benjamin e
Adorno.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

A música do reaccionário

Cando Alfredo Brañas
cantaba pola independencia
Luís Taibo púxolle música ao seu arredista e esquecido hino galego

Reproducción da partitura do hino galego escrito por Alfredo Brañas.

Un retrato de Luís Taibo.
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Novo BNG
FRANCISCO CARBALLO

Oportavoz do BNG,
Anxo Quintana,
deu a coñecer os

cabezas de lista para as
autonómicas próximas.
Insistiu: un novo BNG.

Ten razón. A
sociedade galega mudou
desde 1975 tanto como en
tres séculos anteriores.
Unha mutación social,
económica, menos
mental. Cuestión esta que
produce contradicións
incríbeis en votacións,
etc.

Dunha sociedade
maiormente agraria e
rural, somos unha de
servizos, industrial,
agraria-pesqueira.
Poboación en declive
–primeira vez desde o
século XVI; emigración
de mozos universitarios e
con ensino secundario.
Escola, mass media,
institucións relixiosas e
civís incumprindo a lei de
normalización lingüística.
Goberno autonómico,
xerarquías
cívicorrelixiosas que
ollan cara a fóra e non se
enculturan no propio
terreo.

O BNG de 1982
cumpriu; absorbido
pola política de xestión
minicipal, parlamentar e
de defensa do país,
cedeu espazos na
problemática
característica dun pobo
que destrúe e lle
destrúen o idioma, o
medio ambiente, a
estética territorial.
Desatención de sumo
perigo que recuperar de
inmediato.

Un novo BNG ten de
pilotar sobre a militancia
beneguista. Os vellos
partidos e colectivos son
a pátina estética, minas
de auga, mais agora o
BNG ten milleiros de
non adscritos que poden,
queren e saben competir
en democracia en todos
os campos e
representacións. Máis
BNG significa máis
democracia aberta e
madura. Un BNG que
mida a súa acción nun
amplo espectro: máis no
social e no cultural; máis
cívico que identitario;
máis laboral que
ideolóxico; máis actual
que histórico; máis
terapeuta que estética.
En fin, o BNG é a
esperanza de Galiza;
algo que vai non fondo
dos corazóns e que o
queren forte, numeroso,
aberto, dinámico e
desinteresado. Queren
todo; hai que darlles
país.♦

Tan-tan, sinales de fume, pombas
mensaxeiras, tanxer de campás,
bandeiras, morse, telégrafo, taqui-
grafía, fax... marcaron un tempo
nesa necesidade da comunicación,
a que agora se acelera en progre-
sión xeométrica axudando a consa-
grar a globalización. No século XX
con connotacións románticas de
oficinas de correos con cheiro a la-
cre e confidenciais carteiros, con
gorra, chaqueta de pana, bicicleta e
chifre; telefonistas conversadoras,
con retintín na voz, rodeadas de
clavixas ou colas ante locutorios
telefónicos comunicando con Suí-
za... Lembramos a obsesiva La ca-
bina, película de Antonio Mercero,
interpretada por José Luis López
Vázquez. É agora outras teimas,
tempo das destras xeracións cos
cada vez máis diminutos teléfonos
móbiles. O móbil aínda está cami-
ño de perfeccionarse, con tantas
prestacións que xa non entran nos
miolos, tan ocupados, dos máis ve-
llos. A palabra móbil nin tan se-
quera pasou ao dicionario nin se
estabeleceron unhas pautas ou pro-
tocolo de educación para o seu uso.
O mobil é un impertinente. Apara-
to pra chamar e localizar, para ser
incluso  parte da acción detonante
das buscadas “armas de destruc-
ción masiva”, sen uranio enrique-
cido ou empobrecido. Pois velaí
que hai quen pensa aquilo de “Dá-
deme un móbil e moverei o mun-
do”, frase propia dun sabio Arquí-
mides do século XXI. 

Noutrora, era o tonto do ba-
rrio e o hortera engominado o
que se lucía polas rúas co apara-
toso transitor na man, contribuín-
do cos decibelios a incrementar a

contaminación acústica. Despois,
o artiluxio foise reducindo á mí-
nima expresión-walkman, para
os cables e os auriculares illar os
seres do mundo, rúa arriba, rúa

abaixo. Cada tempo coas súas
modas, formas e tópicos. A cultu-
ra dixital invádeo e condiciona
todo hoxe, especialmente canto
ten que ver coa comunicación a

distancia. O móbil, ordenador
portatil da comunicación, é im-
prescindíbel nas mans dos nenos
para xogar, da xente moza para
localizalos seus pais e sobre todo
ligar; nos petos do obreiro, para
dar conta de que se segue vivo,
na cintura dos yuppies e bussi-
nesmen para controlar a bolsa e
dar parte... E así créase un desa-
forado tic no imperativo dedo ín-
dice (tan necesario para a expre-
sión), que xa preconizaba o ex-
traterrestre ET. Actívase, desactí-
vase, súmanse números, códigos,
símbolos.... Co móbil sentimos
certa seguridade, acompáñanos á
casa, une os compañeiros co
mundo enteiro... Impertinente
que hai que alimentar con capri-
chos... soa onde queiramos que
soe, na rúa, no despachos, nos
templos, nos WC... 

Un asómbrase das imaxes vi-
vidas e non deixa de aprender
das infindas posibilidades: pro-
voca a deflagración, sementa o
drama e o pánico e tamén se ac-
tiva para dar testemuña e noti-
cia... En calquera parte soan im-
pertinentemente as variadas e
personalizadas sintonías dos mó-
biles. Chamadas, chamadas per-
didas, mensaxes, SOS... 

O móbil non é aparentemente
tan inxenuo. Como todo grande
invento depende do equilibrio de
quen o manexa: arma defensiva,
ofensiva, informa, provoca...
acelera. No uso e abuso o móbil
progresa este diminuto ordena-
dor da comunicación e con el ta-
mén os seus códigos. Despois vi-
rá a factura, ese índice da ansia
consumista do usuario.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Novos ritos e
novos mitos do teléfono móbil

F. SENÉN

D O N  Q U I X O T E  E  B R E O G Á N

NA AVENTURA DOS MUÍÑOS

Breogán descubriu un libro marabilloso
na biblioteca. Alí coñeceu a Don
Quixote e con el e Sancho Panza mar-
chará de aventuras. Mais uns muíños
sairanlles ao paso.

O EXÉRCITO DE OVELLAS

Indo de aventuras con Don Quixote e
Sancho Panza, Breogán participou
nunha batalla moi rara. Nela
combateron un exército de carneiros
contra outro de ovellas.

A NOSA TERRA



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

XELO DE TREMIÑÁ
A sala de Caixanova acolle
unha mostra das súas terra-
cotas de pequeno formato.

BetanzosBetanzos
■ ACTOS

I XORNADAS
DA HISTORIA
Teñen lugar na Sala de Con-
ferencias do Liceo, ás 20,30
h. os mércores de abril, a
cargo do arqueólogo Antón
Fernández Malde. Come-
zaron o pasado día 13 no
que se tratou Os primeiros
labregos das Mariñas. O
próximo mércores 20 o te-
ma será Onde van os roma-
nos de Betanzos?

■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS MESTRE
O artista berziano presenta
na galeria CIEC unha mos-
tra de augafortes e augatin-
tas, pletóricas de forza, até
o 30 de abril.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ICONOS RUSOS
O museo Massó exhibe, até
o 15 de maio, a colección
Santos-Illueca.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANUEL CASTRO
Podemos gozar das súas es-
culturas até o 3 de maio na
galería Borrón 4.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAS DE SOMBRAS
Podemos visitar esta mos-
tra do fotógrafo estradense
Anxo Cabada na sala do
Auditorio Municipal.

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel
Lemos poden ollarse na ca-
sa da cultura Ángel Botello
até o 3 de maio.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do sin-
gular edificio acolle, até o
verán, unha mostra de fo-
tografías.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ ANTONIO BREIJO
A sala Molduarte amosa as
súas esculturas até este
venres 15.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA
Acrílicos e collages de Re-
nata Otero que podemos
ollar durante abril no Con-
cello, no Centro de Saúde e
no Colexio Público.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA ILUSTRADA
Podemos visitar durante abril
esta mostra na Casa da Ad-
ministración de Sargadelos.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL QUINTÁNS
Mostra de pintura que po-
demos ollar até o xoves 28
na Casa da Cultura.

O CorgoO Corgo
■ EXPOSICIÓNS

SONIA RIELO VILA
Na Casa Grande da Fer-
venza exhíbense até xuño
as súas pinturas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

A ARQUITECTURA
COMO MARCO
Dentro do III ciclo de cine-
ma Arte no celuloide de ar-
quitectura e arquitectos, o
Museo de Belas Artes aco-
lle este venres 15 ás 20 h. a
proxección da fita O gabi-
nete do Dr. Caligari
(1919), de Robert Wiene.
O martes 19 poderemos
ollar a película de King Vi-
dor, O Manancial (1949).

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
Parellamente a esta mostra,
que se desenvolve na Fun-
dación Luís Seoane, duran-
te todos os venres do mes

reputados especialistas
aportarán a súa opinión so-
bre o tema. Este venres 15
ás 20 h. vai falar o filósofo
Fernando Rodríguez de la
Flor; o vindeiro venres 22
á mesma hora intervirá o te-
órico de estética Alberto
Ruiz de Samaniego.

ARQUITECTURAS
AUSENTES
Este ciclo de conferencias,
organizado pola Fundación
Barrié como actividade
complementaria da mostra
do mesmo nome, presénta-
nos a Juán de Dios Her-
nández e Jesús Rey, o
martes 19 ás 20 h., que im-
partirán a charla Maquetas,
elementos estruturais e vo-
lumes plásticos. O proceso.

■ CINEMA

CGAI
O ciclo Hammer Films pre-
senta este xoves 14 ás 20:30 h.
e o venres 15 ás 18 h. a fita La
Gorgona (1964), de Terence
Fisher; o vindeiro xoves 21
ás 20:30 h. poderemos ver
The devil rides out (1968), do
mesmo director; o venres 22
ás 18 h. A merced del odio
(1965), de Seth Holt; e o sá-
bado 23 ás 20:30 h. El cere-
bro de Frankenstein, tamén
dirixida por Terence Fisher.
A serie Terra Brasil, adicada
ao cinema brasileiro, terá co-
mo expoñente a fita Narrado-
res de Javé (2003), de Eliane
Caffé, este venres 15 ás 20:30
h; o sábado 16 ás 18:30 h. to-
caralle o turno a Separações
(2003), de Domingos de Oli-
veira e, ás 20:30 h, a Um céu
de estrelas (1996), dirixida
por Tata Amaral; o luns 18
ás 20:30 h ollaremos Amarelo
Manga (2002), de Cláudio
Assis; o martes 19 Bicho de 7
cabeças (2000), de Lais Bo-
danzky; e o sábado 23 ás 18
h. Como nascem os anjos
(1996), de Murilo Salles. No
ciclo Cinema francés 1945-
1960 proxéctase, o vindeiro
mércores 20 ás 20:30 h, Paris
la nuit (1955), de Jacques
Baratier e Jean Valère, e Pa-
rís, bajos fondos (1952), de
Jacques Becker. Dentro do

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

A onde viaxan os deuses é a
mostra que o Museo das Pere-
grinacións exhibe entre o 15
de abril e o 19 de xuño. Qoy-
llur Rit’i é un santuario perua-
no ao que os crentes acoden

desde o 1780, cando o neno
Xesús se lle apareceu ao indí-
xeno Marianito Mayta. Santia-
go acolle agora unha exposi-
ción conceptual de Christoph
Lingg e Susanne Schaber.♦

QoyllurQoyllur Rit’iRit’i
O O TTrinquerinque

O recoñecido músico, ex compo-
ñente das bandas Los Eskizos e
Kozmic Muffin, está de xira por
Galiza para presentar o seu novo
traballo titulado Sils-María, cun
estilo musical variábel e inclasifi-
cábel e un son anovador e inde-
pendente. O sábado 16 ás 22:30 h.
vai dar un concerto electro-acústi-

co no Teatro de VIVEIRO; o vin-
deiro xoves 21 ás 22:30 h. estará
na Casa de Arriba en VIGO; o
venres 22 á mesma hora toca no
Marrado en BAIONA; o sábado 23
no Torgal de OURENSE; e o do-
mingo 24 poderemos escoitalo no
Vinilo d´O GROBE. Máis informa-
ción en www.pedrogranell.com.♦

PedrPedro Granello Granell
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☞ BE COOL. Un ex ma-
fioso promove a unha

cantante pop e ten que enfron-
tarse aos métodos dun mundo
musical que tamén é mafioso.
Desfile de famosos nunha pelí-
cula que pretende ser de culto
pero que non se sabe onde vai.

☞ HABANA BLUES. Be-
nito Zambrano, despois

do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer
un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen mani-
queismos. Moi recomendábel.

☞ A DAMA DE HONOR.
Na voda da súa irmá, Phi-

lippe coñece a dama de honor.
Trátase de Senta, unha moza
con gusto polo melodrama que
tinxe a súa vida de misterio e
que pretende que el lle demostre
o seu amor con actos absurdos.
Intriga de Claude Chabrol.

☞ DESCUBRINDO
NUNCA XAMAIS. Pelí-

cula que narra os vínculos entre
o escritor James Barrie e a fami-
lia Davies, relacións que lle dan
pé a crear a historia de Peter Pan.
Personaxes pusilánimes e senti-
mentalismo a esgalla nunha obra
con sete nominacións aos Óscar.

☞ KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólo-

go que revolucionou a socie-
dade norteamericana ao estu-
dar os seus usos sexuais á
marxe dos convencionalismos
sociais e que loitou contra nu-
merosos tabús. Película que
dá todo o que pode dar de si
unha biografía.

☞ 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 noivo
ten que ir combater na I Guerra
Mundial nas filas francesas. In-
tenta desertar e é condenado a
morte. A súa moza nunca cre a
versión oficial e comeza unha
investigación para saber se
continúa vivo. Grande interpre-
tación de Audrey Tautou (Ame-
lié). Recomendábel.

☞ O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.

Nun búnker os delirios de Hi-
tler ante un fin inminente ato-
pan a adhesión fanática dal-
gúns dirixentes nazis e a oposi-
ción máis racional dalgúns xe-
nerais, que procuran unha ren-
dición que evite sufrimentos á
poboación civil. Un tanto agó-
nica.

☞ 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
base de sal gorda. Xa saben:

protese 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
moitas lagoas. Céntrase dema-
siado na condición sexual do
protagonista.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

O cuarteto barcelonés conságrase
co seu novo traballo Somos Nubes
Blancas, que presenta en directo
este xoves 14 ás 22 h. na sala Ca-

pitol de SANTIAGO; o venres 15 ás
00 h. toca no Playa Club da CORU-
ÑA; e o sábado 16 ás 22:30 h. esta-
rá no Código de Barras de VIGO.♦

ElefantesElefantes

O cantautor cacereño fará un am-
plo percorrido polos seus vellos
temas e presentaranos o seu novo
disco Pásalo, gravado e produci-
do por Chico César no Brasil. O
vindeiro mércores 20 ás 23 h. es-

tará no clube Dado Dadá en SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA; o venres
22 ás 23 h. tocará no bar Liceum
do PORRIÑO; e o sábado 23 pode-
remos escoitalo no Clavicémbalo
de LUGO.♦

Luis PastorLuis Pastor

A veterana banda de pop español
vai dar un concerto acústico o
vindeiro xoves 21 na sala Nova

Olimpia de VIGO; o venres 22
repetirán no Playa Club da CO-
RUÑA.♦

Los SecrLos Secretosetos

Promovido pola Fundación Barríe
na CORUÑA, presenta, este xoves 14
ás 20:30 no Auditorio da Funda-
ción, dentro do espazo Cinema de
Jazz a fita Bird (1988) de Clint
Eastwood, sobre a figura do que
está considerado como o mellor sa-
xo alto da historia do jazz Charli
Bird Parker, homenaxeado nesta
edición. O venres 15 no Auditorio,
en dupla sesión ás 20 e 21:30 h.,
gozaremos co concerto do Laïka
Fatien Quintet; o sábado 16 ás
20:30 h. tocará no Pazo da Ópera
Paquito d´Rivera Quinteto; o vin-
deiro venres 21 estarán no mesmo
lugar o Phil Woods Quartet xunto
coa Orquestra de Cámara da Sin-
fónica de Galicia; que repetirá ac-
tuación o sábado 23 acompañando
a Lorraine Desmarais. O xoves
21, Jacques Muyal, reputado in-
vestigador do jazz, vai dar unha
conferencia ilustrada con proxec-
cións sobre Norman Granz e
Charlie Bird Parker. Todas estas
actividades teñen entrada libre até
completar aforo, e para os concer-
tos no Pazo da Ópera débense reti-
rar previamente as entradas de bal-
de na sede da Fundación. Máis in-
formación en www.fbarrie.org.♦

X Ciclo de Jazz da BarriéX Ciclo de Jazz da Barrié
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BETANZOS as
I Xornadas
Históricas.
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visitar
a mostra
Arquitecturas
ausentes na
Fundación
Barrié
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ciclo adicado a Arthur Penn
o vindeiro venres 22 ás 20:30
h. preséntase Pequeño gran
hombre (1970), nun acto que
inclúe un coloquio no que par-
ticipa o próprio director e Mi-
guel Anxo Fernández, como
moderador. Máis información
en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

Mª JESÚS PÉREZ
CARBALLO
Os seus traballos máis re-
centes amósanse na galería
Pardo Bazán.

BOENTE
A súas obras pódense ollar
até o sábado 30 na galería
Atlántica.

VER E TOCAR
Os fondos do Museo Tifloló-
xico da ONCE exhíbense no
Concello até o domingo 17.

CODERCH 1940-1964
O Colexio de Arquitectos
acolle, até este sábado 16, a
mostra En busca del hogar.

JOSEFINA ONTIVEROS
Podemos admirar o traballo
desta artista na galería Mo-
bob até este venres 15.

MIGUEL MELERO
O artista presenta A Arqui-
tectura dos sentimentos na
biblioteca pública González
Garcés até o xoves 28.

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até 28 de abril, a Fundación
Caixagalicia acolle a recons-
trución, a través de imaxes de
reporteiros gráficos da altura
de Robert Capa, David Sey-
mour e Agustí Centelles, da
grande aventura das Brigadas
Internacionais na Guerra Ci-
vil. As imaxes, moitas inédi-
tas, evocan a vida e loita des-
tes voluntarios, así como a re-
percusión que o conflito tivo
en todo o mundo.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, es-
ta mostra na que unha trinte-
na de pezas teñen un mesmo
fío condutor, a sedución que
mostran os creadores con-
temporáneos por acontece-
mentos accidentais ou catas-
tróficos. Os accidentes mós-
transe matizados pola inten-
cionalidade dos artistas que,
ás veces, supón unha vía de
escape fronte ás traxedias.

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

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Mi-

nisterio de Vivienda amosa
21 obras que foron proxec-
tadas pero non construídas,
ou que foron construídas e
perduraron un breve espazo
de tempo, ben polo seu de-
rrubo ben por ser concebi-
das como temporais. Pro-
xectos de Alvar Aalto, Wa-
les Gropius, Le Corbusier,
El Lissitsky, Adolf Loos,
Mies van der Rohe, Ale-
jandro de la Sota, Giusep-
pe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación Ba-
rrié na que se fai un perco-
rrido pola creatividade e
produción arquitectónica no
noso país, desde as orixes da
arquitectura moderna até a
actualidade, con obras de 51
profesionais, entre os que se
pode atopar a Alejandro de
la Sota, Ramón Vázquez
Molezún, Peter Eisenman,
Enric Miralles, Aldo Ros-
si, Álvaro de Siza, Arata
Isozaki, Manuel Gallego,
Víctor López Cotelo ou
César Portela, entre outros.
Obradoiros didácticos para
escolares e visitas guiadas
para adultos. Máis informa-
ción 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
fotografía sobre a natureza,
na súa edición correspon-
dente ao ano 2005, poderan-
se contemplar no Aquarium
Finisterrae até o 17 de xullo.

■ MÚSICA

JUDAS PRIEST
A veterana banda de heavy
metal toca este xoves 14 ás
20:45 h.no Coliseo, xunto
cos Barón Rojo.

MÚSICA CON RAÍCES
Dentro do ciclo de concertos
promovido polo Concello e
Caixanova este xoves 14 ás
21 h. chega ao Pazo da Ópe-
ra o gaiteiro vigués Carlos

Núñez, cunha entrada de 15
e 18 euros. O vindeiro xoves
21 ás 21 h. no teatro Rosalía
de Castro poderemos escoi-
tar a Lhasa, filla dun mexica-
no e unha estadounidense,
que interpreta música nostál-
xica e emotiva con melodías
e letras tristes en tres idiomas,
con influencias que van de
Chavela Vargas a Amalia Ro-
drigues ou María Callas, pre-
sentando o seu segundo disco
The Living Road. Entradas á
venda por 7, 9, 12 e 15 euros.

■ TEATRO

RICARDO III
O Centro Dramático Gale-
go representa esta peza de
William Shakespeare o ven-
res 15 e sábado 16 ás 20:30 h.
no teatro Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ CIRCO

YIN YANG
Poderemos gozar do fantás-
tico espectáculo do Gran
Circo Nacional Chinés, sito
xunto a ponte do Burgo, até
o domingo 24 de abril.

FeneFene
■ ACTOS

VICENTE ARAGUAS
O escritor e crítico literario
afincado en Madrid fará o
vindeiro venres 22, ás 20 h.
na Biblioteca Municipal, un
percorrido pola súa traxec-
toria literaria e anticipará
dous poemarios inéditos
que, proximamente, verán a
luz en forma de antoloxía.
A presentación faráa o es-
critor Miro Villar e Miro
Casavella interpretará al-
gunhas das súas últimas
creacións recollidas no dis-
co Orvalho.

MARCHA A CORRUBEDO
O Concello promove un ro-
teiro ao parque dunar de
Corrubedo o sábado 30 de
abril, con saída da Praza do
Concello ás 8 h. Os intere-
sados poden informarse e
inscribirse nas dependen-
cias administrativas da Co-
misión de Cultura, Ensino,
Deportes, Xuventude e Tu-
rismo, sitas na avda. Natu-
rais, 44 entresollado, de
luns a venres entre as 9 e 14
h., ou no telf. 981 340 366,
antes do martes 26.

■ EXPOSICIÓNS

O GRAVADO
COMO EXPRESIÓN
É unha mostra, promovida
polo obradoiro municipal
Un paseo polas Artes, dirixi-
do por Verónica Mtnez.
Delgado, que podemos con-
templar na Casa da Cultura
e que pretende achegar o
gravado, medio flexíbel e
cheo de recursos, como xei-
to de manifestación artística.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

PATRIMONIO
DO ATENEO
Podemos ollar esta mostra
até o sábado 30 no Ateneo
Ferrolán.

MÁXIMO RAMOS
As obras seleccionadas pa-
ra unha nova edición do re-
coñecido premio de grava-
do amósanse até o luns 18
no C.C. Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

■ TEATRO

TIRINAUTAS
Esta compañía presenta a
peza Ensalada de Mosqui-
to, este xoves 14 ás 20:30 h.
no C.C. Torrente Ballester.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS FOCENSES
Mostra colectiva que pode-
mos visitar na Casa da Cul-
tura até este venres 15.

LugoLugo
■ ACTOS

IX XORNADAS
DO NACIONALISMO
Os CAF organizan unha
nova edición deste ciclo, no
que Emilio Grandío Seoa-
ne vai falar, o martes 19 ás
18 h. no Salón de Actos da
Facultade de Humanidades,
sobre O Nacionalismo Ga-
lego na II República.

■ EXPOSICIÓNS

X. MARRA
Kince intimidades inte-
rrompidas e máis un paso
cebra titula a súa mostra fo-
tográfica que podemos con-
templar no Mesón do Forno
(Río Ser 12) durante abril.

O VOTO FEMININO
EN ESPAÑA
Podemos visitar esta mos-

tra na Facultade de Veteri-
naria até o venres 29.

JAVIER TORRÓN
O artista amosa as súas xilo-
grafías na galería Augatinta.

FREAK SHOW
As pinturas e esculturas de
Iván Prieto exhíbense na
galería Amararte.

NATURAL
Esculturas de Rafael Na-
dales que podemos ollar na
Biblioteca Provincial até o
xoves 28.

XOIAS DA RASPA
1990-2005
Podemos ollar esta mostra
até o domingo 17 na Cape-
la de Santa María.

MANUEL DEL RÍO
Na sala da Deputación Pro-
vincial amósase a obra des-
te pintor até final de abril.

■ TEATRO

LA VENDETTA
Podemos ollar á compañía
Berrobambán este xoves
14 no Clavicémbalo.

CLÁSICOS DO S. XX
O vindeiro xoves 21 ás
20:30 h. no auditorio Gusta-
vo Freire comeza o II Festi-
val de Teatro, adicado ao
dramaturgo Bertold Brech,
coa obra Madre Coraje re-
presentada pola  compañía
extremeña Suripanta Tea-
tro; o sábado 23 poderemos
gozar coa adaptación do gru-
po catalán Teatro Lliure da
peza Santa Juana de los
Mataderos. Entradas á ven-
da na billeteira telefónica de
Caixa Galicia: no 902 434
443 ou en www.caixagali-
cia.es, por 6 euros (cun des-
conto do 50% para estudan-
tes, xubilados e parados).

MesíaMesía
■ ACTOS

VENRES CULTURAIS
O ciclo de conferencias so-
bre os medios de comuni-
cación e a súa influencia na
visión da realidade conta
este venres 15 ás 22 h. na
Casa da Cultura coa pre-
senza do xornalista de
RNE-Galiza Valentín Ta-
to, que falará sobre As no-
vas guerras e as guerras
esquecidas. O vindeiro
venres 22 o xornalista Die-
go Carcedo dará a súa opi-
nión sobre O xornalista no
foco da noticia.

MondoñedoMondoñedo
■ TEATRO

DECAMERÓN
Podemos ollar esta obra o
venres 15 ás 19:30 h. na Ca-
sa da Xuventude, da man do
grupo Teatro Nova Escena.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN GALLEGO
Podemos ollar a súa obra
no centro comarcal Expo
Lemos até o venres 29.

■ TEATRO

FAUSTO
Teatro de Ningures actúa
este xoves 14 no Edificio
Multiúsos.

NogueiraNogueira
de Ramuínde Ramuín
■ EXPOSICIÓNS

CONEXIÓN 8
Podemos ollar esta colecti-
va no Parador de Santo Es-
tevo até o sábado 23.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SALTEADO DE CORES
EN CADROS
Mostra do colorista pintor
Leandro, que podemos
ollar na galería Visol.

LUÍS FEGA
A galería Marisa Marimón
acolle a obra deste pintor
até o 13 de maio.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exte-
riores do Campus.

LEMBRANDO
AO QUIXOTE
Mostra de láminas na aso-
ciación xuvenil Mencer até
o venres 29 de abril.

PAGO POR VISIÓN
Pinturas de Ángel Cerviño
no C.C. da Deputación até
o domingo 24.

LINO LAGO
Podemos ollar a súa pintura
no Ateneo até o venres 29.

XURXO LOBATO
Expón a súa mostra foto-
gráfica Galicia, camiño ce-
leste no Museo Municipal.
Máis de 70.000 persoas xa
a visitaron en Santiago, A
Coruña, Lugo e Ponteve-
dra. Até o 1 de maio.

■ TEATRO

MONCHO BORRAJO
O popular humorista e ar-
tista actúa este xoves 14 no
Auditorio Municipal.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO E MESTRE
A Fundación C.J. Cela aco-
lle esta mostra sobre Pío
Baroja até o 30 de abril.

AA PobraPobra
■ EXPOSICIÓNS

VELA NO S. XIX
Mostra que podemos ollar na
Casa Mariñeira e no Parque
do Castelo até o domingo 17.
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Carlos
Núñez toca
este xoves

14 no Pazo
da Ópera

da CORUÑA
dentro do

ciclo Música
con raices.

Luis Fega
mostra a

súa pintura
na galería

Marisa
Marimón de

OURENSE.

Leandro
expón
na galería
Visol de
OURENSE.

X.L. Barreiro
Rivas
intervén nas
Xornadas
da Terra
das PONTES
este
venres 15.



As PontesAs Pontes
■ ACTOS

XORNADAS DA TERRA
A Irmandade As Pontes-Les-
neven-Carmarthen e o grupo
Niño do Azor organizan estás
xornadas, nas que este ven-
res 15 ás 20 h. na Casa da
Cultura Dr. Dopeso vai inter-
vir Xosé Luís Barreiro Ri-
vas, para falar sobre A Auto-
nomía como responsabili-
dade e compromiso: Análise
da política de Galiza no co-
mezo do século XXI. O sába-
do 16, O desenvolvemento
rural non ten porque ser o
que nos din: Sentido de
identidade territorial nas
Pontes e sentido nacional e
de pertenza, será o tema que
tratará Antonio Oca Fer-
nández. Despois desta char-
la rematarán as xornadas co
concerto do grupo de música
tradicional Os Suplentes.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

NANDO LESTÓN
O pintor expón a súa obra na
sala Teucro até o venres 29.

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Funda-
ción Caixa Galicia exhibe as
pinturas deste importante in-
telectual, artista e empresa-
rio, fundador de Sargadelos,
pertencentes a colección da
entidade. Até o 22 de maio.

■ MÚSICA

TRADICIÓN EUROPEA E
AMERICANA
Este ciclo é unha viaxe polo
amplo abano da música ga-
lega de vangarda, no que se
mesturan as formas da mú-
sica tradicional con influen-
cias europeas e americanas.
O luns 18 ás 21 h. podere-
mos escoitar no teatro Prin-
cipal aos gaiteiros Edelmi-
ro Fernández e Óscar Ibá-
ñez, nun concerto no que
estarán presentes a enxebre-
za dos referentes gaitísticos
e a actual concepción do
instrumento. O mércores 20
gozaremos da actuación de
Talabarte, formado por
Quim Fariña ao violín, Pe-
dro Pascual co acordeón
diatónico, e Kin García ao
contrabaixo, que van inter-
pretar música popular euro-
pea. Entradas á venda por 3
e 5 euros.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
O Concello promove a V
edición deste ciclo de tea-
tro para o público familiar,
coordenada por Teatro
Akatro. Este domingo 17
ás 18:30 e por 2 euros, a
compañía navarra Sambhu
Teatro representa El secre-
to de Lena. O vindeiro do-
mingo 24 poderemos ollar
aos cataláns Xirriquiteula
coa obra de teatro xestual,
Papirus.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ESPECIMEN 0.5
Mostra do graffiteiro valen-
ciano Hanem, que lle su-
pón o salto dos valados a
lenzos e soportes plastico-
estéticos, até o 6 de maio
no Liceum.

■ TEATRO

CABARÉT D´AQUÍ
Davide Salgado e Pepa
Yáñez presentan o espectá-
culo cómico musical Unha
noite no muíño non é na-
da, incursión polo cabaré
desde a óptica da cultura
popular galega, este venres
15 ás 23 h. no Liceum.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

PEGADAS DE SEFARAD
Podemos visitar esta mos-
tra sobre o xudaismo, até o
21 de maio, no Local Social
da Madalena.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta
mostra dos destacados pin-
tores no Museo do Grava-
do en Artes.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELES BELLO
Os seus óleos amósanse na
Casa da Cultura até o sá-
bado 30.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

INSTRUMENTOS
TRADICIONAIS
Unha ampla mostra dos
distintos intrumentos mu-
sicais galegos que pode-
mos visitar, durante todo o
mes de abril, no Centro
Cultural.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

PEDRO OTERO
(1911-1981) é un dos fotó-
grafos arxentinos máis im-
portantes do pasado século.
Fillo de galegos, estivo moi
vencellado aos movementos
vangardistas e sociais du-
rante toda a vida. A Funda-
ción Granell expón corenta
traballos da serie A fotogra-
fía e a música. No Pazo de
Bendaña até o 9 de maio.

QOYLLUR RIT’I
NO PERÚ
A onde viaxan os deuses.
Unha peregrinación ao Qoy-
llur Rit’i aproximanos á festa
indíxena máis multitudinaria
de América, unha das mani-
festacións máis profundas da
relixiosidade andina na que
miles de persoas de todo o
Perú peregrinan, a través de
abruptas paraxes, a este san-
tuario. No Museo das Pere-
grinacións desde este venres
15 até o 19 de xuño.

QUIXOTES
Colectiva de pintura e escul-
tura de 23 artistas até o sába-
do 30 na galería Auriol Arte.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Mostra interétnica que per-
manecerá na Aula Socio-
cultural de Caixa Galicia
até o 5 de maio.

ROSTROS
O retrato no umbral do século
XXI é o fío condutor desta
mostra que podemos visitar
até o 8 de maio, na Igrexa da
Universidade, onde se pre-
sentan fotografías, esculturas,
pinturas ou vídeos de 35 artis-
tas contemporáneos da talla

de Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Thomas
Shütte, entre outros.

NOT RED LABEL
Podemos ollar as fotografí-
as de Manu Lago até o mes
de xullo na sala Galán.

PESCA DO BACALLAU
EN TERRANOVA
Colección de imaxes, baixo
o título Barcos de xeo, do fo-
tógrafo Lucien Giradin-Da-
gort. Crónica dos pescadores
españois de bacallau na illas
francesas de Saint-Pierre e
Miquelon (chegou a haber
150 barcos), de importancia
singular desde os anos vinte
do pasado século que xerou
unha gran relación comercial
e humana, na que os mariñei-
ros galegos teñen un prota-
gonismo especial. A dureza
das condicións de traballos
dos mariñeiros que faenaban
nos bous e nas parellas cer-
cadas polos xeo en contraste
coa calidez das relacións hu-
manas. No Museo do Pobo
Galego até o 8 de maio.

ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a pri-
meira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun to-
tal de 50 obras nas que se
mesturan elementos do mo-
dernismo, o expresionismo
abstracto, o surrealismo e a
linguaxe visual da cultura
popular. Até o 19 de xuño.

EMERXENTES
A Casa da Parra acolle es-
ta colectiva de 6 novos ar-
tistas galegos até o sábado
30 de abril.

ISABEL E
CURRO ULZURRUM
Mostra que podemos ollar na
galería Trinta até o 1 de maio.

INTERIORES, EXTERIOR
A galería Espacio 48 exhibe
a obra minimalista do pintor
abstracto Joaquín García-
Gesto até o 30 de abril.

3’
O CGAC presenta esta
mostra de traballos de 10
videoartistas que teñen en
común a súa duración má-
xima de 3 minutos.

UN MUNDO DE
FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca aco-
lle esta mostra organizada
polo Museo de Historia Na-
tural Luís Iglesias da USC,
na que podemos ollar a co-
lección malacolóxica Rolán.

VELA ZANETTI
Historia dunha amizade é a
mostra que acolle a Funda-
ción Granell durante abril.

ARTE ÁRABE
CONTEMPORÁNEA
Podemos visitar esta mostra
na sala da Fundación Ara-
guaney (Montero Ríos 23).

NICOLÁS LAIZ
Micropaisajes macroeco-

nómicos titula a súa mostra
de estruturas de cartón, car-
tografías, maquetas... que
poderemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pe-
dro 11) até o 14 de maio.

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!
Vídeo-instalación de Chris-
tian Jankowski no CGAC.

JOANNA DOMANSKA
A artista surrealista polaca
amosa o seu traballo na
Fundación Granell até o 9
de maio.

DE-CONSTRUCCIÓN
Obras de Carlos Meaño na
galería C5 Colección.

■ MÚSICA

DJ QBERT
Este venres 15 a partir das
21 h.na sala Capitol gozare-
mos dunha noite de hip hop,
protagonizada polo que está
considerado como o mellor
DJ/ turntablist do mundo.
Sumaránselle, tras dous
anos de silencio, os Duo
Kie, para presentar o seu
novo traballo Barroco, e o
DJ Tedu, pioneiro e mestre
galego do turntablism. En-
trada a 20 euros en Fat Fly
e Cultura Urbana de San-
tiago; Elepé, Gong e Ur-
banz de Vigo; Portobello e
Moloko na Coruña; e nas
tendas Tipo de todo o país.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Maximino Zumalave terá a
batuta este xoves 14 ás 21 h.
no Auditorio de Galicia, nun
concerto no que acompañará
co óboe o músico Thomas
Indermühle, e no que se van
interpretar pezas de O. Váz-
quez, R. Strauss e A. Dvorák.

■ TEATRO

XIII FEIRA DE TEATRO
O circo enmeigado é a pe-
za que o Teatro do Morce-
go representa este xoves 14
no teatro Galán; no mesmo
lugar Teatro del Noctám-
bulo representa este venres
15 El búfalo americano; e
o sábado 16 podemos ollar
Mírame de En Blanc. Máis
información en www.tea-
trogalán.com.

MATARILE
A compañía compostelana
presenta este xoves 14 no
Principal, Historia Natural
(eloxio do entusiasmo), un
espectáculo de gran formato
que xunta teatro, danza e
música en directo, integrado
por 6 actores, 2 bailaríns e
un cuarteto de vento, con
textos de Ana Vallés, citas
de Peter Handke, composi-
cións orixinais de Benjamín
Otero e o espazo e ilumina-
ción de Baltasar Patiño.

A PEDRA QUE ARDE
Títeres Cachirulo repre-
senta esta peza de títeres,
para crianzas de máis de 6
anos, o domingo 17 ás 12:30
h. na sala Yago.

XXXVIII CONCURSO
DE CONTOS BREOGÁN
O Centro Galego de Barakaldo con-
voca este premio, dotado con 1.200
euros para o gañador e 600 para o se-
gundo clasificado, no que poden par-
ticipar os autores, de calquera na-
cionalidade, que presenten unha ou
varias obras escritas en lingua galega,
dunha extensión mínima de tres fo-
lios e non máis de seis, que sexan iné-
ditas. Os textos, mecanografados a
unha soa cara e a duplo espazo, en-
viaranse por correo e sen remite, ao
Centro Galego de Bizkaia (k/. Galiza

3, 48902) en Barakaldo, por quintu-
plicado e baixo lema e plica, antes do
31 de maio. No exterior indicarase o
título e lema escollido, e no interior
os dados do autor. Na parte superior
dereita da primeira folla da obra re-
petirase o lema. Máis información no
telf. 944 903 429.

ARTIGOS XORNALÍSTICOS
NORMALIZADORES
O Concello de Carballo convoca a I
edición deste premio que pretende
promover a reflexión sobre a situación
da lingua galega e o seu uso na prensa

escrita. Nel poden participar todas
aquelas persoas que o desexen, sen lí-
mite de idade, nacionalidade ou profe-
sión, que presenten un único artigo, de
carácter inédito e escrito en galego se-
guindo a normativa oficial, no que se
tratará calquera tema relacionado coa
defensa e promoción da nosa lingua,
co seu estatus, coa normalización lin-
güística en xeral ou nalgún sector ou
ámbito determinado, coa lexislación e
os dereitos lingüísticos, etc. Os artigos
presentaranse nun sobre grande pecho,
baixo lema e plica e por cuadriplicado,
no Rexistro de Cultura, Ensino e Nor-

malización Lingüística do Concello,
ou remitiranse, por correo certificado,
facendo referencia ao premio no exte-
rior do sobre, ao Pazo da Cultura, na
Rúa do Pan s/n, 1º andar, 15100 de
Carballo, antes do mércores 27 de
abril. O 1º premio está dotado con 500
euros e a publicación do artigo na edi-
ción local de La Voz de Galicia, no
Diario de Bergantiños e en Galicia
Hoxe; e o segundo con 150 euros e a
publicación nos mesmos xornais.
Máis información no telf. 981 704
304, no fax 981 704 302 ou en norma-
lizador@carballo.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE ASUNTOS SOCIAIS E
RELACIÓNS LABORAIS

Veñen de estabelecerse as bases reguladoras do
Programa de Dinamización do Emprego Feminino
e Xuvenil no Rural galego e procédese á súa con-
vocatoria para o ano 2005. Poderán ser beneficia-
rios das axudas as empresas privadas, calquera que
sexa a forma xurídica que adopten, agás as perso-
as físicas, comunidades de bens ou sociedades ci-
vís, sempre que se cumpran os seguintes requisi-
tos: sexan empresas de nova creación, viábeis téc-
nica, económica e financeiramente e xeren empre-
go estábel; que teñan o seu domicilio social, fiscal

e o seu centro de traballo nun concello rural e que,
no momento da constitución, o seu cadro de per-
soal non sexa superior a 10 traballadores, incluí-
dos os promotores que exerzan unha actividade re-
gular na empresa, e cunha porcentaxe mínima do
50% de mulleres e mozos de 30 anos. Este Pro-
grama inclúe os seguintes tipos de axudas: sub-
vencións a xeración de emprego, subvención fi-
nanceira e subvención para o inicio da actividade.
Toda a información sobre os prazos de presenta-
ción das solicitudes correspondentes e os requiri-
mentos de cada un dos tipo de axuda atópase reco-
llida no DOG do luns 28 de marzo de 2005 ou na
páxina electrónica da Xunta de Galicia.♦

D.O.G.D.O.G.

Sobre a
peregrinación

ao Qoyllur
Rit’i, no

Perú,
podemos
ver unha

interesante
mostra no
Museo das
Peregrina-

cións de
SANTIAGO.



CONFESIÓN
Teatro do Noroeste estrea
esta peza de Eduardo Alon-
so, dirixida por Luma Gó-
mez, desde o vindeiro xoves
21 ao domingo 24 na sala
Yago (consultar horarios en
www.salayago.com).

TÍO VANIA
A sala Nasa acolle a repre-
sentación da coñecida peza
de Chéjov da man da Facto-
ría Teatro, desde vindeiro
xoves 21 ao  sábado 23 ás 22
h. Entrada á venda por 8 eu-
ros (por 5 a estudantes e pa-
rados e por 2,5 para socios).

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MURAIS
Mostra de Miguel Carba-
llo na galería Trisquel e
Medulio, até o 23 de abril
(mañás de 10 a 13 h. e tar-
des de 17:30 a 21 h., do-
mingos e festivos fecha).

VVigoigo
■ ACTOS

VIGO: O HOME E
A CIDADE
A II edición deste ciclo de
conferencias, organizado po-
la Fundación C. Casares no
C.S. Caixanova, conta coa
intervención do concelleiro
de urbanismo José Manuel
Figueroa, este xoves 14 ás
20 h, para falar sobre Vigo e
a súa Área Metropolitana; o
vindeiro xoves 21 o Catedrá-
tico de Xeografía da USC
Andrés Precedo Ledo ex-
porá o tema Da Área Metro-
politana á Rexión Urbana.

A ILLA DAS MULLERES
LOUCAS
Alfonso Pexegueiro pre-
senta o seu libro-CD este
venres 15 ás 20 h. na Casa
do libro, acompañado por
Carlos Lema, director de
edicións de Galaxia, Anxo
Pintos coa zanfona e Quico
Comesaña coa arpa.

AS CONVERSAS
DO AXEXO
O ciclo de conferencias e
mesas redondas sobre temá-
tica mariña, que se celebra
no Museo do Mar, conta co
xefe do Centro de Coordina-
ción de Salvamento Maríti-
mo de Vigo José Mª Suárez-
Llanos Galán, este xoves
14, que vai falar sobre Novos
ollos, novos vixías. O siste-
ma de salvamento e soco-
rrismo. O vindeiro xoves 21
Santiago Veloso presentará
o proxecto Patrimonio In-
tanxíbel. Ponte nas Ondas.

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL MATO LANDEIRO
Até o venres 29 a Casa das
Mulleres acolle a súa obra.

JOSÉ Mª RIELO
Podemos ollar os seus acrí-
licos na sala Bomob até o
vindeiro mércores 20.

O MANANCIAL DA VIDA
Obras de Laxeiro até o 12
de xuño na Fundación Cai-
xa Galicia.

POMPA MAGNA
Podemos ollar as obras de
Sandro Chía até o domin-
go 17 na Casa das Artes.

A GUERRA
DA INDEPENDENCIA
O Pazo de Castrelos acolle
esta mostra de miniaturas e
bandeiras até o 5 de xuño.

A MIRADA DE GOYA
No Museo Municipal Qui-
ñones de León (Castrelos)
até o 1 de maio.

LAXEIRO
O centro de arte Alpide aco-
lle esta mostra sobre a obra
gráfica do pintor até final
de abril.

J.C. ENSEÑAT
Na Casa da Xuventude, até o
venres 22 de abril podere-
mos ollar as obras de banda
deseñada, bosquexos a lapis,
ilustracións, pinturas, foto-
grafías,e montaxes dixitais
creadas por este xove artista.

VIVIR NO ESPAZO
Até o 17 de abril, na sala I do
C.S. Caixanova; na sala II
podemos ollar unha retros-
pectiva de Virxilio titulada
Dos décadas de jazz ‘Em
Streckstrump’; e até o 1 de
maio a sala III acollerá unha
retrospectiva de Eiravella.

ALEXANDRE SANTORIO
Espazos transitorios é co-
mo titula a súa mostra sobre
as imaxes que o propio te-
rritorio xera no ámbito do
deseño, fotografía, vídeo,
gráfica, adoptando unha
perspectiva artística de tota-
lidade. Na Casa Galega da
Cultura até o 24 de abril.

TONO CARBAJO
Mostra a súa obra máis re-
cente na galería Vgo até o 5
de maio.

SILVERIO RIVAS
O C.C. Caixanova acolle
até o 8 de maio unha mostra
deste artista.

CESTOS DO MAR
Até o 17 de abril, no Museo
do Mar, podemos contem-
plar unha mostra de cestería
relacionada co mar, ade-
mais da proxección do do-
cumental, en pase continuo,
Cestos do mar de Vigo, de
26 min de duración.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Até o 19 de xuño poderemos
contemplar as creacións des-
te artista no Espazo Anexo
do MARCO. Esculturas de
turba, fotos de obras, espa-
zos abandonados... nos que
aparece a súa figura ou de si
mesmo co corpo deformado.

AS VISIÓNS
DESDE OS FAROS
É a mostra que podemos
coñecer de visitar o Museo
do Mar, onde estará até  es-
te domingo 17 de abril.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amo-
sa, na Fundación Laxeiro
até o 15 de maio, o seu pro-
xecto Coexistencias pacífi-
cas, no que valéndose de
soportes fotográficos, de-
buxos dixitalizados e a pro-
xección dun vídeo, nos fala
da súa preocupación pola
relación do individuo con-
temporáneo cos medios de
comunicación de masas.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica 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 mos-
tra sobre o Panorama da ar-
te brasileira, formada por 57
obras en todo tipo de sopor-
tes, como instalacións, inter-
vencións, obxectos, pintu-
ras, gravados, esculturas, vi-
deos, etc... concebidas a par-
tir da idea do desarranxo ar-
tístico de estruturas, mate-
riais, da dimensión formal
ou do contido das mesmas.

■ MÚSICA

BUDAPEST
Despois de converterse nun
dos grupos revelación do
2003 co seu álbum de debut,
esta banda chega este xoves
14 ás 22:30 h. á Iguana Club,
para presentar o seu novo
traballo Head Towards The

Dawn. Budapest arrisca nes-
te segundo álbum, aínda que
non renuncia ás melodías
frescas e emotivas que carac-
terizaran o seu primeiro tra-
ballo, Too Blind To Hear.
Quen queira gozar do pop de
corte clásico con derivacións
épicas non pode perderse es-
te concerto. Na mesma sala
tocan o venres 15 ás 00:30 e
por 6 euros as bandas High
Sierras e Los chicos; e o sá-
bado 16 ás 00:30 gozaremos
do punk de El Último Ke
Zierre (entrada anticipada 8
euros e 10 o día do concerto).

JORGE DREXLER
O recentemente gañador
dun Óscar presenta Eco,

este venres 15 ás 22:30 h.
no C.C. Caixanova.

ISMAEL SERRANO
A Asemblea Republicana de
Vigo (Amigos/as da Repúbli-
ca) organiza, para conme-
morar o Día da República,
un concerto do cantautor
madrileño, que se vai cele-
brar no C.C. Caixanova este
sábado 16 de abril, e no que
se presentará o seu último
traballo discográfico Naves
Ardiendo más allá de
Orión. Entradas á venda por
15, 17 e 19 euros, na billetei-
ra telefónica de Caixanova
(986 110 500 e 986 504
500), e www.servinova.com.

TURANDOT
A Ópera Nacional de Kiev
presenta a peza de Puccini
o mércores 20 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova.

■ TEATRO

CONTANDO BAIXIÑO
Carlos Blanco presenta es-
te espectáculo, acompaña-
do da banda Cool Hams-
ters, no que mistura a ac-
tualidade, improvisación,
música e a súa retranca ha-
bitual, este xoves 14 ás
19:30 no Univérsitas Café,
na Cidade Universitaria.

LA CALUMNIA
Este xoves 14 ás 20:30 h.
podemos ollar no C.C. Cai-
xanova a peza de Lilliam
Hellman, dirixida por Fer-
nando Méndez-Leite e pro-
tagonizada por Fiorella Fal-
toyano e Cristina Igueras.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GRANJEL
Amosa as súas esculturas
na sala Rivas Briones até o
5 de maio.

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Podemos ollar esta mostra

de fotografía submarina no
Auditorio Municipal até o
domingo 24 de abril.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

CASA DE GALICIA
Acolle, até o venres 22, as
pinturas de Mario Silva, os
debuxos de J.M. Barreiro,
as esculturas de Armando
Martínez, e as obras de
María Area.

A GALICIA MODERNA
O Círculo de Bellas Artes
(Alcalá 42) acolle, até o 22
de maio, esta magnífica re-
trospectiva que aborda o
traballo creativo nos diver-
sos ámbitos artísticos (pin-
tura, escultura, arquitectu-
ra, cinema, fotografía, li-
teratura, teatro e deseño)
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre
o ritmo que marcaron os
feitos culturais e acontece-
mentos históricos no devir
da Galiza.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio
da sede da Fundação C.
Gulbelkian acolle 7.000
anos de Arte Persa.
Obras primas do Museu
Nacional do Irán, até o 5
de xuño; a mostra fotográ-
fica de Eduardo Nery, ti-
tulada Metamorfoses, até
o 20 de xuño. No CJAMP
está Desenho e Pintura
1984-2004, de Manuel
Botelho, até o 8 de maio;
Fragment d‘espace, de
Mark Lammert, até o 8
de maio; 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.♦

SERRA DO COUREL
www.serradocourel.com

Páxina electrónica que difunde a Serra do
Courel como unha rexión cunha cultura,
un idioma, unha biodiversidade, unha
historia e unha xeografía con algúns ma-
tices diferenciadores do resto da Galiza.
Ademais diso, informa sobre as posibili-
dades de visitala. Recomendábel.♦

AA RedeRede
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■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofréce-
se para traballar como conserxe de co-
munidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.

■ Técnico con experiencia en pro-
dución gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecua-
rias en toda Galiza. Teléfono de con-
tacto 686 513 125.

■ A actualidade do deporte da billar-
da na Galiza e no mundo está no Va-
ral Dixital: www.ovaral.blogspot.com.
Achégate á LNB e coñece os outros
galácticos e galácticas, ponte en con-
tacto con nós se queres que organice-
mos un torneo onde ti vives: ova-
ral@hotmail.com.

■ Vendo piso en Vigo, na urbaniza-
ción As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.

■ Xa tes un novo medio de comuni-
cación ao teu alcance na rede gale-
ga: www.xente.mundo-r.com/arrouta-
da. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arrouta-
dainforma@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, lu-
minoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ Véndese apartamento no antigo Gran
Hotel de Mondadiz. Tefl. 986 211 287.

■ Véndese piso de 120 m2 en Vivei-
ro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamen-
to ao carón da praia, con terraza e vis-
tas ao mar, completamente equipado pa-
ra 4 persoas. Semana Santa 300 euros,
1ª quincena de xullo 420 e a 2ª, 500. Dis-
poñíbel todo o verán. Interesados chamar
ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

■ 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 xapo-
nés) 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, to-
dos os cuartos con vistas ao mar, total-
mente equipado e reformado, por 500 eu-
ros ao mes. Perguntar por Xulia no 660
278 534 ou, ás noites, no 981 606 273.

■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación ou
Montaxe para sá de arte, colexio, museo,
etc. Elementos estruturados en ángulo
recto. Materia-soporte de madeira tratada
con xeso. Aplicación de cores polo proce-
dimento de action painting. Técnica mixta
con aglutinación de pó de mármore. A ins-
talación conforma un recinto con pequeno
corredor de aceso. Para os nenos: as tá-
boas permiten ver, desde dentro, o que hai
fóra. Telf. 986 482 540 (Xesús).

■ 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
atende consultas de emigrantes.
Crise na reintegración, na familia,
na escola. Primeira consulta de bal-
de. Psicoterapia breve. Organiza-
ción de grupos de reflexión en cida-
des 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Alexandre
Santorio
mostra
as súas
creacións na
Casa Galega
da Cultura
de VIGO.

Carlos
Blanco
actúa, xunto
coa banda
Cool
Hamsters, no
Universitas
Café
do Campus
de VIGO.
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Nº 1.171
Do 14 ao 20
de abril
de 2005 Beiras é unha persoa ori-

xinal, descolonizada,
xenerosa e culta nun

sentido enciclopédico, á que
o nacionalismo debe tanto
como a Castelao. Pero esta
gabanza cae no erro se se fai

por contraste, como dando a
entender que aquelas persoas
de idades, fasquías e poten-
cialidades diversas, unidas
polo pecado orixinal de ter
un carné nacionalista, son
–en contraposición a Beiras–

fundamentalistas, burras, in-
sensíbeis e consubstancial-
mente incapaces de organi-
zarse e gobernar. Caricaturi-
zando os nacionalistas en xe-
ral, diminuese tamén ao
máis grande de todos.♦
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BNG
FRAN ALONSO

As eleccións ao Par-
lamento de Galicia
están aí. Aoportuni-

dade histórica que se lle
brinda ao nacionalismo pa-
ra formar parte do goberno
do país non se pode depo-
sitar unicamente no des-
gaste do PP. A capacidade
dialéctica da oposición e o
seu comportamento van
ser decisivos ante os ollos
do electorado. Por iso, a
inoportuna e contraprodu-
cente dimisión de Beiras
énchenos de desolación a
quen temos postas as espe-
ranzas nun inminente cam-
bio político. Desde a ur-
xencia, non podemos máis
que solicitarlles “sentidi-
ño” aos líderes do BNG,
incluída a executiva do
partido, para que non de-
frauden os electores. 

No medio da demagó-
xica cruzada que a Xunta
está a levar a cabo contra o
goberno central polas infra-
estruturas (electoralmente
moi rendible), o BNG ten
que ser quen de artellar un
discurso fluído, que penetre
no tecido social, que ofreza
alternativas cribles e que
saiba concederlle un papel
relevante ás persoas do par-
tido con capacidade de co-
municarse coa cidadanía.
Porque, hoxe por hoxe, a
comunicación (atopar un
xeito eficaz para explicarse
con claridade) é o principal
problema do nacionalismo. 

As candidaturas ofi-
ciais para encabezar as lis-
tas supoñen un importante
sinal de renovación interna
e a vontade de solventar al-
gúns problemas estruturais
do BNG. Por fortuna, pare-
ce que están a se superar os
tempos en que o encabeza-
mento das listas se facía
por cotas de poder. Aquela
imaxe dun Bautista Álva-
rez, residente en Compos-
tela e censado nun colexio
electoral de Ourense, lide-
rando a lista de Pontevedra
resultaba absurda e kafkia-
na. Semellante estratexia
só podía estar deseñada po-
lo aparato dun partido que
quería perder votos. Agora,
o BNG, ao tempo que se
flexibiliza a través dunha
importante iniciativa para
someter a debate un estatu-
to elaborado por un amplo
foro cidadán, procura unha
nova imaxe nas candidatu-
ras electorais. O seguinte
paso debería ser o de com-
pletar unhas listas que re-
presenten a sociedade (non
unicamente o BNG) e que
sexan un pragmático espe-
llo do país e das súas nece-
sidades tanxibles. 

Nestas difíciles cir-
cunstancias, a dirección
do BNG ten que actúar
con madurez, e quen de-
sexamos un cambio de
goberno para Galicia de-
bemos apoiar o futuro
deste proceso de irrever-
sible apertura social.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

XAN CARBALLA
Apareceu un novo disco de Mi-
ro Casabella. Despois de tantos
anos esa é unha noticia de pri-
meira porque segue sendo a
mellor voz daquel grupo de
cantautores surxido nos anos
70 e agrupados en Voces Cei-
bes. Orvallo é o título desta
presada de cancións, escolma-
das de entre as 200 que Casa-
bella ten prestas para grabar.

Por que pasou tanto anos sen
gravar?

Non se deron as circunstancias.
Foron moitos anos cantando, indo
dun lado para outro, mobilizando
pero despois dese periodo tiven un
desencanto xeral, tamén político,  e
aparteime . Máis tarde en Doa ex-
perimentei todo tipo de musicas
pero pretendia outras cousas. Co-
mo solista estaba tamén desencan-
tado. Seguín traballando e despois
de moitos anos sae este disco. Pero
teño material para facer dez discos
e se o tempo axuda...

En Orvallo todo é guitarra e
hai pouca orquestracion, pero
xa fixo discos máis complexos?

Con esta música trato de ache-
gar, facela íntima e faise millor
con pouca ilustración para non
distraer. O disco titúlase Orvallo,
porque é miudiño, para calar  e
chegar ben dentro.  Os comenta-
rios que recibo son positivos, pero
doume conta que moitas cancións
é preciso escoitalas varias veces.
Non quería moitos arranxos para
non enturbiar a comunicación.

Cambiou o público daquel
tempo a hoxe? 

Cambiou pero desta volta, en
actuacións públicas, pouco catei
ainda. Tiven uha actuación en
Nigrán,  cos Luar na Lubre,  con
oito mil persoas. A acollida é
moi boa pero a proba é pouca
porque cantei poucas pezas. En

Vigo estiven nun local pequeno,
nun recital de Amigos da Repú-
blicas, cheo de xente a maioría
nova que non me coñecia. 

Voces Ceibes foi un movemen-
to de sona pero, que pasou aquí
para non termos un Lluís Llach?

Non o sei. A min parecíame
que Galiza naquel momento non
daba para máis. A repercusión e as
actuacións eran boas. Pero Cata-
luña e Galiza son paises diferen-
tes; alí  empezaran antes e había
un público máis feito, e  o noso
era maiormente universitario, de
entrada, aínda que despois se am-
pliou pero a xente non se achega-
ba a este tipo de música. Viase co-
mo subversiva. Gostaba máis An-
drés do Barro ou Xoán Pardo e en
certo sentido utilizábanos para
anular a nosa. A propaganda pro-
movía  o Canto a Galicia de Julio

Iglesias e presentaba o outro co-
mo pura subversión. Para comple-
talo non había difusión na radio e
na TV e así é imposíbel.

Sen radio e tv a favor non
hai música posíbel?

Fas música para difundila e o
que non se coñece  non se ama.
Se non saes non existes e menos
nesta situación nosa. Os progra-
madores demandan xentes que
non moleste. Daquela  seriame
mellor ser El Fary, Lolita ou Ca-
milo Sesto para cantar na TVG,
na que  sae Luar na Lubre e al-
gúns poucos máis pero quen non
molesten demasiado.

Vostede ten na casa un es-
tudo completo simplificado po-
la informática. Agora hai posi-
bilidades pero menos difusión.

O problema é difundir. As ca-
sas de discos teñen un momento

moi baixo e iso é un problema,
porque ou es un crack ou as pro-
ducións son moi persoais. Eles
xa só poñen fabricación e dis-
tribción. E os riscos que teñen
diminúen moito.

Non o afecta a piratería?
A industria só se ocupa dos

que lle dan diñeiro rápido. Os bis-
bales son o produto que lle intere-
san e son os que máis os ocupan.
A min non me piratea ninguén,
sería un éxito estar no top manta!
Os pequenos resentímonos só co-
mo reacción, pero non porque fo-
sen apostar máis por nós.

Seica ten máis de 200 can-
cións esperando para editar.

Téñoas arranxadas e moitas
xa gravadas. Falta que haxa inte-
rese por parte dalgunha editora.
Hai música antiga, popular, folk,
reinterpretacións, textos revisita-
dos. Hai letras miñas pero musi-
quei moitos poetas, Celso Emilio
Ferreiro, García Bodaño, Uxío
Novoneyra, clásicos de letras
poualres Manuel Antonio, Rosa-
lía, Emilio Álvarez Blázquez.

Tamén se atreveu con Negra
Sombra fora da música cuase
canónica de Xoán Montes?

O disco ía de íntimo e fixen
unha reinterpretación desde unha
persoa que canta. A música de
Montes, tan marabillosa, foi con-
cibida para unha interpretación
coral. Non foi un atrevimento, fí-
xeno como reinterpretación ,
sentina e expreseina asi.

O meu país é verde e nebo-
ento /saudoso e antergo... Co-
mo é o seu país, trinta anos
despois?

Case nada é diferente. Cam-
biou o nivel de vida pero eu empe-
cei cando sentía perseguida e ame-
azada  a miña lingua e cultura. Ho-
xe ninguén me vai levar preso por
cantar , pero se non se difunde a
nosa música non existimos.♦

MEMORIA DE FERRO
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.

AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

Miro Casabella
‘Seríame mellor ser El Fary para sair na TVG’

PACO VILABARROS


