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CHEGOU A HORA DE REFLEXIONAR SOBRE O VOTO DA EMIGRACIÓN.
Algo ao que, até de agora, se negaran os partidos estatais. Unhas ve-
ces o PP, outras o PSOE, nos últimos meses os dous, non permiti-
ron modificar a Lei Electoral, competencia do Estado e non unha
anomalía da idiosincrasia galega. As denuncias realizadas nestas
páxinas desde hai máis dunha década, tornáronse evidencias. Así
que, á vista do ocorrido, ninguén pode negar xa a necesidade de ga-
rantir que o voto sexa persoal, libre e secreto. Polo tanto deberá de
celebrarse en idénticas circunstancias que no resto do Estado. Quer
dicir, previa constitución das pertinentes mesas electorais en em-
baixadas ou legacións consulares. Deberá tamén regularse a cam-
paña electoral no exterior, impedindo que o partido do goberno uti-
lice os cargos públicos, calquera que estes sexan, para disfarzar de
visita institucional actos puramente electorais. Outra cuestión é
se o feito de ter cidadanía española é razón suficiente para obter
o dereito de sufraxio. Para tomar unha decisión habería que se-
parar o emocional e simbólico da real implicación co país. Polo
demais, o dereito a sufraxio dos emigrantes tería que implicar un
recoñecemento, non só doutros direitos civís hoxe limitados, ta-
mén que a súa contabilización como censados fose considerada a
outros efectos, desde o financiamento autonómico ao reparto de
escanos que lle corresponden a Galiza nas diferentes eleccións.♦

Os novos narcos
(Páx. 14 e 15)

NON SEI CANDO NOS VEREMOS
Anxo A. Rei Ballesteros

A NOVELA COMO EXPERIENCIA.
Narración directa, trazado firme e crítica
contundente da moral e as formas de vida
da sociedade de hoxe se combinan en
Non sei cando nos veremos.
Rei Ballesteros fai convivir asombro con
ironía, orde con desorde, o tempo como
creador co tempo como destrutor
transmitindo a intensidade toda dunha
existencia convulsa.

OO  PPPP  ttaammppoouuccoo  cchheeggoouu  aaoo  5500%%  ddooss  vvoottooss  nnaa  eemmiiggrraacciióónn

OO  aaddeeuuss
ddee  FFrraaggaa

EEnnttrreevviissttaass
ccoonn  RRiiccaarrddoo  VVaarreellaa  ((PPSSOOEE))
ee  BBiieeiittoo  LLoobbeeiirraa  ((BBNNGG))

((PPááxx..  66  ee  77))

As colas
da autoestrada
son provocadas

(Páx. 17)

Entra un trasno
no cine galego

(Páx. 31)

A derradeira imaxe de Manuel
Fraga recollida na xornada

electoral do 19 de xuño.



Manuel Fraga tivo o final que
moitos agardaban: foi desaloxa-
do do poder democraticamente.
Era unha arela de miles de gale-
gos pero tamén dunha interminá-
bel ringleira de cidadáns que da-
ba a volta por España, Euskadi e
Països Cataláns con ramifica-
cións en todo o mundo.

Algúns, os máis vellos, ollan a
derrota como un “desquite contra
o franquismo que Fraga aínda re-
presenta”, en palabras dun profe-
sor catalán. Ou, “derrotar a Fraga
nas urnas, xa que Franco morreu
na cama, é o último que nos que-
daba”, segundo unha mensaxe dun
amigo mallorquín. Un militante do
movemento social madrileño con-
sidera que “a vitoria sobre Fraga é
a de todos os antifascistas”.

Fraga “tivo o final que el mes-
mo se labrou”, bótanlle en cara os
comentaristas madrileños máis
próximos ao PP. De non teimar en
presentarse, podería ter saído pola
“porta grande da política e agora
marcha derrotado”. Unha derrota
que, segundo estes analistas, o
mesmo Fraga propiciou por non
lle dar paso á renovación partida-
ria en clave madrileña.

Pero a derrota de Fraga tivo
que agardar unha semana e xa non
foi o mesmo por máis que en Com-
postela os socialistas e, en menor
medida, os nacionalistas, saísen a
festexalo polas prazas e bares de
copas, algo moi propio da capital.
A festa non foi o que podía ser un-
ha semana antes. Doeulle a moitos.

Agardar unha semana polo re-
conto dos votos dos emigrantes
puxo á maioría dos nervios e moi
poucos se atrevían a cantar vito-
ria, mentres os do PP aparecían
publicamente farrucos, fachende-
ando de anteriores triunfos no ex-
terior para ter por posíbel lograr o
arelado escano 38. Fraga daba a
vitoria por segura, mostrándose
sorprendentemente mainiño.

A 16.000 votos do escano 38

As cousas non saíron como prog-

nosticaba o PP e o propio Fraga.
En Pontevedra, que era onde os
populares poñían todas as súas
ansias, non lograron rebasar nin
en 2.000 votos aos socialistas: PP,
15.361 votos; PSOE, 13.518 e
BNG, 1.263. Finalmente, as pa-
peletas válidas escrutadas queda-
ron en 30.915. Lonxe dos corenta
mil votos válidos agoirados polo
PP e o 70% dos sufraxios para
eles. Fraga quedou a 16.000 votos
do escano 38.

En Lugo o PSOE até superou
o PP: 6.787 votos para os socia-
listas; 6.545 para os populares e
509 para os nacionalistas. Na
Coruña a diferenza entre o PP e
PSOE tamén non foi moita:
19.530 para os populares,
16.768 para os socialistas e,
2.146 para os nacionalistas.

En Ourense remataron un día
máis tarde o reconto de votos.
Quedou claro que, tamén no ex-
terior, é un feudo do PP. Dos
21.009 votos válidos o 52% dos
sufraxios foi para o PP, con
10.928 votos. O PSOE obtivo
8.359 (2.439 hai catro anos). O
BNG tamén subiu en votos, pero
quedou en 1.015.

Que pasou na emigración?

Cos 52.364 votos recibidos da
diáspora, o PP conseguiu o 49,4%
dos votos, perdendo tamén a
maioría absoluta. Lonxe do 67%
de hai catro anos. Aínda así, os
populares acadaron mil votos
máis que nas eleccións anteriores.

Os socialistas conseguiron
no exterior unha maior porcenta-
xe de votos que na Galiza, aca-
dando o 43,2% dos sufraxios,
máis de dez puntos por encima.

O BNG tamén aumentou en
votos, pero baixou a súa porcen-
taxe do 6,7% ao 4,6%.

Estas variacións son debidas ao
aumento do censo do CERA e a
maior participación destas elec-
cións. Pero a explicación hai que
procurala, sobre todo, na Arxenti-
na. Así, comprobamos como o

PSOE gaña no voto exterior en Lu-
go, onde o sufraxio arxentino ten a
maior preponderancia (60,62%), e
consegue os resultados peores en
Ourense, onde o peso da rexión da
Plata é menor (o 39% das papele-
tas válidas). Atrás queda a pantas-
ma de Venezuela paseada polo PP
nas súas declaracións.

O ascenso do PSOE na emi-
gración xa se visualizou nas últi-
mas eleccións xerais e europeas,
onde superou o PP. Polo tanto,
non se pode falar do denominado
“efecto Cortizo”, co que o PP
quere xustificar os resultados. 

É certo que o PSOE implicou
na campaña electoral todos os me-
dios ao seu dispor, pero moitas das
actuacións de Miguel Cortizo, o
embaixador para emigración, fo-
ron dirixidas a mellorar a situación
dos nosos emigrantes. Na Arxenti-
na asinaron un acordo para darlles
cobertura social a 150.000 emi-
grantes. En Venezuela, outro acor-
do para que fose canxeábel o per-
miso de conducir. Ademais, Corti-
zo mantivo conversas cos respon-
sábeis de correos dos países latino-
americanos, con convenios nos
próximos días en Arxentina.

A campaña do PP e a implica-
ción institucional da Xunta foi
aínda moi superior á do PSOE,

gastando nela máis diñeiro públi-
co. Só hai que lembrar a viaxe de
Fraga. Pero a realidade é que os
emigrantes dependen moito máis
do goberno do Estado que do au-
tonómico “Pódennos arranxar
máis papeis”, dicíanos un emi-
grante arxentino de visita á terra.

Así, quen detenta o goberno
estatal ten un plus sempre no vo-
to da emigración, e quen non ten
ningún poder, como o BNG, vese
claramente prexudicado. O PSOE
xa gañaba no exterior na época do
goberno de Felipe González.
Cando o PP estaba nos dous go-
bernos, varría. Agora, o poder es-
tá máis repartido e, polo tanto, ta-
mén o están os votos. Tampouco
hai que esquecer que na emigra-
ción tamén existe xente politizada
que vota polas súas ideas, así que
o voto tivo un reflexo semellante
ao de Galiza, aínda que o na-
cionalismo foi o prexudicado.

O PP non vai reclamar

Se os resultados en Pontevedra es-
tivesen axustados, o PP tiña pen-
sado reclamar uns 3.500 votos. A
maioría deles anulados por ter o
carimbo posterior ao peche dos
comicios. Todas as xuntas electo-
rais seguiron o mesmo criterio.

A batalla legal non resolvería
nada para o PP. Fraga foi o primei-
ro en declarar que daba o escruti-
nio por rematado. Non eran do
mesmo parecer en Madrid, desde
onde tentaron realizar un desem-
barco intimidador en Pontevedra.
Federico Trillo pisaba a moqueta
da Audiencia pontevedresa anun-
ciando irregularidades coa mesma
seguridade que dicía que a area
das praias galegas cando o Presti-
ge estaban “esplendorosas”.

A batalla do PP comezou en-
tre os que pretenden deslexitimar
o novo goberno galego antes de
ser formado e os que pensan que
deben abandeirar a reivindica-
ción desde a oposición ao Go-
berno central.

É a mesma batalla pola suce-
sión. Mariano Raxoi quere chegar a
un novo pacto con Fraga en Perbes,
coma todos os veráns, para asegu-
rarse a dirección dos cambios do
PPdeG. Estes serían decididos na
Conferencia Nacional do PP que se
vai celebrar en Madrid en xaneiro.
O sector autóctono pretende que un
congreso en outubro decida xa o
sucesor dun Fraga que teima en se-
guir como portavoz e líder na opo-
sición. Os dous sectores do PP
coinciden en dúas cuestións: utili-
zar a Fraga para a súa causa e que
debe deixarlle paso canto antes.

Pero o debate do PP non só é
de quen é o líder na Galiza, senón
de que política realizan. Se en
Madrid apostan pola descualifica-
ción a priori, confundindo un ré-
xime parlamentario  cun presi-
dencialista (nas eleccións non se
vota un presidente, senón que se
elixe un parlamento), o sector au-
tóctono aposta polo que definen
como “galeguismo reivindicati-
vo”, obrigando ao PSOE e a Emi-
lio Pérez Touriño a enfrontarse a
Madrid e creándolle contradi-
cións co seu socio, o BNG.

Mentres tanto, para conxun-
tar as súas bases, seguen lanzan-
do a consigna: “nós fomos os
que gañamos as eleccións”. Hai
vitorias que matan.♦
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Revolta espectacular no voto emigrante

O final que Fraga se labrou
AFONSO EIRÉ

O PP puxera todas as súas arelas no voto emigrante para conseguir a maioría absoluta. Pero o seu recon-
to levou a que os 8.000 votos que os separaban do arelado 38º escano se convertesen no duplo, 16.000.
Agora, a dereita debate a estratexia para seguir na sucesión dun Manuel Fraga que, desde o PP afir-
man que tivo o final que el mesmo procurou. Mentres os antifascistas do estado se dedican a festexalo.

Reconto do voto do CERA.                                                               PACO VILABARROS



Páxinas enteiras inzan de rumo-
res e de cábalas máis ou menos
interesadas os xornais sobre as
negociacións dos nacionalistas e
socialistas. De momento hai moi
pouco adiantado. Nin sequera os
propios partidos definiron as
propostas finais para levar a un-
ha negociación que comezará o
xoves, 30 de xuño, ás 17 horas
na Sancristía Alta do Hostal dos
Reis Católicos compostelán,
cunha reunión entre Emilio Pé-
rez Touriño e Anxo Quintana.

Nesta reunión ambos os diri-
xentes poñeranse de acordo no
“marco xeral da negociación” se-
gundo fontes das executivas de
ambas as formacións políticas.
Logo serán os equipos que desig-
nen nacionalistas e socialistas os
encargados de levar a bo termo o
pacto. Un pacto de goberno que
selarían finalmente os dous má-
ximos dirixentes, pero que pode-
rían atoparse en máis ocasións se
hai atrancos importantes.

Nas conversas informais
mantidas estes días por dirixen-
tes de ambos os partidos seme-
lla existir acordo unánime en
que as “negociacións son secre-
tas e os acordos públicos”. Ten-
tarían así blindarse das presións
e intoxicacións, ao mesmo tem-
po que apostan pola transparen-
cia nas negociacións.

O que aínda non está decidi-
do son as persoas que levarán as
negociacións. A executiva do
BNG decidíao o propio xoves.
Tamén a dirección do PSOE. Se-
ría tan fácil adiantar nomes como
trabucarse finalmente nalgúns.

Tamén ambas as organiza-
cións deciden o propio día 30 a
estratexia a seguir. Pódense

aventurar tamén algunhas liñas
básicas, pero ambos os partidos
néganse a facelas públicas, por-
que, “se a estratexia é coñecida,
xa perde o seu valor”.

“Apostamos por un bo pacto
para o país. Con negociacións
claras e transparentes para dota-
lo de estabilidade e que non ha-
xa logo problemas”. Foi o máis
que lle puidemos sacar como
declaración de intencións a
Francisco Jorquera, o coordina-
dor da Executiva do BNG. “Es-
tá todo aberto, non temos
apriorismos”, afirma Ricardo
Varela, secretario de organiza-
ción do PSdeG-PSOE, aínda
máis parco en palabras.

O voceiro nacional do BNG,
Anxo Quintana, referiuse a dúas
condicións consubstanciais do
BNG, nunha rolda de prensa en
Madrid, que ocuparon as porta-
das de todos os medios de co-
municación, con grande impac-
to nos madrileños: “non lles
imos saír baratos a Madrid”.
Reclamou o dirixente naciona-
lista o pagamento da débeda
histórica, fixada en 21.000 mi-
llóns de euros e o recoñecemen-
to de Galiza como nación.

Como aclarou Quintana “es-
tas demandas son consubstan-
ciais á ideoloxía do BNG”.

Así debeu de entendelo Pérez
Touriño que, ante a alarma da
corte española, apurouse a afir-
mar que “non escoitei por parte
do BNG nada que poida ser anta-
gónico co noso programa”.

Pero o dirixente socialista foi
máis alá e recoñeceu a existencia
da débeda histórica, que el define
como “déficit”, e a necesidade de
que o goberno central solucione

ese atraso de Galiza. Touriño ta-
mén defendeu a “concepción na-
cional de Galiza”, poñéndoa á
mesma altura que Catalunya e
Euskadi, que é o que demandou
Quintana. (Nas bases para a re-
forma do Estatuto do PSOE no-
méase a Galiza como nación).

Touriño tamén afirma que
non poñerá “condicións para a
negociación co BNG”, conside-
rando que existe “unha boa base
xa para comezar”. Afirma así
mesmo que o pacto ao que che-
gue cos nacionalistas darao a co-
ñecer “na investidura”, que pre-
tende sexa o 26 de xullo. Tamén
defende que o eixo do goberno
será o partido socialista, aínda
que afirma ter claro que “estará
composto por dous partidos”.

As condicións do BNG

O BNG non semella ser tan op-
timista nin ter tanto apuro para
pechar o goberno. A rapidez no
pacto vai depender, xa que logo,
da postura do PSOE. Se os so-
cialistas desde un primeiro mo-
mento lle transmiten á socieda-
de a idea de que hai un “gober-
no conxunto e que non se trata
de negociar o apoio do BNG a
un goberno do PSOE”, todo vai
ser moito máis doado, pois ese
vai ser o cerne da negociación.

Seguidamente daranse os
pasos necesarios para acordar
un programa de goberno con-
xunto, poñéndose de acordo nos
puntos mínimos que marcarán a
acción de goberno e as liñas bá-
sicas de cada consellaría.

Este proceso negociador, que
para os nacionalistas debe de
quedar totalmente claro e consti-

tuír un “compromiso coa socie-
dade”, nun grao superior mesmo
ao dun programa electoral parti-
dario, debe, polo tanto, ser trans-
parente e facerse público.

Cales son eses principios
básicos que os nacionalistas po-
ñerán sobre a mesa? En primei-
ro lugar que debe de ser un “go-
berno galego”, que debe de ac-
tuar como tal, sen supeditación
ao goberno central. Tamén de-
berá comprometerse a impulsar
un novo Estatuto, ao mesmo ni-
vel que Euskadi e Catalunya,
que recoñeza a Galiza como na-
ción. Aos nacionalistas non se
lles escapa que terán que contar
tamén co apoio do PP.

Outro dos puntos básicos se-
rá o sistema de financiamento.
Nesta demanda as diferenzas en-
tre socialistas e nacionalistas
son notábeis. Aí o BNG aposta
por dous eixos básicos: unha li-
ña fiscal e tributaria propia para
ter suficiencia financeira e a
subsanación dos déficits exis-
tentes. Neste apartado entraría a
chamada débeda histórica, no-
meadamente en sanidade, infra-
estruturas e política de emprego. 

Tamén apostará o BNG pola
rexeneración democrática e a in-
trodución de criterios de eficien-
cia e transparencia na administra-
ción, así como pola participación
social nas políticas da Xunta.

Outra das ideas nacionalistas
é a revitalización do parlamento
e a posta ao servizo da cidadanía
dos medios de comunicación de
titularidade pública. Defensa do
ensino, da sanidade pública e do
emprego, da cultura e da lingua,
coa aplicación da Lei de Norma-
lización Lingüística e a dotación

económica do Plano de Normali-
zación Lingüística recentemente
aprobado unanimemente polo
parlamento, serán outras das me-
didas que o BNG quere que re-
colla o pacto de goberno.

Semella existir acordo entre
nacionalistas e socialistas en
formar un gabinete paritario,
tantos homes coma mulleres, o
que traerá algúns problemas.
Pero a composición do executi-
vo e o reparto de carteiras non
comezará a discutirse ante de
que se aprobe o programa con-
xunto de goberno. Unha das
cousas que definir serían as
consellarías que lles correspon-
den a cada un. Aínda que uns e
outros consideran que máis im-
portante que as consellerías é a
súa dotación económica, o bare-
mo do reparto pode ser determi-
nante na negociación. Para o
PSOE debería ser a porcentaxe
segundo o número de deputados
(26-13: dobre consellarías para
o PSOE). Para os nacionalistas,
segundo o número de votos (un-
ha porcentaxe de tres a dous).

No que si xa se puxeron de
acordo é en mandar unha mensa-
xe de tranquilidade á sociedade
galega e falar dun goberno de
“unidade e consenso” nunha xei-
ra “serena e democrática”. Para-
lelamente comezaron as conver-
sas para un pacto municipal en
Vilargacía, nas adxudicacións de
obras ferroviarias, así como o es-
tudo da supresión da peaxe de
Rande... “Zapatero quere que se
vexa a súa aposta polo novo go-
berno galego”, afirma desde o
PSOE. “Se é así, os acordos se-
rán moito máis fáciles”, conside-
ran os nacionalistas.♦
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Touriño dá por boas as condicións previas dos nacionalistas

O BNG supeditará a negociación
do organigrama de goberno ao programa

Emilio Pérez Touriño na celebración do LXIX aniversario do Estatuto do 36. Anxo Quintana durante a rolda de prensa no Senado.
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CÉSAR LORENZO GIL
Os case 31.000 votos dos emi-
grantes recontados na Audien-
cia de Pontevedra o 27 de xuño
gardaban o arcano da felicidade
e da impotencia política. Alén
de funcionarios e intervento-
res, ao redor das urnas electo-
rais arremuiñáronse xornalis-
tas, candidatos e simpatizantes.

No ano do Quixote, houbo “dono-
so escrutinio”, pero non de libros
dunha biblioteca senón de sobres
con votos chegados da emigra-
ción. Ao xeito de cura intransixen-
te, o ex ministro Federico Trillo-
Figueroa, curiosamente teimoso
en que ningún voto acabase no li-
xo, a pesar de que a xunta electo-
ral rexeitou todos os sufraxios sen
data de saída en orixe para impe-
dir que se contabilizas en votos
emitidos fóra de prazo. E como
barbeiros entusiastas, os avogados
do PSOE chegados de Madrid con
pda no peto e novidosos progra-
mas de rexistro de datos e proxec-
ción de porcentaxes.

O día foi longo, deses que re-
tumban na cabeza durante sema-
nas. “Hoxe vou soñar con pape-
letas”, dicía unha das funciona-
rias. Recitábanse en alto como
salmos artigos enteiros dos regu-
lamentos da lei electoral e cada
sobre pasaba por varias mans
buscando o visto e prace do seu
ignoto contido.

A pesar da gran cantidade de
votos recibidos e algúns inciden-
tes, como o despiste de Rafael
Louzán que supuxo a queda do
sistema informático, o proceso de
escolma rematou antes das 8 do
serán. Máis de 5.000 sufraxios
quedaban invalidados e os diri-
xentes do PP anunciaban impug-
nacións. A pesar de que eran ape-
nas 2.000 os votos que Trillo que-
ría manter “no limbo” á espera de
resolución xudicial por considerar
que eran legais, o coordenador da
campaña do partido, Xosé Cres-
po, consideraba todo o voto rexei-
tado como propio. “Hai miles de
votos que poden ser decisivos.
Non se está a producir un escruti-
nio serio nin democrático”, expli-
caba o alcalde de Lalín antes de
abandonar o edificio da audiencia.

Falan as urnas

Ás 8,30 da tardiña, as portas da
sala de recontos abríase ao públi-
co. A maré de xornalistas e curio-
sos amuradou as mesas onde pa-
cientes funcionarios pelexaban
contra a saliva dos sobres e des-
velaban aos poucos as papeletas.
En quince minutos xa estaban
contadas as 100 primeiras papele-
tas. O que fora alcalde socialista
de Cangas, Lois Pena, saía vito-
rioso co seu cómputo. “50 contra
42, gañamos!”, cantou camiño
dos ordenadores nos que o PSdeG
iniciaba o seu escrutinio.

Nese intre, o secretario de
Organización dos socialistas,
Ricardo Varela, xa daba o depu-
tado por garantido. “Isto xa non
cambia”. O sorriso aparecía no
rostro do quinto deputado do
PSOE por Pontevedra, Manel
Gallego. “O escano xa era meu.

Hoxe decidíase se mo quitaban
e vai ser que non”.

Con 500 papeletas, as por-
centaxes estancáronse nese 48-
45 por cento a favor do PP que
finalmente se produciu. O depu-
tado electo socialista Abel Losa-
da repartía saúdos entre simpati-
zantes socialistas, cada vez máis
numerosos, convocados polo
móbil na pequena sala de espera
do tribunal. “A garda civil déi-
xanos pasar pero non meter co-
mida nin champaña”, queixába-
se unha militante acabada de
chegar de Vigo. Xustamente de-
sa cidade veu case toda a plana
maior do socialismo. Faltaron
Carlos González Príncipe, Mi-
guel Barros e Ventura Pérez Ma-
riño. Até Carme Avendaño asis-
tiu ao escrutinio aplaudindo ca-
da papeleta do puño e a rosa que
caía encol da mesa.

Tras a ameaza de Crespo, os
representantes do PP optaron po-
la discreción, ou por desaparecer
directamente. Só o propio presi-
dente da Deputación pontevedre-
sa, Rafael Louzán, e a líder da
oposición no Concello, Teresa
Pedrosa, se deixaron ver na sala,
animando os moitos intervento-
res do partido, cansos e impo-
tentes de tachar tantos votos alle-
os. “Falou Fraga?”, preguntaba
un deles. “Ten unha cea”, contes-
toulle outro interventor. “A últi-
ma cea”, contestoulle o outro fa-
cendo un ricto.

O BNG gardaba as ansias de
celebración. Había máis ben ali-
vio ca euforia. Interventores e di-
rixentes preferían o fresco das
cafetarías próximas aos xulgados
ca o aire viciado de todo un día
de nervios e esperanzas.

Ás once as crónicas xornalís-
ticas estaban listas. Primitivo
Carbajo, de El País, laiábase de
que o reconto parase en Ourense
mentres mastigaba o derradeiro
sandwich do bar. “Que semana.
Cando será domingo?”. 

Xolda con timidez

Á medianoite, na sala xa había
máis socialistas ca xornalistas. E
fóra as rúas comezaban a cobrar
aire de alegría. Mais a prórroga

do 19-X enfriou os ánimos e os
vencedores destas eleccións ape-
nas tiñan valentía para aplaudi-
ren. Algunha bandeira flamexaba,
algún cantaba aquilo de “Se va el
caimán” pero había certa timidez

á hora de cantar o “Touriño presi-
dente”. Sería porque xa eran as 2
da mañá ou porque o propio xuíz
encargado do reconto pedira que
se contivese a euforia cando fixo
públicos os resultados finais.

Na madrugada, cos ósos entu-
mecidos de tanta cadeira, os fun-
cionarios pechaban con chave a
sala onde repousaban as papele-
tas, ateigando as urnas xa sen en-
gado. Respiraron aliviados pola
decisión final de todos os partidos
de retiraren as impugnacións so-
bre o reconto. “A ver se dentro de
catro anos este sistema xa non
existe”, pregou unha das empre-
gadas públicas buscando inutil-
mente unha máquina de café.♦
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A Audiencia de Pontevedra vive o escrutinio con máis “taquígrafos’

Festa socialista nos xulgados

PP 

A Coruña
Manuel Fraga Iribarne, Carlos
Negreira Souto,  Anxo Bernardo
Tahoces,  Mª Marta Cerdido Pin-
tos, Xosé Antonio Orza Fernán-
dez, Xaime Alberto Pita Varela,
Manuel Santos Ruiz Rivas, Al-
berto Sueiro Pastoriza, Xosé
Manuel Castelao Bragaña, Die-
go Calvo Pouso, Beatriz Mato
Otero.

Lugo
Xosé Manuel Barreiro Fernández,
Manuela López Besteiro, Agustín
Baamonde Díaz, Mª Susana López
Abella, Dámaso López Rodríguez,
Xosé Manuel Balseiro Orol, Xai-
me Castiñeira Broz, Carme Janet
Salgado Núñez.

Ourense
Mª Amparo González Méndez,
Xosé Manuel Baltar Blanco, Mi-
guel Anxo Santalices Vieira, Ro-
berto Castro García, Antonio Ro-
dríguez Miranda, Mª Luísa Vala-
dares Rodríguez, Aurelio Domin-
go Miras Portugal, Maximino Ro-
dríguez Fernández.

Pontevedra
Alberte Núñez Feixoo, Pilar Mila-
gres Rojo Noguera, Henrique César
López Veiga, Xesús Carlos Palmou
Lorenzo, Xosé Cuíña Crespo, Mar-
ta Rodríguez Arias, Ignacio X. Ló-
pez Chaves Castro, Xosé Fervenza
Costas, César Augusto Pérez Ares,
Alexandre Gómez Alonso.

PSdeG-PSOE

A Coruña
Xosé Luís Méndez Romeu, Bea-
triz Sestayo Doce, Luís Mª Toxo
Ramallo, Mª do Mar Barcón Sán-
chez, Francisco Xullo Cerviño
González, Mª Soedade Soneira Ta-
xes, Xosé Manuel Laxe Tuñas,
Xoaquín Mª Fernández Leiceaga.

Lugo
Ricardo Xacinto Varela Sánchez,
Mª da Concepción Burgo López, Is-
mael Rego González, Margarita Pé-
rez Herráiz, Xosé Tomé Roca.

Ourense
Manuel Vázquez Fernández, Lau-
ra Carme Seara Sobrado, Paulo
Xavier López Vidal, Mª do Carme
Acuña Do Campo.

Pontevedra
Emilio Pérez Touriño, Abel Fer-
mín Losada Álvarez, Mª Dores
Villarino Santiago, Modesto Pose
Mesura, Mª do Carme Gallego
Calvar, Guillerme Antonio Mei-
xón Couselo, Mª do Carme Caxi-
de Hervés, Xosé Manuel Gallego
Lomba.

BNG

A Coruña
Anxo Manuel Quintana González,
Ánxela Bugallo Rodríguez, Carlos
Ignacio Aymerich Cano, Ana Be-
lén Pontón Mondelo, Carlos Fer-
nando Blanco Parga.

Lugo
Fernando Xabier Blanco Álvarez,
Mª Xosé Vega Buxán

Ourense
Iago Tabarés Pérez Piñeiro, Mª Te-
reixa Paz Franco

Pontevedra
Mª do Carme Adán Villamarín,
Bieito Lobeira Domínguez, Mª
Carmen Da Silva Méndez, Xosé
Ramón Paz Antón.♦

Deputados eleitos

Votos Residentes Ausentes

PP PSdeG BNG

A Coruña .......19.530 (17.583) ........16.768 (4.996) .........2.146 (1.734)
Lugo ..................6.545 (5.869) ..........6.787 (2.190) ...............509 (460)
Ourense ..........10.928 (9.220) ..........8.359 (2.439) ............1.015 (843)
Pontevedra ....15.361 (13.292) ........13.518 (4.559) .........1.263 (1.186)

Entre paréntese os resultados das autonómicas de 2001

Aspecto da sala da Audiencia de Pontevedra no momento do reconto do voto emigrante.                                                                                                       PACO VILABARROS



H. VIXANDE
Os cambios lexislativos sobre
o voto emigrante propostos en
abril e durante anos polo
BNG foron aceptados agora
polo PP e o PSOE, pero non
acontece así coas medidas que
garantan o sufraxio en Galiza e
que impidan o carrexo de votos.

O voto libre, directo e secreto é
un principio democrático que
non se cumpre en moitos lugares
da Galiza. Hai anos que A Nosa
Terra presta atención á informa-
ción sobre a seguridade do siste-
ma tanto no referente á cuestión
dos votos da emigración como
no que atinxe ao sufraxio nos co-
lexios no propio país.

Estas eleccións autonómicas
estiveron marcadas polo voto da
emigración. Á marxe das denun-
cias das posibilidades de manipu-
lación do mesmo, está a cuestión
da fraxilidade do sistema para
garantir a súa seguridade. O PP
apuntou un posíbel secuestro de
votos por parte de Venezuela,
mais os perigos non teñen que vir
nin sequera da intencionalidade
–tamén na compra de sacas–,
abonda cunha folga nun servizo
postal estranxeiro para que o de-
reito dos galegos residentes nese
país fique suspendido.

Por outra banda, voto da
emigración non só implicou
neste proceso electoral un atra-
so no cómputo dos resultados
–e unha sombra de dúbida so-
bre o sistema electoral–, nal-

gúns casos tamén significou
graves desequilibrios na com-
posición política das institu-
cións. Nas eleccións municipais
en moitos concellos menores o
número de electores que viven
en Galiza é inferior ao dos que
forman parte do Censo de Resi-
dentes Ausentes. A consecuen-
cia desta circunstancia, o voto
emigrante, constituído por per-
soas que nin sequera tributan no
noso país, pode decidir a com-
posición dalgúns gobernos mu-
nicipais e determinar como se
empregan as taxas que pagan os
que habitan neses concellos.

Paradoxos aparte, o escánda-
lo suscitado polo sistema electo-
ral na emigración antes e des-
pois da campaña electoral, levou
aos partidos a formular a necesi-
dade dun cambio lexislativo.
Mais podemos estar diante dun-
ha oportunidade perdida. Tanto
o PP como o PSOE negáranse en
abril a sacar adiante unha propo-
sición de lei do BNG para elimi-
nar o voto por correo e substituí-
lo polo voto presencial en cole-
xios electorais en embaixadas e
consulados e, en todo caso, polo
sufraxio rogado. Esta última po-
sibilidade implica que os votan-
tes soliciten emitir o seu voto
por correo, en lugar da práctica
actual, segundo a que a Xunta
Electoral envía de oficio a todos
os integrantes do Censo de Resi-
dentes Ausentes a súa certifica-
ción censual e as papeletas dos
partidos para que poidan votar

por correo. Un modelo como es-
te non existe en todo o mundo e
onde hai voto por correo é sem-
pre voto rogado.

Agora, o PP e o PSOE amo-
saron a súa disposición a reali-
zar unha reforma no voto emi-
grante na dirección indicada
polo BNG, pero non contem-
plan a posibilidade de reformar
a Lei Orgánica reguladora do
Réxime Electoral Xeral para
rematar coas prácticas de carre-

xo de voto denunciadas desde
principios do século vinte.

A elaboración das papeletas
electorais a cargo da Fábrica de
Moeda e Timbre, a prohibición
do reparto das mesmas fora do
colexio electoral e a obriga de
pasar pola cabina antes de votar,
parecen obxectivos que non con-
templa a anunciada reforma de
socialistas e populares.

Os cambios, ademais, anun-
cian novas ameazas. A introdu-

ción do sufraxio electrónico ou
virtual preséntase como unha
modernización do sistema elec-
toral. Porén, a experiencia na
manipulación de votos físicos
indica que sería moi poderosa a
tentación de facer o mesmo co
sufraxio virtual. O problema,
neste caso, é que se a transpa-
rencia do voto emigrante é difí-
cil de controlar, aínda máis o é
cando este emprega vías tele-
máticas para emitirse.♦

Nº 1.182 ● Do 30 de xuño ao 6 de xullo de 2005 ● Ano XXVIII

Evolución do voto na Galiza (1985 -2005)
Aut./85 Xer./86  Mun./87 Eur./89 Xer./89 Aut./89  Mun./91 Xer./93 Aut./93 Eur./94 Mun./95 Xer./96 Aut./97 Mun./99 Xer./00 Aut./01    Mun./03 Xer/04 Eur./04 Aut./05

PP 512.114 504.623 458.265 313.124 517.795 583.759 565.551 734.203 763.839 624.761 757.724 827.405 832.751 709.870 851.468 791.885 695.422 865.460 549.073 756.562
PSOE 358.180 459.941 359.165 303.262 453.607  433.256 441.467 549.974 346.831 277.573 421.875 574.491 310.508 294.941 371.054 334.819 453.157 682.684 416.573 555.125
BNG 52.565 27.076 61.256 38.671 47.722 105.703 107.932 126.254 269.233 131.361 208.098 220.147 395.435 290.092 302.726 346.423 325.331 208.688 141.756 311.910

Resultados completos: inclúen os votos da emigración. Fontes: Diario Oficial de Galicia.  Páxina web Ministerio do Interior. 

A reforma da Lei Electoral non inclúe medidas sobre o sufraxio en cabina

Os partidos só aceptan modificar o voto emigrante

Conta o libro “Crónicas chan-
tadinas” o caso do alcalde de
Carballedo, Manuel Vázquez
Gil, durante os primeiros anos
do século XX, cando “non du-
bidou, nunha ocasión, en levar
a mesa electoral de Castro de
Carballedo nada menos que á
parroquia de Buciños e alí co-
locala no alto dunha palleira,
cunha escaleira para subir con-
trolada polos seus”.

A parroquia de Buciños
non tiña acceso doado desde A
Barrela ou desde Castro, os
dous principais núcleos de po-
boación do concello de Carba-
lledo, o que obrigaba a un es-
forzo especial para exercer o
dereito ao sufraxio. O alcalde

Manuel Vázquez Gil, alcuma-
do como Ferrán de Buciños,
era do Partido Liberal e coa
axuda dos seus axentes electo-
rais e os atrancos ao electorado
non afecto, conseguiu unha có-
moda vitoria electoral.

Un caso moi semellante tivo
lugar en Chantada en 1936, se-
gundo conta “Crónicas chanta-
dinas”, cando o rexedor da vila,
“acompañado de catro gardas
civís e un municipal armado,
primeiro expulsan fóra do cole-
xio aos interventores de Pérez
Porto [candidato conservador] e
manipula directamente a elec-
ción”. Ademais, “un grupo de
mozos, que non eran electores,
obstruían o paso a todos os que

non eran da devoción oficial”.
Hoxe, a decisión da locali-

zación dos colexios electorais
non corresponde aos alcaldes e
a policía ou a garda civil está
no seu interior ás ordes do pre-
sidente da mesa. Niso, as ga-
rantías melloraron. En todo o
demais, a situación ten marxe
para mudar máis.

O transporte de electores
non é institucional e os axentes
do PP levan á pé de urna co en-
velope na man aos votantes, as
papeletas repártense fóra dos
colexios, as cabinas de vota-
ción son unha peza ornamenta-
ria e o censo electoral está a
dispor dos partidos sen garan-
tía para a cidadanía.♦

As mesmas prácticas ao longo
de todo o século XX

A política económica da Xunta de Galicia
MANUEL CAO

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

CAMPUS / A NOSA TERRA



Como valora os resultados de-
finitivos das eleccións?

O feito de que Fraga abandone
o Goberno do país é histórico. No
caso do nacionalismo non se pode
considerar que é un bo resultado a
perda de catro deputados. Pero a
pesar de todo, é significativo que
máis de 300.000 persoas confíen
en nós despois do que ten chovido
en contra dos nacionalismos en to-
do o Estado nos últimos anos e de
catro lexislaturas de Goberno Fra-
ga que produciron uns efectos de-
moledores sobre a identidade de
Galiza. Por exemplo, a maior per-
da de galegofalantes en toda a his-
toria tense producido nesta época.
Tamén se xuntou o factor obxecti-
vo de que o BNG non viña atrave-
sando o seu mellor momento inter-
no. Por iso é positivo que tantos ci-
dadáns depositasen a súa confianza
en nós xa que nos vai servir para
gobernar nos vindeiros catro anos.

Como se vai debater o pac-
to de Goberno?

Un pacto implica lealdade. O
Bloque ten que ser leal co pobo
galego. Partindo deste punto, imos
esixirlle ao PSdeG-PSOE uns mí-
nimos de defensa do país, de non
inxerencia do poder central no Go-
berno de Galiza ou de rexenera-
ción da democracia. Tamén pedi-
remos cousas tan elementais como
que se defenda o dereito de cal-
quera ser humano a poder vivir do
seu traballo na súa terra. 

Como son as relacións co
PSdeG-PSOE?

Depende do caso. Por exem-
plo, cando pedimos unha reforma
do sistema de voto dos residentes
ausentes, o PSOE e o PP uníronse
para non emprendela. Simultanea-
mente, cando pedimos o dereito de
voto dos mariñeiros de altura em-
barcados, o PP e o PSOE botaron
atrás esta iniciativa. É evidente que
o noso é un proxecto político dife-
rente ao dos socialistas, pero existe
a necesidade de ir instaurando a
democracia neste país, que signifi-
ca aire fresco para poder respirar e
iso pasa inevitabelmente por dei-
xar fóra a Manuel Fraga e ao PP. 

A composición do Parlamen-
to cambiará cuantitativamente.
Haberá tamén un cambio cuali-
tativo despois de 16 anos de
maiorías absolutas do PP?

O que é fundamental para nós é
que o Parlamento sexa o centro da
dinámica política do país. Non po-
demos continuar co desprezo do
que facía gala o Goberno de Ma-
nuel Fraga até agora. Era o PP quen
decidía quen comparecía, por que
temas se comparecía e cando non
se comparecía. Por exemplo, co te-
ma do Prestige foi unha evidencia
elocuente o feito de que se reunise
o Parlamento francés ou o portu-
gués antes que o galego. É funda-
mental que a partir de agora o Go-
berno dea contas de todo o que fai
ao Parlamento. Hai que convertelo
no centro da vida política do país.

Entrou como o deputado
máis novo e agora é o que máis
anos leva no grupo do BNG. 

Hai xente nova en tarefas par-
lamentarias pero está moi prepara-
da e contan con moita experiencia
en diferentes movementos asocia-
tivos, veciñais e de base. É impor-
tante que haxa persoas que poidan
desempeñar traballos institucionais
pero que manteñan o contacto coa
sociedade a través doutro tipo de
organizacións civís e sindicais por-
que incorporan os problemas que
ten a xente na súa vida cotián. A

transformación dunha sociedade
non se vai realizar nun despacho.

Como se desenvolverá a ne-
gociación co PSdeG-PSOE pa-
ra formar Goberno?

Supoño que é inevitábel chegar
a un reparto de consellarías pero ta-
mén queremos poñer enriba da
mesa temas esenciais para nós co-
mo son o Estatuto de nación, o res-
pecto aos sinais identidade do país,
a defensa do pluralismo, sobre to-
do nos medios de comunicación
públicos e privados e a defensa dos
sectores básicos da economía gale-
ga. Isto implicaría a creación dun
espazo galego de libre decisión pa-
ra non estar suxeitos a decisións
que veñan impostas dende Madrid
ou Bruxelas. É importante que na
vindeira lexislatura Galiza forme
parte do debate territorial do Esta-
do, uníndose a Catalunya e Euska-
di na defensa da plurinacionalida-
de real existente. Hai que deixar
claro que o Estado español está

composto por catro nacións.
Para esa reforma do Esta-

tuto da que fala fai falta o
apoio do Partido Popular. A
súa situación interna vai posi-
bilitar ou dificultar que entre
no debate estatutario?

O PP está condenado a prota-
gonizar fortes liortas internas ao
longo desta lexislatura porque era
un partido de poder. A constante
dos últimos 16 anos foi que o PP
non buscou solventar os proble-
mas dos cidadáns senón perpetuar-
se no poder. Unha vez que racha o
que os unía vai entrar en crise. Xa
se están vendo so primeiros pro-
blemas a raíz do tema da sucesión.
Confiamos en que esa situación
faga posíbel que cando menos un-
ha parte importante do PP acepte
entrar no debate estatutario, tal e
como fixeron en Valencia.

Certos medios de ámbito
estatal falan do bipartito como
unha alternativa á catalá e ase-

guran que o BNG é un partido
radicalizado. Como asumen
estas críticas?

É curioso que se estea falando
de nós en programas que non son
só de información política. Cando
menos, o positivo é que despois
de moitos anos se volve a falar de
Galiza. Esas críticas forman parte
da estratexia de criminalización
do nacionalismo levado a cabo
por diversos medios. En referen-
cia a Cataluña, e con todos os res-
pectos para ERC, formación coa
que temos boa relación, o noso
modelo económico e social é to-
talmente distinto ao deles. En Ga-
liza o BNG non pode defender o
mesmo porque ten unha situación
distinta dentro do Estado. 

Cando falou de que un dos
aspectos fundamentais para o
BNG nestes catro anos será a
recuperación dos sinais de
identidade, implica que as con-
sellarías de Educación e Cultu-

ra serán algunhas das que re-
clamen no pacto de Goberno?

Son opcións. Aínda non co-
mezaron as negociacións. O paso
do nacionalismo polo Goberno
galego debe deixarse ver para evi-
tar a actual situación de deterioro
dende o punto de vista lingüístico
e cultural. O mantemento destes
símbolos é fundamental porque
nos estamos xogando a existencia
de Galiza como nación. 

Outro dos temas que lle pre-
ocupan aos expertos é o econó-
mico. Un dos sectores produti-
vos que máis se resentiron nos
últimos anos é o da pesca, área
no que ten traballado en pro-
fundidade. Como se pode im-
pulsar nos vindeiros anos?

O mundo do mar ten numerosas
potencialidades. Temos 19 rías pri-
vilexiadas, que son as áreas mariñas
máis produtivas de Europa, e un sa-
ber facer que non existe noutros lu-
gares do mundo. En 16 anos de Go-
berno do PP non se explotou nin un-
ha soa ría. O litoral hai que sanealo,
protexelo e evitar que fábricas como
Ence sigan situadas neses lugares.
Fanse aterrados indiscriminados,
obras públicas enriba de bancos ma-
risqueiros, etc. En segundo lugar, hai
que recuperar os caladoiros en sec-
tores como o marisqueo a pé e a flo-
te, facendo que o propio sector entre
directamente na comercialización,
co cal os cartos recaian de novo nos
mariscadores. Hai que ter en conta
que o salario medio dunha marisca-
dora é de 3.000 euros ao ano, o cal é
unha miseria. No sector da pesca,
que coñezo en profundidade, pode
un decatarse de que ao PP lle intere-
saba que existise esa situación de
precariedade tan grande para poder
telos controlados. Por outro lado,
pódense recuperar especies, pódese
ir a un sistema que non consista tan-
to en pescar moito, como en rendibi-
lizar mellor o que se captura, hai que
poñer en práctica medidas sociais
como baixarlle a idade de xubila-
ción aos percebeiros, ou reducir as
xornadas de traballo no mar. No te-
ma económico en xeral atopámonos
sempre cun esquema que levan ven-
déndonos dende Madrid toda a vida.
Din que temos que ser dependentes
para sobrevivir, que necesitamos
axudas e a caridade dos demais, a
costa de renunciar a que nos traten
xustamente noutras áreas. Nós apos-
tamos por unha Galiza viábel, por-
que consideramos que aquí se xera
moita riqueza e que se pode xerar
moita máis. O que pasa é que se es-
tán expoliando recursos e aforros.
Por exemplo, o 70% do aforro dos
galegos invístese fóra. Tamén hai
que impulsar unha lexislación que
obrigue a todas as empresas radica-
das en Galiza a fixar o seu domicilio
social e fiscal aquí para que tributen
na nosa comunidade. Porque até
agora aquí estanse quedando os cus-
tes sociais, ambientais e económicos
das súas actividades pero os impos-
tos e os beneficios estanse recadan-
do en Madrid. 

Iso levaría a reclamar a res-
ponsabilidade fiscal plena para
Galiza?

Evidentemente. Queremos un
novo modelo de relación bilateral
co Estado e que cada vez vaiamos
avanzando cara un modelo de res-
ponsabilidade fiscal que garanta a
suficiencia financeira. Porque ao
final do que se trata é de poder ter
os cartos suficientes para poder
atender as necesidades sociais, sa-
nitarias ou de servizos públicos
que demandan os galegos.♦
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Bieito Lobeira
‘O pacto busca sobre todo a rexeneración

democrática do país’
RUBÉN VALVERDE

É o deputado que máis tempo leva en activo dentro do BNG. Vai cumprir a súa ter-
ceira lexislatura malia a súa xuventude. Bieito Lobeira, experto en temas pesquei-
ros, valora positivamente os resultados obtidos polos nacionalistas malia contar
con menos deputados no Hórreo, xa que “se vai revitalizar a vida parlamentaria”.

PACO VILABARROS



Como valora os resultados
electorais?

De xeito moi positivo. Con
independencia de que os parti-
dos que antes estaban na oposi-
ción gañasen as eleccións por
un só deputado de diferenza, o
número de galegos que expre-
saron a vontade de cambio su-
pera en 110.000 votos aos que
optaron pola continuidade, o
que marca unha distancia de se-
te puntos. Polo tanto a lexitimi-
dade deste Goberno está fóra de
toda dúbida.

Como se vai negociar o pac-
to de Goberno?

Aínda non comezamos a ne-
gociación. O que está claro é que
o día 19 de xuño os galegos de-
ron un mandato de que o PP non
podía seguir gobernando e piden
unha alternancia. O que imos fa-
cer é cumprir co mandato que
nos deron os galegos e por iso na
negociación definiremos cal vai
ser o futuro modelo de Goberno
e de acordo. 

Ten claro o PSdeG-PSOE
que liñas básicas quere seguir
nos vindeiros catro anos?

Como xa dixemos durante a
campaña, o noso obxectivo é
traballar na modernización do
país para que Galicia se poña a
altura do resto das autonomías
porque o crecemento económi-
co que se está a producir indica
claramente que estamos ralenti-
zados. Temos que facer un es-
forzo importante dende o punto
de vista laboral, especialmente
cos mozos e coas mulleres. E,
por último, é necesario abordar
a reforma do Estatuto nesta le-
xislatura, que non é tanto un te-
ma de Goberno, como dos dis-
tintos partidos que estaremos
representados no Parlamento. 

O BNG asegura que pedirá
que se inclúa no Estatuto o ter-
mo de nación. Está de acordo o
PSOE con esa denominación?

Nós non queremos dificultar
o debate sobre a reforma e polo
tanto non queremos fixar a
priori ningún condicionante.
Temos un documento elaborado
sobre como debería ser a refor-
ma estatutaria na que se recolle
claramente a nosa posición. É o
documento elaborado pola Fun-
dación Iniciativas XXI (no que
se recolle a acepción de nación
referida a Galicia) a partir dun
informe previo elaborado polo
propio partido. En calquera ca-
so non queremos dificultar o
acordo. Debe ser un tema aber-
to que posibilite un amplo con-
senso no Parlamento.

Os politólogos aseguran
que a derrota do PP pode con-
ducir a que desaten liortas in-
ternas pola sucesión. Eses con-
flitos poden beneficiar a esta-
bilidade do Goberno ou é inde-
pendente o que ocorra co par-
tido da oposición?

Coido que é independente,
aínda que parece claro que o PP
vai ter fortes disputas internas.
Comprobouse nos últimos tem-
pos que o Partido Popular era
unha amalgama unida polo po-
der, con distintas familias que
loitaban internamente e nalgún
momento ese malestar saíu ao
exterior e todos puideron velo.
Esa mesma situación tamén pode
darse no PP en todo o Estado. É
normal que ocurra porque aquí o
PP está anquilosado no pasado e
debe renovarse.

Xosé Cuíña falou durante a
campaña electoral da reforma
do Estatuto “con acento gale-
go”. Pode beneficiar que certo
sector do PP xa se amosase pu-
blicamente disposto a abrir un
proceso de reforma?

Si, porque a reforma do Esta-
tuto debe ter o acordo máis am-
plo posíbel. O PP leva retardan-
do moito tempo a constitución
da comisión parlamentaria por-
que estaba moi presionado polo

Goberno de Aznar que lle impe-
día avanzar o máis mínimo nesta
materia. Agardo que a partir de
agora teña unha postura distinta,
como a que amosou en Valencia,
e que se poña a traballar nunha
reforma que nos interesa a todos
porque precisamos dun Estatuto
máis eficaz para os  galegos.

Como asume as críticas que
se están vertendo dende certos
medios de ámbito estatal que afir-
man que o pacto co BNG avanza

cara a ruptura de España?
Son informacións dos xor-

nais da dereita que tratan de tras-
ladar unha imaxe de intranquili-
dade, de inestabilidade e de te-
mor. Paréceme grave que fagan
estas afirmacións porque ao final
están criticando un resultado le-
xitimamente saído das urnas e
polo tanto están atacando a von-
tade da maioría dos galegos. Por
outro lado, o PSdeG-PSOE fai
unha defensa da nosa identidade,

da nosa cultura e da nosa lingua,
pero formamos parte dun pro-
xecto común para todo o Estado.
Quen pense o contrario é que
non coñece o Partido Socialista.

Tamén se está a afirmar
que o modelo galego é un peri-
go porque pretende imitar o
catalán.

O que máis se lle pode criticar
ao modelo catalán é que teñan im-
pulsado unha reforma estatutaria.
Pero hai que lembrarlle a quen fai
estas críticas que todos os partidos,
incluído o PP, están na comisión
de reforma de Estatuto. 

Como van a ser as rela-
cións entre o Goberno central
e o galego?

As relacións co Goberno cen-
tral serán as normais entre dous
institucións. Estarán enmarcadas
nun contexto de reivindicación
lóxica das nosas necesidades e
dereitos para podérmonos desen-
volver como precisamos. Pero
haberá unha colaboración nece-
saria como é lóxico entre distin-
tas institucións do Estado. O que
non imos facer é botarnos ao
monte, como fixo o PP nos últi-
mos meses, por cuestións de pu-
ro oportunismo electoral.

Afirman os xornais que o
BNG puxo como condicionante
para pactar o pagamento dun-
ha débeda histórica. Ten noti-
cia disto?

O BNG non puxo ningún
condicionante porque aínda non
comezamos as negociacións para
o pacto. De momento o que exis-
te é unha disposición total por
parte dos dous partidos.

No pacto vai solicitar al-
gunha Consellaría en concreto
o PSdeG-PSOE ou está todo
aberto?

Como non iniciamos aínda a
negociación non podemos caer
en conxeturas.

Un dos temas que preocu-
pan nos últimos anos aos eco-
nomistas é a ralentización da
nosa economía. Que modelo
económico defenderá o Gober-
no de Touriño?

O noso modelo estará basea-
do en mellorar a nosa capacidade
produtiva e a nosa competitivida-
de para sermos máis atractivos no
exterior. Tamén temos a preten-
sión de reformar o noso mercado
laboral para facelo máis igualita-
rio e máis xusto. En resumo, e por
unha modernización do país,
apostando polas nosas capacida-
des, xa que non hai que esquecer
que este país ten moitos recursos
e resortes que até agora estiveron
escasamente aproveitados. 

Ese proceso de moderniza-
ción pode facerse en catro
anos?

Obviamente para cambiar as
liñas mestras da economía serán
necesarios máis de catro anos.
Hai que modificar o sistema pro-
dutivo, as relacións sociais e in-
cluso da organización política
que nalgúns casos se parece máis
ao século XIX que ao XXI. Gali-
cia ten que ser perfectamente ho-
mologábel a calquera das re-
xións europeas máis avanzadas. 

O pacto na Xunta abre a
porta a futuros acordos en con-
cellos como o de Vigo?

Son temas diferentes que te-
mos que tratar como tales. O ca-
so de Vigo non ten que estar po-
lo medio, nin influír, nin condi-
cionar. Sería un mal favor para
os galegos e para os vigueses. ♦
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Ricardo Varela
‘Hai medios de comunicación

que non respectan os resultados electorais’
RUBÉN VALVERDE

Dende o 2004 é Secretario de Organización do PSdeG-PSOE en substitución de An-
tón Louro. Coordinou a campaña electoral das últimas eleccións, nas que o PSdeG-
PSOE aumentou máis de 200.000 votos e pasou de 17 a 25 deputados. Nesta entrevis-
ta analiza como afrontarán os socialistas as negociacións para formar Goberno co BNG.

PEPE FERRÍN / AGN



Nos últimos meses estamos asistindo a
unha auténtica escalada no tratamento
informativo derivado da conflitividade

escolar. Esta irrupción dos conflitos escolares
nos medios, en trazo groso, ten lecturas diver-
sas e aspectos moi contraditorios que merece a
pena comentar, aínda que sexa brevemente. 

Por unha banda, existen medios e trata-
mentos que responden á premisa de que tan
só as malas noticias merecen ser contadas.
Fronte á convivencia escolar, maioritaria,
nos colexios e institutos, fronte ás numerosas
actividades e iniciativas positivas que amo-
san o esforzo e o traballo da comunidade
educativa (pais e nais, alumnado e profesora-
do) por promover os valores cívicos e demo-
cráticos, a interculturalidade, a tolerancia e a
paz, algúns medios prefiren poñer o acento
nos aspectos máis negativos, contribuíndo
así a xerar unha alarma social crecente, un-
has noticias que trasladan, con reiteración, a
imaxe duns centros educativos colapsados
pola violencia e o acoso. 

O que comentamos ten que ver coas novas
percepcións sociais da violencia. Da mesma
maneira que hai uns anos a violencia de xéne-
ro non era percibida como tal (mi marido me
pega lo normal...), tamén nas escolas se exer-
cía unha violencia estrutural e directa, prota-
gonizada polo mestre e o seu punteiro, sobre
os distintos, sobre os máis febles, sobre os ga-
lego falantes..., ou na casa polo pai e o cinto... 

Hoxe, por sorte, a sociedade cambiou e a
percepción da violencia escolar tamén. O que
onte era considerado normal, hoxe o identifi-
camos cunha violencia intolerábel. Somos
cada vez máis sensíbeis a novas formas de
violencia escolar que aparecen diante de to-
dos nós coa súa crueza: incremento do profe-
sorado de baixa por depresión e síndrome de
burnout (estar queimado), bulling (matonis-

mo, acoso, abuso), ameazas, pelexas, mesmo
algúns casos de suicidio, terríbeis, como o de
Jokin en Hondarribia ou máis recentemente o
dunha moza en Elda (Alacante)... 

Son moitas as causas, mesmo contrapos-
tas, a maioría, probabelmente, están fora da
propia escola (aínda que tamén dentro), e te-
ñen que ver, efectivamente, coa situación so-
cial e familiar, cos valores e os comporta-
mentos imperantes, coas desestruturacións, a
marxinalidade (drogadicción, alcoholismo...)
pero tamén co proteccionismo excesivo, coa
ausencia de normas, coa desvinculación en-
tre dereitos e deberes, coa exclusión e co fra-
caso escolar e social... 

Porén, temos que recoñecelo, algunha
responsabilidade temos na escola, pois exis-
ten mecanismos internos para detectar com-
portamentos e condutas disruptivas, situa-
cións de risco, casos de ameaza e violencia
entre iguais, aínda admitindo que o sistema
educativo reproduce o microcosmos da so-
ciedade... pero tamén contribúe a transfor-
malo. Que os mecanismos funcionen ou non,
que prestemos atención ou miremos para ou-
tro sitio é responsabilidade dos educadores. 

Por iso, precisamente, temos que estar en
alerta, primeiro como pais, logo como profe-
sores, como equipo directivo, como xefatura

de estudios, na comisión de convivencia, no
servizo de orientación..., para detectar a tem-
po estas condutas, para abordalas educativa-
mente, cando empezan. 

O que teriamos que facer, ademais, por
parte das institucións educativas, pero tamén
das familias, do profesorado, das organiza-
cións do alumnado dos institutos, das entida-
des que levamos anos analizando e intervin-
do sobre a resolución de conflitos en institu-
cións educativas, sería poñer en marcha un
Plano Galego de Convivencia Escolar, elabo-
rado e asumido como propio por todos os
sectores implicados, temporalizado, dotado
cos recursos humanos e orzamentarios preci-
sos e co rango lexislativo axeitado. 

Porque non chega con anunciar estudos,
teléfonos de denuncias, observatorios, comi-
tés de sabios, campañas de sensibilización,
xornadas e congresos ou ocorrencias, máis
ou menos brillantes, como a de que os alum-
nos se convertan en mediadores de conflitos. 

Faise imprescindíbel a elaboración com-
partida dun auténtico Plan de Prevención que
involucre a todos, que asuman todos, que
conte co profesorado, coas familias, co alum-
nado, que teña moi en conta os informes rea-
lizados (Consello Escolar de Galicia, ICE,
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Película de moda: O
fundimento: os
derradeiros días de
Hitler e a resistencia e
fuxida do bunker.

Preguntaban que
facía Trillo no
reconto, coma se o
gran PPdeG non
tivese bos avogados.
Resposta: É que Trillo
non viña como
xurista senón como
cofrade da santa
intransixencia de
Escrivá. Pero non
houbo milagre.

O PSOE gañou en
Lugo o voto da
emigración. Sería
Cortizo que se
confundiu e mercou
saquetas de alí,
pensando que eran
de Pontevedra?

Aclaración sobre o
novo goberno. A
consellaría que se
rifan non é a de
Economía, senón a de
Emigración. É a que
dá máis votos e só
necesita investimentos
durante quince días.

Palabras dun
veterano socialista

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cartas

O cambio
que eu quero

Foi unha gran ledicia saber que
a maioría dos galegos queria-
mos este cambio de goberno.
Foi un alivio superar unha épo-
ca na que esa maioría gobernan-
te até entón abafou a outra me-
tade do país. Este cambio é un-
ha oportunidade histórica. E de-
bemos aproveitalo.

A min gustaríame que o pri-
meiro que cambiase fose a TVG.
A día de hoxe é unha canle pen-
sada para un público acrítico,
unicamente enfocada ás persoas
maiores. Hai quen di que hai que
eliminar programas, xubilar a
Xosé Ramón Gaioso ou o Super-
piñeiro. Non, porque se se van
facer listas negras, bonita demo-
cracia estaremos pintando. O que
penso é que hai espazo para ou-

tras opcións. Eu lembro con nos-
talxia Chambo, que presentaba
Belén Regueira; Sitio distinto, de
Antón Reixa e outras ideas mo-
dernas, incluso exportábeis a ou-
tras televisións. Seguro que en
Galiza hai guionistas e realiza-
dores moi preparados para facer
outro modelo de televisión que
achegue á canle outro público.
Coido que o proxecto de Hai que

botalos é unha gran canteira on-
de sacar propostas interesantes.

Outra cousa que debería cam-
biar sería o tipo de festas popula-
res que se fai en Galiza. Non digo
que non haxa que cociñar a cal-
deirada máis grande do mundo e
repartir a esgalla marisco cando
corresponda, pero hai outras ma-
nifestacións musicais e culturais
marxinadas nos concellos. Festi-
vais organizados por mozos, con
grupos galegos, obradoiros de ar-
tesanía, feiras populares… Todo
iso hai que potencialo con diñeiro
público para que non quede nun
esforzo puntual que se esboroa
cando deixa de haber orzamento.

E por último, deberían cam-
biar moitas empresas. En pleno
século XXI é ben triste ler nos ró-
tulos e nos anuncios Vega de los
Anzuelos, Arteijo, Tuy e outras
abominacións. Sei que moitos
pequenos comerciantes e indus-

triais talvez non teñan a prepara-
ción ou a conciencia suficientes
para decatárense do dano que lle
fan ao galego. Por iso a Xunta
debe protexer a dignidade da lin-
gua e promover campañas que a
fagan normal na sociedade.♦

ESTER AIRA
(SANTIAGO)

O BNG ‘preséntase’
en Madrid

Como galego residente en Madrid,
teño que dicir que o tratamento
dos periódicos á figura de Anxo
Quintana fíxome subir as cores ao
rostro. Será porque son nacionalis-
ta ou porque teño moito pudor, pe-
ro coido que é excesivo considerar
o Bloque un partido extremista,
separatista e disposto a enturbar a
vida pública española.

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.

Alarma nos institutos 
MANUEL DIOS

O autor defende que o problema do acoso escolar debe ser trata-
do dun xeito global e decidido para evitar que a cuestión acabe
convertida nunha fonte de titulares sensacionalistas na prensa.

COUSAS DO PAÍS                                                                                 ROI CAGIAO

Continúa na páxina seguinte



Defensor del Menor), as experiencias que es-
tán a desenvolverse en distintas autonomías
(Calo Iglesias, Paco Cascón...), as investiga-
cións empíricas relevantes (María José Díaz
Aguado, Rosario Ortega...), que lles afecte a
todos os centros educativos, públicos e priva-

dos, que institu-
cionalice e avalíe
o funcionamento
das comisións de
convivencia, dos
regulamentos de
réxime interno
dos colexios e
institutos... 

E que aborde
algo imprescindí-
bel, a formación
do profesorado,
tanto a formación
inicial como a
permanente, sen
a que resulta im-
posíbel mellorar
a convivencia es-
colar e a resolu-
ción pacífica de
conflitos, a for-
mación psicoló-
xica, o manexo
de estratexias e
dinámicas de
grupos, os cam-
bios metodolóxi-
cos, a utilización
de novos recur-
sos didácticos,
para desenvolver

a empatía, o currículo da non violencia, as ha-
bilidades vitais e sociais básicas, o traballo co-
operativo, o clima escolar (educar é sobre to-
do atmosfera), o currículo oculto... 

Ou a necesaria reforma dos servizos e
funcións da inspección educativa... 

E traballar moito máis coas familias, fo-
mentar a participación educativa dos pais, co-
mo factor de calidade e como instrumento cla-
ve de prevención, pero non de maneira retórica
senón efectiva, facilitando realmente a partici-
pación con medidas económicas e laborais.
Porque os mellores antídotos contra da violen-
cia os construímos (ou non) nas familias, o ám-
bito por excelencia da elaboración da cartogra-
fía dos afectos e dos sentimentos, o que Juan
Rof Carballo chamaba a “urdimbre afectiva”
no seu marabilloso libro Violencia y ternura. 

Pero sobre todo, axudar, protexer e non
culpabilizar as vítimas e ter moi presente, to-
dos os efectos, que estamos a falar de meno-
res de idade. 

Por último, quixera chamar á reflexión
dos medios. Existe unha norma non escrita
que recomenda non lles dar publicidade aos
suicidios das persoas porque, segundo os ex-

pertos na psicoloxía social, corremos o peri-
go de fomentar na sociedade e nos sectores
en risco o efecto de emulación. Moito máis
se estamos a falar de adolescentes e de insti-
tutos. Ademais provocaremos unha alarma
social innecesaria e moi perigosa. 

Nisto, como en todo, aínda perdendo car-

tos e lectores, cómpre o sentidiño. 
Para cando a figura do Defensor do Me-

nor de Galicia?♦

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en Xeografía
e Historia pola USC, e preside o Seminario Galego

de Educación para a Paz (1985-2005).
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dun pequeno
concello ourensán:
Agora vou levar eu
as subvencións do
gasóleo a asinar
polas casas e, nas
municipais, votos ao
cesto. Así se entende
que Touriño prefira
falar de alternancia
máis que de
cambio.

Curiosidade
lingüística: os
helicópteros
americanos no Irak
non son derrubados,
senón que se estrelan
sós, despois de recibir
un mísil.

Un xornalista que
chega da zona do
tsunami comenta: o
problema é que hai
tanta pobreza que
non se sabe onde
houbo maremoto e
onde non.

Nenos
sudamericanos
xogando nunha
praza. O
interlocutor
galegofalante
cambia ao español
para que o
entendan. Pero os
nenos case non o
entenden. O
interlocutor cala. A
saber cal é o idioma
dos nenos: aimara,
quechua, guaraní?
O interlocutor tamén
pensa que talvez iso
de 300 millóns de
falantes de español
(como primeiro
idioma) é un pouco
esaxerado.♦

‘Non chega
con anunciar

estudos,
teléfonos

de denuncias,
observatorios,

comités
de sabios,

campañas de
sensibilización
ou ocorrencias
como a de que

os alumnos
se convertan

en mediadores
de conflitos”

Xosé LoisVén da páxina anterior

Daniel

Imaxe de Mahmud

Ahmadineyad, pre-

sidente electo e novo

Carod Rovira iraní.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

É certo que na rúa costa ex-
plicar que Galiza é unha nación e
cales son as demandas históricas
do galeguismo. Sempre te en-
contras con algún madrileño que
disque sabe tanto coma ti de Ga-
liza e dáche leccións de política
interior. “Alá ninguén fala en ga-
lego”, “os galegos son moi con-
servadores, non saen da misa e
aínda cren en meigas” ou iso ou-
tro de “non hai ningunha dife-
renza entre España e Galiza: nin
que falásemos da India ou da
China”. E sempre hai que recitar
a ladaíña de que o BNG non
apoia a ETA e que nin sequera é
independentista ou o que é máis
simpático, pro-portugués.

Até agora, de todos os xeitos,
o nacionalismo galego era algo
así como un rumor de lonxe, ao
que ninguén lle daba atención.
Pero estes días, Anxo Quintana
chegou ás portadas dos periódi-

cos e xa empeza a dar medo en
Madrid. “Así que van prohibir
falar en español nas escolas”, dí-
xome onte un bo amigo socialis-
ta –que tamén participará no go-
berno, que eu saiba. E non son
poucos os que, nun arranque
franquista, que tamén o hai entre
os galegos de Madrid, se laia de
que Franco non poida ver como
na súa terra ameazan a unidade
de España.

Supoño que a batalla por fa-
cer didactismo está perdida. Sei-
no por propia experiencia. O úni-
co que espero é que os galegos se
decaten de que en Madrid ou ben
repartes empanada e pós cara de
bo ordeñador de vacas ou deixas
de caer simpático. Vascos e cata-
láns sábeno, por iso se fixeron
nacionalistas.♦

NICOLÁS MEIRIÑO
(MADRID)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámolos que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA adoptan

o horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.
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Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria de
medios de adoutrinamento de masas, o neoliberalismo está
a fracasar e levando á ruína aquelas sociedades que o
abrazan. Á periferia, o elo máis feble e vulnerábel, tócalle a
peor parte. O segundo fracaso histórico do neoliberalismo
está xa á vista de calquera que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo. O neoliberaslimo
está a converter o proceso de modernización da economía
e da sociedade galegas nun calvario máis que nun ascenso
na escada do benestar. O seu corolario máis rechamante é
a desfeita demográfica, o diario estado de malestar de
amplas capas da poboación.

CAMPUS - A NOSA TERRA

Quintana
conseguirá que
‘cada galego
poida casar
cunha vaca’
Antonio Burgos escribe en
ABC (29 de xuño) sobre o no-
vo panorama político galego.
“Estabamos xa acostumados
a estes disparatóns, á tiranía
das minorías separatistas so-
bre o goberno de Zero Zapa-
tero, ás súas claudicacións de
sesión continua, cando, uf,
perguiza me dá pensalo, ven
o metisaca das sacas de Pon-
tevedra e sáenos un Carod en
Galiza. Outro. Qué pesadez.
Como os plátanos de Cana-
rias, pero ao revés: dous Ca-
rod peor que un. A comparan-
za con Carod non é gratuíta.
A porquísima camisa negra
de Carod, que non coñece o
Ariel, é paralela á cara sen
barbear de Anxo Quintana.
Ambos parecen non terlle de-
masiada afección á ducha:
hai que aforrar auga tras a
anulación do Plano Hidroló-
xico, Narbona dixit e Pixie.
E nos dous, a mesma incóg-
nita onomástica. Xa sabemos
que Carod é completamente
Pérez. Pero, como se chama

de verdade Anxo Quintana?
Quintana enténdoo. O que
non entendo é Anxo. Que de-
mos ou meigas significa? Ur-
xe unha teórica ao resto de
España, perdón, do Estado
Español, para que saibamos o
que significa Anxo, cómo se
pronuncia Anxo. Sabiamos
que Manuel Fraga significa-
ba Manolo, Meyba en Palo-
mares, significaba A rúa é
miña. Mais, que significa o
que por agora nos parece
máis Anxo que longo, o que
gañou as eleccións perdéndo-
as? Podemos pronuncialo así,
Ancho, tan panchos? Anxo é
Anxel? Se é Anxel, que nos
agarda con este anxiño?
Agárdanos nin máis nin me-
nos que outra pesadez da
mesma monserga separatista.
Anxo irá a Perpiñán a entre-
vistarse coa ETA, para pactar
que ao Rioxa e ao Xerez lle
poidan pegar todos os tiros e
bombazos que teñan por con-
veniente, pero que ao Alvari-
ño e ao Ribeiro, nin tusirlles.
Anxo fará o propio dos na-
cionalistas en materia de hi-
droloxía e trasvases: logrará
que as augas de Lozoya e
Lanjarón señan obrigatoria-
mente substituidas por Mon-
dariz. En familia e matrimo-
nio, como o outro esixiu as
vodas gais, este conseguirá
que cada galego poida casar

coa súa vaca, porque voste-
des saben que os galegos son
moito da vaca, a súa parella
de feito para algúns. En can-
to a arquivos, nin che conto.
Alerto ao Lar Galego de Sa-
lamanca, que Anxo lles recla-
mará até o derradeiro papel.
E Lopera, o do Betis, que se
prepare, porque seguro que
Anxo impón que ao estadio
de Heliópolis lle devolvan o
seu galaico nome de Villama-
rín. No tocante á coroa de es-
piñas para mofarse da reli-
xión, quizais non a poña el

mesmo, senón que lla plante
a Santiago Apóstolo. Ao que
calculo que lle quedan dous
Telexornais como Patrón de
Galicia, so matamouros! E
nada lles conto da pesadez da
sopansalá dos tres nacionalis-
mos en fogo cruzado, como
os tres banderilleiros de Be-
nítez Carrasco, pero en
amolar: un, dous e tres, tres
nacionalistas no redondel da
area Ibérica. Dinlle Galeusca
a esta nada santa compaña,
polas sílabas inicias de Gali-
cia, Euskadi e Cataluña. Eu,

que como millóns e millóns
de habitantes do globo, só fa-
lo a opresora lingua española,
tomo as sílabas iniciais de
Vasconia, Cataluña e Galiza
para o acrónimo e digo que a
que van formar con España
entre as tres ten esas siglas,
pero en castelán: VaCaGá”.♦

Piden
unha coalición
PPdG-PSdG
O diario El Mundo (29 de xu-
ño) editorializa sobre a situa-
ción galega: “Se as demandas
de Quintana van máis aló da
mera retórica política e o
BNG incrementa o prezo do
seu apoio a Touriño, o PP
debería poñer sobre a mesa
do PSdeG unha oferta alter-
nativa, que seña á vez viábel
e atractiva. Por exemplo, que
inclúa a substitución de Fra-
ga por un líder máis acorde
cos tempos, e a alternancia da
presidencia da Xunta, dous
anos por cada partido. Sería
unha proposta que o PSdeG
non podería rexeitar sen dei-
xar en evidencia que está dis-
posto a pagar calquera prezo
a cambio de gobernar. Claro
que os indicios neste sentido
non son esperanzadores”.♦

A polémica da semana andou ao
redor dos aeroportos e a loxísti-
ca, do que hai en transporte aé-
reo en Galicia e do que poderá
chegar a haber cando se execu-
ten as realizacións xa previstas
–ou outras que se poidan em-
prender– nos aeroportos galegos.

A que abriu paso a prosaica
regueifa foi unha nova que che-
gou da man do Club Financeiro
de Vigo, e segundo a cal AENA

accedía a converter a Peinador
na gran terminal de carga do no-
roeste, tomando nota das grandes
bazas da contorna: os sectores da
pesca e da automoción. 

O grupo popular no concello
de Santiago apurou para clamar
en contra do que estimou falta de

liderado na cidade e apostou por
mobilizar toda a cidadanía para
defender o aeroporto da capital.

A continuación, levantou a
voz o alcalde compostelán para
transmitir outras declaracións do
presidente da empresa pública
estatal, a quen terían interpretado
mal cando falou sobre a futura

potenciación do aeroporto de Vi-
go; tamén para defender que se
hai unha terminal de carga aero-
portuaria en Galicia é e será en
Santiago, que move o 80 por cen-
to deste tráfico, aínda que teña
baixado o volume de mercadorí-
as desde que o centro loxístico de
INDITEX se trasladara a Zaragoza. 

Pola súa banda, a Cámara de
Comercio compostelá avogou por
harmonizar o desenvolvemento
dos aeroportos, mediante un pla-
no estratéxico conxunto, sen dei-
xar de recordar que AENA ten o
compromiso de desenvolver un
polígono loxístico en Lavacolla
que sumará 1,3 millóns de metros

cadrados xunto co solo programa-
do no lugar polo Concello.

É algo planificado desde hai
anos e a iso se agarran en Com-
postela, como se agarran en Vi-
go ao seu dereito a potenciar as
infraestruturas aeroportuarias,
aínda que os anteriores gober-
nos do Estado non planificaran
nese sentido.

Falta fará que as chamadas á
razón imperen, que reine a lóxi-
ca para mellor aproveitar a loxís-
tica, que se leven adiante planos
concertados que non deixen os
aeroportos galegos como moitos
parques empresariais do medio
rural: con solo e servizos e sen
empresas que acepten asentarse
no medio de nada.♦

A lóxica e a loxística
XAVIER LÓPEZ

As infraestruturas aeroportuarias están no debate. A potencialidade de Ga-
liza como destino e orixe do mercado aéreo pousa os ollos en Lavacolla.

Santiago

RICARDO / El Mundo, 29 de xuño do 2005
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Latexos

Limiar
aos cen días
X.L. FRANCO GRANDE

No acto conmemorativo
do 69º aniversario do
plebiscito do Estatuto

Galego de 1936, o probable
candidato a presidente da
Xunta falou con moita ilusión
dos tempos que se aveciñan.
É natural. E non sería de bo
gusto negarlle ese dereito. Pe-
ro tampouco parece que
debamos ocultar algo no que
demostrou unha rara teima: a
unidade, unidade e consenso,
vontade de unión de Galicia...

Nin a máis lixeira
suxestión sobre o que entende
por esa unidade. O que non
deixa de ser preocupante, ao
menos para min. Ollo coas
palabras que, parecendo
baleiras, poden rematar por
teren insospeitados contidos.
Porque a palabra unidade ba-
leirouna de contido o xeneral
Franco e quedounos como un
pesado refugallo dun sistema
centralista que algúns levan
metido nos ósos.

Penso que a todos nos ten
que interesar moito ese
concepto de unidade que xur-
diu no parladoiro de Emilio
Pérez Touriño. Primeiro de
todo, que unidade agarda dun
electorado de dereitas que ca-
se chega á maioría absoluta,
pero que, nunha proporción
moi semellante, vota dúas
opcións tan distantes como
poden ser o BNG e a que
Touriño representa. ¿Unidade
coa primeira opción? ¿Unida-
de coa outra opción de
esquerdas? Imposible sabelo
se antes non nos di que conti-
do lle dá á palabra unidade
que ten na súa cabeza.

Porque, paréceme, todos
sabemos que unidade nin se-
quera pode habela entre as
dúas opcións que pensamos
van gobernar. Mala cousa se
iso é o que reclama o
candidato e moi mal empeza-
ría se esa fose a idea que
acocha a palabra usada. Tería
preferido que, no canto de
unidade, reclamase leal cola-
boración, sentido da
responsabilidade histórica
das dúas opcións políticas
–que boa falta lles vai facer a
unha e a outra–, ou que sem-
pre o patriotismo ilumine os
novos gobernantes.

Bo sería que empezase
por aclararse e que os
equívocos non fagan escure-
cer o que esixe claridade.
Porque tanto el como o seu
partido, que dende Ferraz e a
Moncloa fará todo o que poi-
da (e non é pouco o que
pode) por dirixir a política
galega, o mesmo que facía o
PP –e non é unha opinión
persoal–, deben ter moi claro
que certas palabras, por moi
baleiras que parezan, poden
ir cargadas con certos
contidos que as converten en
explosivos. Entre elas a pala-
bra unidade, que onte tanto
lle gustaba ao Caudillo... e
hoxe a moitos outros.♦

O tempo
do diálogo
CARLOS AYMERICH

Haberá un novo goberno en Galiza. Dezaseis
anos e miles de emigrantes despois, o PP pa-
sa á oposición. Ábrese desde agora, 28 de
Xuño, o tempo do diálogo. O diálogo, en pri-
meiro lugar, entre o BNG e o PSOE mais ta-
mén, e sobre todo, o diálogo entre as institu-
cións e a sociedade. Un diálogo baseado na

transparencia, na veracidade e na coherencia.
O diálogo como procedemento e o com-

promiso como substancia. Porque o novo go-
berno ten que se com-
prometer na resolución
dos problemas de Gali-
za, dos problemas dos
galegos: o emprego, a
industrialización, o de-
crecemento demográfi-
co, a normalización da
nosa lingua, a posta en
valor do noso patrimo-
nio, o logro da calidade
e da equidade en servi-
zos públicos funda-
mentais como a sanida-
de ou a educación, a
atención á xente maior e ás familias... e ta-
mén, por certo, a reforma urxente do voto
emigrante. E terá que facelo cos seus propios
medios, coas súas propias enerxías e as súas

propias receitas. Porque será tamén tarefa
fundamental dese novo Goberno elaborar un
novo Estatuto para Galiza, no convencemen-

to de que máis autogo-
berno supón, no noso
país, máis benestar.

Un Goberno a dous,
entre dúas forzas políti-
cas diferentes. Precedi-
do dunha negociación
exemplar, calma, rigo-
rosa e transparente e re-
xido por un acordo pú-
blico. Coa cidadanía
galega como garante.
Porque, aínda que ás
veces pareza o contra-
rio, seu é o poder e ao

seu servizo están as institucións. E a el, ao
soberano, debémonos as forzas políticas que
estaremos no próximo executivo. Xa que lo-
go, falemos.♦

‘Será tarefa fundamental
dese novo Goberno elaborar

un novo Estatuto para
Galiza, no convencemento
de que máis autogoberno
supón, no noso país, máis

benestar”

A adscrición de Vigo da Fiscalía
da Audiencia de Pontevedra, ad-
virte ao Xulgado que o Concello
fixo caso omiso da resolución de
9 de setembro de 2003 pola que
se suspendía o Plano Xeral de Or-
denación. En decembro do mes-
mo ano, o Concello aprobou un
Plano de Ordenación que non foi
definitivo por carecer de ratifica-
ción o que obrigou a que se sus-
pendesen as súas licencias. Non
por iso deixou de aprobar o Con-
cello, o 18 de outubro de 2004,
“un proxecto de equidistribución
que ainda que supón un instru-
mento imprescindibel para proce-
der á execución –sinala a Fisca-

lía- é de imposibel aprobación xa
que con carácter previo, o instru-
mento no que se basa, o Plano
Xeral, non fora aprobado”.

Sobre o solar da Unidade de
Execución número 2, a Alcaldía
decretou unha modificación da or-
denanza de tres alturas e aprovei-
tamento baixo cuberta para cinco
alturas, entrechán e aproveita-
mento baixo cuberta o que permi-
te, de feito, edificios de sete altu-
ras. Ao dispor de información pri-
vilexiada sobre o cambio de orde-
nanza, a empresa na que intervén
o propio Alcalde ten un beneficio
directo como consecuencia da al-
teración do tipo edificábel.

Estrago do patrimonio

As presas por urbanizar os 12.000
metros cadrados da Finca Pata-
zumba, definida coma Unidade de
Execución número 2, non respec-
taron a normativa nin o que nela
había de reserva patrimonial urba-
na: un souto centenario que os pro-
pietarios arrasaron así como un
horreo monumental e catalogado
que foi barbaramente derramado
durante a tala e as obras no solar. A
Asociación Cultural Arzobispo
Lago, que instou á denuncia, re-
corda que despois de dous anos de
requerimentos das consellerías de
Cultura e Política Territorial ao
Concello para que respectase a le-
galidade urbanística,  a inmobilia-
ria  Promociones Tuyvi SL, da que
é propietario o fillo do Alcalde e
apoderado plenipotenciario o ac-
tual rexidor de Tui, Antonio Feli-
ciano Fernandez Rocha, ignorou a
Lei, decruou o solar e nas obras de
urbanización talou sen licencia 14
castiñeiros ao tempo que deixaba

que o movemento de máquinas
arruinase o cabaceiro como se qui-
xese librarse del para apurar a  ur-
banización do predio. A Aso-
ciación entende que se puido co-
meter un delito contra a ordena-
ción do territorio así como outro
contra o patrimonio histórico ou
de tráfico de influencias. 

O Alcalde Fernández Rocha
fora condenado a oito anos de in-
habilitación pola Audiencia de
Pontevedra, en sentenza do mes
de xullo de 2004, por un delito
contra a ordenación do territorio
agravado por outro de prevarica-
ción por non acatar a normativa
urbanística en vigor na zona mo-
numental de Tui. O fallo acusa ao
Alcalde de facer unha interpreta-
ción falaz do Plano de Ordena-
mento Xeral Municipal co pretex-
to dun equivoco intencionado que
consistiu en non axustar os planos
do informe incorporado na propia
norma urbanística, ás resolucións
da dirección xeral de Patrimonio.
A sentenza foi recorrida.♦

Promociones Tuyvi SL, apoderada polo alcalde,
recibiu licenzas ilegais   

A Fiscalía denuncia a corporación
de Tui por posíbeis delitos urbanísticos

G. LUCA
A Fiscalía denuncia á corporación municipal de Tui por obras e
urbanizacións sen licencia, entre outras na Unidade de Execu-
ción 2, propiedade da inmobiliaria Promociones Tuyvi da que é
apoderado o Alcalde do PP, segundo informara A Nosa Terra
nunha reportaxe publicada no número 1.172, de 21 de Abril pa-
sado. A consellería de Política Territorial ditara en 2003 a sus-
pensión de licencias para varias unidade de execución de Plano
de Ordenación da cidade pero a Alcaldía ignorou a prohibición.

O cabazo centenario de 14,5 metros de porte da Unidade de Actuación 2 foi derramado na obra de urbanización ilegal de Promociones Tuyvi SL da que é apoderado xeral o propio Alcalde.
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Aínda hoxe se ve por aí xente
que continúa a celebralo; outros
esvaran polo camiño da depre-
sión e hai quen non deixa de be-
liscarse preguntándose se está
soñando ou é certo que vai haber
mudanza nos despachos de San
Caetano. Ante un feito histórico
de tal magnitude, a actualidade
municipal viguesa pasa loxica-
mente a un segundo plano, escu-
recida por urxencias informati-
vas de maior calado. Porén, os
resultados electorais tamén van
ter importantes consecuencias na
praza do Rei que iremos perci-
bindo pouco e pouco nos próxi-
mos meses.

Corina Porro, a quen puide-
mos ver a noite do 19 rindo e sal-
tando, enganada polo optimismo
dun Alberto Núñez Feixóo que
confiaba na emigración para di-
simular uns resultados electorais
que palidecen ante os dos seus
“colegas da boina”, deambula
agora polo despacho preguntán-
dose quen lle vai pagar no futuro
os adornos florais que constitúen
o seu principal proxecto de go-
berno. Ten motivos a alcaldesa
para sentirse inqueda. Non por-
que penda permanentemente so-
bre ela a espada de Damocles
dunha improbábel moción de
censura, senón porque a partir de
agora vai ter que demostrar que
sabe xestionar o Concello sen
padriños que tapen con onerosos
regalos as súas carencias.

Até agora, Porro viviu o es-
pellismo político de gobernar
unha cidade en minoría sen opo-
sición real e sen problemas pre-
supostarios. O inefábel Mariño
agasallouna cuns orzamentos, o
BNG axudouna a superar a dura
proba de tramitar o Plano Xeral,
a Deputación asfaltoulle as rúas,
a Xunta puxo os cartos cando fi-
xeron falta e a prensa concedeu-
lle a bula que precisaba para ali-
mentar a equívoca imaxe de xes-
tora eficiente. A alcaldesa ocul-
tou os problemas con flores e
subvencións e atopou no gober-
no socialista de Madrid a vítima
idonea á que lle apoñer todos os
males que sofre a cidade. Os seis

últimos meses entregouse á pro-
paganda presentando do ganche-
te de cada un dos membros do
goberno galego espectaculares
proxectos que dificilmente serán
viábeis a medio prazo.

Pero o 19-X Galicia viuse sa-
cudida por un tremor de terra in-
sólito nun país de natureza graní-
tica coma o noso. As vellas es-
truturas, que tan firmemente pa-
recían asentadas, comezarán
pronto a rachar abaneadas polas
réplicas que seguirán ao sismo.
Cómpre polo tanto resituarse e

prepararse para os cambios. O
sorriso con que Corina Porro en-
gaiolaba a Fraga non producirá o
mesmo efecto cos novos conse-
lleiros; a oposición municipal
comezará exercendo como tal
para reconquistar a alcaldía; e os
problemas pendentes agochados
até agora baixo a alfombra aca-
barán asomando á superficie. A
alcaldesa terá que definirse cla-
ramente sobre o proxecto de re-
cheo de Bouzas e desvelar se
consentirá a execución desa obra
sen contrapartidas para a cidade

noutros puntos do litoral. Mal
síntoma é a estratexia de tentar
edulcorar o proxecto con pouco
críbeis promesas de creación de
novas praias. Porro non terá máis
remedio que pronunciarse sobre
o futuro dos terreos da ETEA,
asunto polémico gardado dende
hai meses nunha gaveta. Terá
que explicar por que a execución
do presuposto acumula tanto
atraso e se as súas únicas priori-
dades de goberno serán colocar
palmeiras no centro de Vigo e
promocionar unha regata á que
aínda non dedicaron un minuto
os medios de comunicación de
ámbito estatal.

Agora principia o verdadeiro
reto de Corina Porro. Terá que
demostrar que sabe gobernar sen
muletas, que ten a decisión ne-
cesaria para afrontar os proble-
mas e a habilidade precisa para
pactar coa oposición. Non lle
faltarán bazas que xogar. A saú-
de financeira do Concello é en-
vexábel; os seus antecesores le-
gáronlle numerosos proxectos e
ademais dispón dunha valiosa
arma que esgrimir: a opinión pú-
blica da cidade nunca estivo tan
sensibilizada respecto á conve-
niencia de que Vigo reciba unha
maior atención das administra-
cións públicas. Os grupos da
oposición terán que medirse
moito á hora de rexeitar iniciati-
vas para non seren acusados de
obstrucionistas e de defenderen
intereses de partido. Porro sábeo
ben. Xa manexou o discurso do
vitimismo fronte ao goberno
central e probabelmente se verá
tentada de seguir explotando ese
recurso, que tanto lle serve co-
mo escusa que como fórmula de
denigrar o rival. Non se estrañen
polo tanto se no futuro próximo
comezan a escoitar no Concello
de Vigo invocacións ao traballo
en común e á colaboración leal
entre partidos ás que seguirán
pouco despois as acusacións de
boicoteo e de traizón aos intere-
ses da cidade. Ou moito me
equivoco ou o guión desta nova
xeira política no concello vigués
está xa escrito.♦

Tamén son novos
tempos

para Corina Porro
XOSÉ MANUEL AÑEL

A alcaldesa terá que gobernar sen axudas
externas. O amparo da Xunta facilitou
moitas das iniciativas do seu mandato.

As bágoas de Fraga
LOIS DIÉGUEZ

As bágoas de Fraga son sentidas, coidamos que por primeira
vez. Aos emigrantes sempre lles botaba a chorada e daquela
lembráballes a tan repetida historia do pai. Xogouno todo, alí, na
emigración, para  manterse eternamente no mando; para esta si-
tuación que agora viviu de ficar rentes da maioría e ser salvado
por eles. De nada lle valeu. A xente, pensamos que por desgra-
za, xoga demasiado ao poder. E o poder, agora en Madrid, ten a
cor que el levaba na gravata durante a campaña electoral. Pero
falabamos das súas bágoas. Mentres as botaba, dicía que non sa-
bía a quen felicitar dos gañadores, a quen lle dar a man. A nós,
sen embargo, parécenos doado. Que lle dea a dereita a Touriño
e a esquerda a Quintana. Así sairía do apuro e prognosticaría o
agromar do próximo goberno.  Pero a súa coñecida carraxe non
llo vai permitir. É demasiado bravo para iso. As bágoas de Fra-
ga son agora coma el: amargas, encarraxadas, soberbias. Porque,
como os bos ditadores, só as sente cando o mando se lle acaba.
Non saberá que facer con tanto tempo libre. Imaxinan?: días
eternos e soidosos a contar as pingas da choiva na tarde escura,
a chamar sen que ouva unha resposta, a bracear penosamente
contra as sombras da súa vida. E mentres, aspiraremos nós o no-
vo ar  que envolveu o país, azul e perfumado. Que saibamos
mantelo como precisamos.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Napalm
no Iraq
XOSÉ MANUEL SARILLE

Occidente acostúmase
á ignorancia informa-
tiva. Durante os dous

últimos meses, desde que co-
mezou en Bagdad unha espe-
cie de ofensiva contra a resis-
tencia, as noticias reducíron-
se a telegramas de axencia. E
desde a Conferencia de
Bruxelas, os estadounidenses
lograron que tamén en Euro-
pa desaparecese a
información, comezando pola
dos diarios máis prestixiosos.
Limaron asperezas. 

No entanto podemos
saber que o número de
mortos do exército invasor
probabelmente pase dos catro
mil, o duplo do que recoñece
o Pentágono, e que as baixas
por desequilibrios mentais
entre os soldados americanos
son superiores ás cen mil. 

Lógrase información
escarvando en medios como
Rebelión e ás veces en perió-
dicos como La Jornada ou
lendo os poucos xornalistas
valentes e íntegros, a Robert
Fisk, Noami Klein, Dahr
Jamail, non silenciados polos
fondos da intelixencia
estadounidense. 

O terror americano está vi-
xente en Guantánamo e nas
prisións dos países
subdesenvoltos, Marrocos,
Exipto e outros. A CIA e o
Pentágono deslocalizan  os pri-
sioneiros, desfacéndose así de
certas formalidades aínda mo-
lestas nos EE UU, como a de
respectar algúns enunciados
dos dereitos humanos. Mais a
tortura é só a anécdota vistosa
do terror, a circunstancia que
revolve o estómago occidental,
debido a que foi denunciada e
se fixo evidente e visíbel.
Sobre os outros horrores, a de-
sinformación fainos crer que
son máis discutíbeis. Pois non.

O exército dos Estados
Unidos está a usar napalm no
Iraq, coa intención exclusiva
de aterrorizar a poboación e
conseguir o mesmo que no
Vietnam: que os civís delaten
os resistentes. Lembran Apoca-
lipse Now? Agora o napalm
perfeccionouse, queima máis e
mellor que na foto da nena
Pham, aquela que berraba e co-
rría espida con outros nenos
pola estrada. O novo napalm
incorpora un xel pegañento que
se adire á pel ao mesmo tempo
que queima, e ao botarlle auga
mellora mellora os efectos. Os
corpos derrétense, porque aca-
dan temperaturas de miles de
graos. 

Que perfección a de
Down Chemical fabricando
produtos! Pero aínda non
chegou ao requintamento da
empresa Degussa, a que sub-
ministraba gas para as cáma-
ras de exterminio nazis. Ago-
ra Degussa véndelle á
administración un produto
antigrafitti co que bañan o
monumento berlinés que
lembra o Holocausto. Iso si
que é dadaísmo e non as
caralladas de Duchamp.♦

Vigo

Toma de posesión de Corina Porro.                                                   PACO VILABARROS
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Pasado o rolo electoral, as augas
voltan aos seus leitos, é dicir, á pe-
quena política localista que tanto
lle gusta ao goberno municipal.
Do resultado do 19-X chama a
atención a ledicia de Francisco
Vázquez, consciente de que a suba
do PSOE é un triunfo persoal seu.

Mais na cidade tamén se fan
extrapolacións dos resultados
das autonómicas a unhas hipoté-
ticas municipais. Cos votos do
outro día, Vázquez perdería a
maioría absoluta por catro con-
celleiros. Mais falar diso é facer
política-ficción.

Nos últimos días fálase moi-
to da cesión do edificio do anti-
go cárcere por parte do Estado
ao Concello. Trátase esta dunha
construción modernista, levan-
tada no primeiro terzo do século
XIX no Monte Alto, fronte á to-

rre de Hércules. O seu destino
non parece claro: museo, casa de
xuventude, centro de atención
turística… Mesmo se está a es-
pecular actualmente coa ubica-
ción alí do Museo Nacional de
Ciencia e Tecnoloxía, que re-
centemente lle foi concedido á
Coruña e que ocupará máis de
15.000 metros cadrados e terá

máis de 15.000 pezas en exposi-
ción. A cambio do edificio, o
Concello cede un terreo próxi-
mo no que, supostamente, se vai
construír un centro de acollida
para presos en terceiro grao, edi-
ficación que foi rexeitada re-
centemente polos veciños do no-
vo polígono das Roseiras, pero
que non causaría ningún proble-

ma no Monte Alto, xa que o ba-
rrio está afeito á institución pe-
nitenciaria que agora cambiará
de ocupación. 

Como explica o presidente da
Asociación de Veciños do barrio,
Lois Concheiro, “non temos nin-
gún receo para acoller e axudar,
se é preciso, as persoas que dese-
xen reintegrarse na sociedade”.

Mais non é todo cor de rosa nes-
te asunto. O grupo municipal do
BNG fixo pública unha dura no-
ta na que culpaba o goberno de
María Pita de facer un mal nego-
cio público coa compensación,
xa que isto supón a entrega de
patrimonio valorado, a prezos de
mercado, en máis de sete millóns
de euros. Por outra banda, moi-
tos sospeitan que no terreo cedi-
do non se constrúa o centro pre-
sidiario, tal e como se está a di-
cir. O espazo é grande abondo
para que se esgacen outras par-
celas de uso residencial, xa que
está moi perto doutra polémica
urbanización, xa planificada, a
da Rolda do Monte Alto, que le-
vantará un muro de cimento por
riba do devandito edificio do
cárcere, con terríbel impacto am-
biental no espazo aberto.♦

O futuro do antigo cárcere
MANUEL LUGRÍS

O Concello trocou o edificio do antigo penal por un terreo anexo non que
se construirá, previsibelmente, un centro para presos de terceiro grao.
Hai quen sospeita que na operación se agachan intereses urbanísticos.

A Coruña

Libro das Colunas reúne o que
deitou Luísa Villalta, coa maior
das sensibilidades e a máis clara
das contundencias, nas colunas
que escribira no semanario A
Nosa Terra entre o 4 de xaneiro
de 2002 e o 4 de marzo de 2004,
xusto dous días antes da súa
morte. Lendo agora a Luísa
disípase a covardía. Coas colunas,
como cos seus ensaios, a súa
poesía e prosa, abre toda unha
aventura xeracional e un desexo
certo de idioma.

Luísa Villalta 
Libro das Colunas

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

Antón Patiño Regueira
Memoria de ferro

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.

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS
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PERFECTO CONDE

O narcotráfico galego
segue vivo pero evoluíu.
Os novos capos son máis
violentos e xa non temen
que o sangue salfira a
súa rutina. A cocaína e o
haxix son as estrelas
deste mercado que segue
dando moitos gaños.

O narcotráfico galego atravesa
unha fase totalmente entregada
única e exclusivamente ao
narcotráfico. Desaparecido pola
implantación do libre mercado
europeo o contrabando de taba-
co e outros produtos, o que que-
da das vellas familias do estra-
perlo son agora estruturas que se
adican fundamentalmente ao
transporte e a introdución de co-
caína e de haxix en Europa, a
través das costas galegas e ta-
mén no sur de España e polo
Mediterráneo.

A gran novidade é a apari-
ción dunha nova xeración de
narcotraficantes que son mani-
festamente máis violentos ca os
anteriores. Aínda que hai excep-
cións, da fachenda que ostentou
no seu tempo xente coma Sito
Miñanco pasouse ao comporta-
mento de xente nova que oculta
máis eficazmente as súas activi-
dades delitivas e que sabe mellor
como encarrilar as enormes ga-
nancias do narcotráfico introdu-
cindo as plusvalías nos circuítos
modernos de lavado e branqueo
de capital e na toma de medidas
a favor da súa propia seguridade.

O que non contan, dende lo-
go, os narcotraficantes de agora
é coa compracencia social que
no seu día tiveron os que intro-
duciron o negocio en Galiza, e
por iso precisamente son xente
máis esguía e desconfiada que,
en moitos casos, non dubida en
botar man da violencia e do cri-
me organizado para trataren de
cubrir as súas costas.

Como consecuencia dos no-
vos métodos desta mafia galega,
empezan a ser demasiado fre-
cuentes os arranxos de contas

mediante asasinatos, secuestros
e torturas físicas e psicolóxicas.
Precisamente do que están a dar
mostra os novos narcotrafican-
tes é dun arrauto violento do que
non se agardaba que fose au-
mentando tanto en pouco tempo.
Recentes crimes cometidos en
Bertamiráns e noutros lugares e

a xa comprobada actuación dos
famosos sicarios colombianos
no noso territorio fannos pensar
que falta pouco para que nos su-
memos a tráxica historia dos pa-
íses nos que o tráfico de droga
vai sempre ligado ao desenvol-
vemento da violencia mafiosa e
da corrupción. A onde pode che-

gar esta preocupante tendencia é
o que falta por saber. O exemplo
que deu a recente existencia de
tres asasinatos en quince días
non presaxia nada bo.

A violencia sempre vai da
man do narcotráfico polo simple
feito de que move enormes can-
tidades de diñeiro e os seus pro-

tagonistas tenden a practicar có-
digos mafiosos de escarmentar
os que non cumpren con eles. En
Galiza esta mafia experimentou,
ademais, notábeis fragmenta-
cións que conduciron a unha fe-
roz competencia na que ás veces
se recorre á violencia para gañar
as partidas.♦

Dende o tabaco á cocaína e o haxix

Onde foi parar a conexión galega?

Pablo Vioque, á dereita, chegou de Extremadura pobre e fixo fortuna defendendo narcos no Salnés.                                                                        DELMI ÁLVAREZ / Arquivo

Cando os socialistas chegaron
por primeira vez ao goberno de
España, en 1982, con Felipe
González de presidente, o gober-
nador civil que nomearon na pro-
vincia de Pontevedra, o vigués
Xurxo Parada, atopouse cun
mundo de contrabandistas de ta-
baco que xa estaba a dar pasos
moi importantes no poderoso ne-
gocio ilegal do narcotráfico.
Coincidindo con esta circunstan-
cia, produciuse o relevo do xefe
provincial da Garda Civil, un te-

nente coronel que, como acostu-
ma a facerse nestes casos, o pri-
meiro que fixo foi xirar visitas
consecutivas aos distintos postos
locais da chamada Benemérita.

Nun deles, no de Cuntis, acon-
teceu o seguinte. O novo xefe, que
viaxaba nun vulgar Seat 127, iso
si, con chofer, aparcou o coche
diante da casa cuartel e, despois
de tomar o viño “español” de ri-
gor, cando se dispuxo a iniciar a
viaxe de volta a Pontevedra, ato-
pouse con que o “127” aparecía

aínda máis cativo, arrodeado por
varios Mercedes. Xa no seu des-
pacho, indagou a quen pertencían
aqueles carros del alto copete e di-
xéronlle que eran de varios gardas
que estaban destinados na locali-
dade visitada por el.

Inmediatamente, ordenou un-
ha investigación e, mediante unha
trampa tendida coa maña de fa-
cerse pasar por contrabandistas,
chamaron os sospeitosos a unha
cita de “negocio” nun bar de Pon-
tecesures. A sorpresa dos investi-

gadores foi que alí apareceron va-
rios donos dos citados Mercedes.
Pechouse o caso cos conseguintes
expedientes que derivaron logo
en sancións, e alí comezou algo
que logo se repetiu tamén no Gro-
ve e noutras partes de Galiza.

Tempos aqueles

Aqueles eran tempos nos que o
contrabando estaba mesmo moi
ben visto e, cando se lles pre-
guntaba os nenos da ría da Arou-

sa o que querían ser de grandes,
moitos respondían que querían
ser contrabandistas. Xosé Váz-
quez, un mestre socialista que
daquela era alcalde da Illa da
Arousa, sabía ben cómo era isto
e non ocultaba a súa opinión
cando lle preguntabamos os xor-
nalistas. Pepe Vázquez Fouz,
eurodeputado tamén socialista
daquela época, era outra das bo-
as fontes de información que ti-
ñamos os poucos que de cando
en cando faciamos acto de pre-

Breve historia da planeadora
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senza polas que xa se chamaban
Vilanova e Vilagarcía dos Mer-
cedes.

Nené Barral, alcalde de Ba-
rrantes e pai político inicial do
actual presidente de Deputación
de Pontevedra, Rafael Louzán,
xa estaba no punto de mira dos
que logo o colocaron diante dos
tribunais de xustiza por contra-
bando e compartía cun auténtico
pura sangue do negocio ilegal
do tabaco, Vicente Otero, a ven-
da de coches na zona.

Daquela, Vicente Otero, a
quen lle chamaban cariñosamente
Terito, era moi amigo de Fraga e
até recibira, pola súa mediación, a
insignia de ouro con diamentes de
Alianza Popular. Cóntase que Te-
rito, nunha reunión de poderosos
da comarca que tivo lugar no pa-
rador de Cambados, para discuti-
ren achegas económicas ao parti-
do de Manuel Fraga, tivo un inci-
dente con alguén que se mostraba
demasiado rácano e até houbo un
tiro que non pasou de rañar o de-
do gordo dun pé dun dos reunidos
porque alguén se ocupou de des-
viar o brazo do “pistoleiro”.

Non lonxe da ría da Arousa,
en Baiona, onde era alcalde, outro
histórico do tabaco, Manuel Díaz
González, alcumado Ligero, ta-
mén era amigo de Fraga, a quen
recibiu varias veces no seu chalet.
Gustáballe dicir que os contra-
bandistas son a xente máis honra-
da que existe, e, de feito, tiña tras
de si unha longa sona de protector
dos menos favorecidos, aos que
forneceu gratuitamente de penici-
lina nos tempos duros do estra-
perlo, cando este vital produto
médico só chegaba polas vías do
contrabando.

Outra da súas frases preferidas
consistía en opinar que, “se o ta-
baco andaba roldando por aí, pois
moi ben, o tabaco fúmase, pero o
que non me vai a min son as dro-
gas”. Tamén salientaba sempre
que “a palabra dun contrabandista
dos de antes é ouro de lei”, e acos-
tumaba a exemplarizar isto coa
seguinte frase: “É coma aquel fei-
rante que vai vender a vaca e di: a
vaca é miña. Danse a man e non
se precisan papeis”.

Podiamos falar tamén de
Marcial Dorado, na Illa de Arou-
sa, algo máis que un bo discípu-
lo de Terito. De Manuel Carba-
llo, que vivía fronte á praia das
Sinas. De Luís Falcón, en Vila-
garcía, que tiña de socio un ex
garda civil de Tráfico. De Sito
Miñanco, en Cambados. De
Laureano Oubiña que xa daque-
la se quería converter en viticul-
tor e andaba tras de ser dono dun
famoso pazo que rematou sendo

embargado con gran repercusión
mediática. Todos acabaron ten-
do que ver coa droga.

Sito, o gran piloto

De todos eles, foi Sito Miñanco o
que máis puido inspirar un bo capí-
tulo de Miami vice. Home do pobo,
bo mozo, atrevido e astuto coma
ninguén, comezou pronto a ter so-
na como piloto de lanchas rápidas,
as famosas planeadoras coas que
traían a terra o que contrabandea-
ban. Os seus veciños dicían que
podía dar gloria velo ao mando da
súa lancha Rayo de luna. Un enxe-
ñeiro italiano, experto en constru-
ción naval, de paso pola ría da
Arousa, viuno manexar unha desas
embarcacións e dixo del que podía
ser un gran campión se se adicara á
competición deportiva.

Pero el á competición á que se
adicou foi a de facerse rico coa
“fariña”, a prezada cocaína proce-
dente de Colombia. Estando pre-
so nun cárcere madrileño coinci-
diu con dous grandes pesos do
narcotráfico clombiano: Jorge
Luis Ochoa e Gilberto Rodríguez
Orejuela, actualmente en cárceres
dos Estados Unidos despois de
seren extraditados dende o seu
país. Tivo bos mestres e estabele-
ceu con eles execlentes relacións
coa poderorosísimo bussiness co-
lombiano da droga.

Cando por fin o xuíz Garzón
meteu a man no narcotráfico ga-
lego, levado polas confidencias
do “arrepentido” Ricardo Porta-
bales, Miñanco, que estabelece-
ra negocios “legais” en Panamá,
onde formou parella con Odalys
Rivera, sobriña de Rodolfo
Chiari, que fora ministro de
Xustiza do xeneral Noriega, lo-
grou fuxir e só se entregou á
xustiza española despois de ter
negociado en Lisboa co coronel
da Garda Civil Arsenio Ayuso.

Sito Miñanco, de nome legal
Xosé Ramón Prado Bugallo, foi,

entre outras cousas, un auténtico
play-boy que sorprendeu naquela
época os habitantes de Arousa le-
vando do brazo mulleres especta-
culares, que moitas veces sacaba
dalgunha barra americana, e con-
ducindo coches tan espectaculares
como o primeiro Ferrari Testarros-
sa que circulou pola comarca. Che-
gou a ser tamén un filántropo na
súa vila de Cambados, onde seguiu
o exemplo dos grande capos da
droga colombianos, como Pablo
Escobar, pagando do seu peto acti-
vidades deportivas e mesmo cultu-
rais. Presidiu o club de fútbol local,

o Xuventude de Cambados, facén-
doo ascender de categoría nun
tempo récord a base de traer xoga-
dores de Colombia e levando o
equipo a xogar nada menos que a
Panamá, onde era recibido polo en-
tón embaixador de España, Tomás
Lozano, mentres que mantiña ta-
mén excelentes relacións co con-
torno político de Antonio Noriega.

A filantropía de Miñanco ser-
viulle para que o daquela alcalde
de Cambados, Santiago Tirado,
do PP, o nomease fillo predilecto
do concello e o recibira con bom-
bo e prato no propio pazo munici-
pal o 7 de maio de 1989. Foi a pri-
meira vez que os fotógrafos de
prensa puideron recoller a cara de
Sito Miñanco, vestido de traxe e
gravata de seda que se notaba que
non acaía ben co seu pescozo.
Non sabía el que, pouco tempo
despois, aquelas fotos ían dar a
volta ao mundo.

No fondo da súa alma aventu-
reira, Miñanco levaba o máis sal-
vaxe espírito do liberalismo eco-
nómico. Se fose de Chicago po-
dería dar un bo alumno de Milton
Friedman interpretando que todo
vale con tal de facerse rico e dei-
xando que os demais tamén me-
drasen. Todo isto conduciuno a
ser, dalgunha maneira e até que
caeu en desgraza, unha especie de
Robin Hood da súa terra.

Pero Sito foi un dos que re-
matou atrapado pola xustiza e
agora, gravemente enfermo,
cumpre unha longa condena.

Marcial Dorado

De carácter moi diferente, outro
contrabandista da Arousa, Mar-
cial Dorado, o máis auténtico
self-made-man que deu Galiza
no século pasado, tamén encheu
moitas páxinas da crónica xudi-
cial. Tivo un gran mestre, que
foi Vicente Otero, co que mes-
mo se considera familiarmente
relacionado, e amasou un enor-
me fortuna despois de pasar un-
ha mocidade chea de penurias e
de traballar moi intensamente.

De todos os contrabandistas
que logo foron relacionados co
tráficos de drogas, Dorado foi o
que máis cabeza demostrou du-
rante moitos anos. Lonxe de caer
na tentación que sufriron case to-
dos eles de facer ostentación dos
cartos gañados andando en gran-
des coches e vivindo en mansións
de luxo, Marcial Dorado condu-
ciuu anos e anos o mesmo BMW
vello e pasado de moda.

Cando cumpriron a idade
conveniente, mandou as súas fi-
llas estudar a Inglaterra para que
non tivesen as eivas que tivo el,
fillo de solteira dunha muller de
San Miguel de Deiro que pasou
mil calamidades para sacar
adiante os seus cinco descenden-
tes. Dorado sempre tivo sona de
persoa seria e formal e, aínda que
sempre negou ter ningunha rela-
ción coa droga, rematou sendo
implicado en varios sumarios
abertos por narcotráfico.

Oubiña, do tabaco á cocaína

O 24 de xullo de 1990, Laurea-
no Oubiña foi despedido pola
empresa comercial Oula, S.L. de
Vilagarcía da Arousa. O caso
non tería nada de particular se
non fose que esta entidade per-

tencía ao propio interesado e á
que daquela era a súa muller,
Esther Lago, falecida máis tarde
nun accidente de tráfico.

Este home foi outro dos per-
sonaxes galegos que chegaron a
artellar todo un imperio de acti-
vidades comerciais e empresa-
riais relacionados primeiro con
contrabando de tabaco e co
narcotráfico despois. Durante
moito tempo, estivo empeñado
en demostrar a súa inocencia e
até gastou unha auténtica fortu-
na en abogados e algunha dispa-
ratada operación de imaxe que
nunca lle deron o resultado que
buscaba. Agora tamén é dos que
cumpre condena na cadea.

Coma el hai moitos máis, sen
esquecer o avogado Pablo Vio-
que que chegou a Vilagarcía, pro-
cedente da súa terra de orixe ex-
tremeña, sen unha cadela e rema-
tou sendo dono dunha importan-
te fortuna que tampouco lle ser-
viu para evitar o cumprimentos
de longas condenas. Nun mo-
mento determinado, este avoga-
do –que foi un todopoderoso se-
cretario da Cámara de Comercio
de Vilagarcía– sentiu tentacións
de entrar na política e fixo acenos
a varios partidos para que conta-
ran con el. Houbo polo menos ún
que lle fixo caso durante un corto
período de tempo.

A pablo Vioque acabárono
perdendo a prepotencia e a súa in-
controlada ambición persoal que o
levou a meterse en negocios de
once varas nos que nin sequera fal-
taron a violencia e a organización
de crimes por encargo. Está na ca-
dea, afectado, coma Miñanco, por
unha grave enfermidade.

A nai coraxe

En paralelo a esta reconversión da
conexión galega do contrabando
de tabaco cara ao tráfico de dro-
gas, desenvolveu a súa vida a vi-
guesa Carme Avendaño, que aca-
ba de ser obxecto dunha película.

Esta muller, que foi concellei-
ra socialista en Vigo, partindo
dunha arrepiante experiencia fa-
miliar por ter fillos que tiveron
problemas coa droga, rematou
converténdose nunha especie de
heroína que odiaban a morte os
narcotraficantes galegos polas de-
nuncias públicas que facía sobre
as súas actividades. A Carme
Avendaño, aínda que ás veces se
deixou levar por un protagonismo
demasiado superficial, hai que re-
coñecerlle que foi o gancho de
moitos periodistas para poder en-
trar a fondo na documentación do
paso dos galegos dende o contra-
bando ao narcotráfico.♦

Marcial Dorado. Manuel Díaz, Ligero. Laureano Oubiña.

Vicente Otero, Terito.

Sito Miñanco.



H.V.
O IV Congreso da Federación
de Ensino da CIG estivo marca-
do pola continuidade nos obxec-
tivos e pola renovación parcial
da dirección. Anxo Louzao foi
reelixido secretario xeral á fron-
te dunha executiva composta
por doce persoas, das que cin-
co eran novas incorporacións.

Coa asistencia de 195 persoas de-
legadas, o sábado 25 de xuño cele-
brouse no Auditorio da Galiza en
Santiago de Compostela o IV Con-
greso da CIG Ensino. Só houbo
unha candidatura para renovar a
Executiva e Louzao obtivo o apoio
unánime de todos os participantes.

O Informe da Executiva saín-
te, no seu balance desde o ante-
rior congreso, resaltou o aumento
da afiliación e da representación,
o que converte a CIG Ensino no
primeiro sindicato do sector. En-
tre os acordos aos que chegaron
os asistentes figura a modifica-
ción dos Estatutos da organiza-
ción e unha serie de liñas básicas
para os próximos catro anos. En
efecto, o Relatorio de Acción
Sindical sinala como obxectivos

a consecución dun acordo de es-
tabilidade para o profesorado in-
terino, a defensa do ensino públi-
co e a mellora das retribucións e
condicións de traballo dos ensi-
nantes galegos, que son os peor
pagados de todo o Estado.

Este congreso tamén aprobou
distintas resolucións que defenden
o ensino público, o que implica o
rexeitamento do anteproxecto da
Lei Orgánica de Educación. Ade-
mais, os acordos congresuais de-
mandaron a permanencia de Fi-
loloxía Galega no futuro mapa de
titulacións, a normalización lin-
güística no ensino e a estabilidade
laboral do profesorado interino.

No discurso de clausura, o
reelixido secretario xeral da CIG
Ensino, Anxo Louzao, denun-
ciou que os anos de goberno do
Partido Popular en Galiza impli-
caron un avance na privatización
do ensino, incrementando as
subvencións ao ensino privado
nun 421%. Louzao tamén fixo
referencia ao que cualificou co-
mo carencia de vontade nego-
ciadora amosada pola Consella-
ría de Educación e fixo votos
por un cambio na política educa-

tiva do novo Goberno da Xunta.
O secretario xeral da CIG

Ensino sinalou como obxectivo
primordial do sindicato conse-
guir “maiores cotas de nego-
ciación e soberanía, reforzando o
marco galego para satisfacer as
reivindicacións máis sentidas e
apoiadas polo profesorado”. Por
iso, dixo Louzao, un dos seus re-
tos é a negociación dun Estatuto
Galego da Función Pública.

Neste IV Congreso saíu elixi-
da unha Executiva integrada por
Anxo Louzao, Consuelo Campos,
Xesús Bermello, Marta Dacosta,
Xosé Lois Rivera, Dores Fernán-
dez, Duarte Correa, Marta Ferrei-
ro, Xesús Fernández, Carme Fou-
ces, Xosé María Torres e Pascual
Fernández. Ademais dos 195 de-
legados, asistiron como delega-
cións convidadas as organizacións
sindicais de ensino: Intersindical
Alternativa de Catalunya (US-
TEC), LAB, STEs, ELA e o Sin-
dicato dos Professores do Norte
de Portugal. Ademais, estiveron
representantes das entidades:
Adega, AS-PG, Mesa pola Nor-
malización Lingüística, Nova Es-
cola Galega, BNG, CAF e CAE.♦
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Continuando a miscelánea iniciada no
artigo anterior, faremos agora un perco-
rrido dende o norte de África  pasando
polo Oriente Medio e regresando a Gali-
za polo Mar Negro a través de Europa.

A marroquinaría é unha técnica de
preparación e traballo da pel de cabra ou
de castrón moi prezada. Como é doado
de adiviñar esta técnica é característica
de Marrocos, é marroquina. Tamén se lle
chama tafiletaría, e á pel así traballada
tafilete, pois a cidade de Tafilalet foi un
dos principais centros desta artesanía.

Algo máis groso que o tafilete e con
non menos sona en todo o mundo dende o
século VIII  foi o cordobán, coiro prepara-
do dun xeito semellante, repuxado e pinta-
do, que  era orixinario de Córdoba. Os ára-
bes sempre foron mestres nesta industria.

E máis tamén na dos tecidos finos e
lixeiros, entre os que se atopa a muselina.

A palabra significa “tecido de Mosul”.
Como é ben coñecido, Mosul é a cidade
kurda que se atopa no invadido Irak.

Na rexión do Mar Negro atópase Ar-
menia, e dese país procede o nome do ani-
mal –aprezado en peletaría– que en latín
medieval denominaban armenius mus “ra-
to de Armenia”. É o armiño, coñecido ho-
xe científicamente como Mustela erminea.

Xa en Francia, é ben sabido que o
champaña (champagne) é un viño espu-
moso que se fabrica na rexión do mesmo

nome, a Champagne. O que é menos sa-
bido é que champagne significa ‘campo’
e que esta é a forma francesa máis antiga
pois a que actualmente se emprega (cam-
pagne) é de orixe dialectal ou un présta-
mo do provenzal ou do italiano. 

Xa que estamos na Provenza falare-
mos da popelina, un tecido fino moi utili-
zado para camisas, blusas e vestidos. A
palabra  procede do inglés poplin que a to-
mou do francés papaline e este do italiano
papalina (‘papal, do papa’) considerando

que Avinyó (en forma francesa Avignon),
vila produtora deste tecido, era terra pa-
pal, dos chamados anti-papas. Pero toda
esa interpretación parece infundada por-
que a razón da denominación semella que
cómpre buscala en Poperinge, unha vila
dos Países Baixos con sona na fabricación
deste tecido dende a Idade Media.

Faremos un pequeno desvío a Ingla-
terra, á vila de Rugby, onde seica se in-
ventou en 1823, no seu colexio público,
o xogo que despois se espallaría conver-
tido en deporte.

E co inglés regresamos a Galiza para
lembrar o porlán, que é como moitas
persoas lle chaman aínda ao cemento en
pó porque o cemento tipo portland (da
península inglesa de Portland), co seu
nome impreso nas sacas popularizou es-
ta denominación 

E, construído o artigo, poñémoslle o ramo.♦

M(a)iscelánea
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Solidariedade
pública e
solidariedades
privadas
Na década do 1980 fixemos unha crítica
ao sistema público de servizos sociais e á
súa deriva anticomunitaria. Para reforza-
lo. Para repensar o sistema e facelo avan-
zar tendo en conta a capacidade creativa
da sociedade civil, o potencial de organi-
zación da comunidade na análise das súas
necesidades e na construción participativa
de opcións de mellora, para poñer o debi-
do acento na importancia educadora dos
procesos, máis incluso que no logro de re-

sultados “regalados” desde arriba. Os sis-
temas públicos de servizos sociais funcio-
naban en paralelo ás formas populares de
solidariedade, auto-axuda e axuda mutua,
e a todo un tecido asociativo ferido de
morte pola cultura da satisfacción (“déi-
xate estar que xa o fai o animador muni-
cipal”). Era necesario fecundar un sistema
empobrecido, que converteu os asistidos
en clientes e espiu os problemas sociais
da súa dimensión precisamente social, pa-
ra atender individuos debidamente rexis-
trados, ou, o que non era precisamente
mellor, en asilvestrada estratexia asisten-
cial de cara a cara preelectoral. 

Un debate parecido –pero distinto–
producíase a nivel planetario moi pouco
despois. E coincide coa explosión neolibe-
ral e coa simultánea eclosión das ONGs.
Que dicir? James Petras parece telo clarí-
simo e resolve o tema cun ortodoxo plu-
mazo: “os réximes neoliberais aproveita-
ron as ONG para minar o sistema de se-
guridade social estatal e foron usadas e
reducidas a medios para compensar as ví-
timas das políticas neoliberais”. En defi-

nitiva, desde esta perspectiva alértase con-
tra unha pretensión que desenmascara a
falacia neoliberal: querer contrapesar cun-
ha solidariedade dos individuos a crecente
insolidariedade do sistema. 

Esa alerta enos imprescindíbel. Pero,
como dicía o noso Gandoi, o cura da bici-
cleta, “si,si, pero os pobres e os nenos da
aldea de hoxe non poden esperar a revo-
lución”, co que volvemos á posición ini-
cial: cómo facer algo e xa, cómo organi-
zar unha solidariedade efectiva coas víti-
mas que ademais axude a que deixe de
habelas no futuro. O mesmo Petras mati-
za o seu reducionismo, identificando a ou-
tro tipo de ONG capaz de vincular pro-
xectos locais con movementos socio-polí-
ticos de maior alcance, de defender a pro-
piedade pública, o reparto de terras, a loi-
ta das mulleres, etc. En definitiva, un teci-
do social para viabilizar a participación
cidadá na acción solidaria, para comple-
mentar un sistema público que asegure e
estabilice a solidariedade como principio
legal e organizativo, pero que, por princi-
pio, debería renunciar a calquera ilusión

prometeica: o estado é demasiado paqui-
dérmico para manexar os detalles, pero
nos detalles, ás veces, está a diferenza. 

E cando se trata de cooperación interna-
cional debemos traspasar criterios e debate.
Calquera ONG? Calquera inserción das
ONGs nunha estratexia de cooperación?
Deixando á parte as accións de emerxencia
humanitaria e centrándonos na cooperación
para o desenvolvemento sustentábel en
tempos de furacán neoliberal, a importancia
do fortalecemento institucional público dos
países do sur é a estratexia primordial. Esa
capacity building ( en acertada expresión
anglosaxona de non sinxela tradución) do
sector público é a garantía de sustentabili-
dade das asistencias técnicas puntuais.
Afortalar os sistemas públicos, consolidar
as institucións con criterios de responsabili-
dade democrática e transparencia, emanci-
par. O demais é complementario. 

O caso é que os gobernos do norte es-
tean realmente interesados en emancipar.
Esa é outra.♦

DANIEL LÓPEZ MUÑOZ é sociólogo.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa DANIEL LÓPEZ

O IV Congreso celebrouse o 25 de xuño en Compostela

Anxo Louzao reelixido secretario xeral da CIG Ensino

Anxo Louzao diríxese aos presentes no Congreso.



H.V.
A dirección da Autoestrada do
Atlántico pon a funcionar menos
cabinas de cobro de peaxe das
que se necesitan para fomentar
as colas de vehículos, segundo
denuncian os traballadores. O
obxectivo da empresa sería obri-
gar aos usuarios a desistir do
pagamento manual e proceder
a contratar a vía automática.

As razóns para provocar as colas
na autoestrada son económicas.
Desta forma a empresa aforra os
cartos que tería que pagarlles aos
traballadores aínda que esta auto-

estrada de peaxe é cada vez máis
rendíbel. Os seus empregados in-
formaron de que se produciu un
incremento do 12,5% no tráfico
diario e dun 16,8% nos ingresos.

Mais esta non é a única de-
nuncia feita polos traballadores
de Audasa (Autoestradas do
Atlántico, SA). Este colectivo
está en folga e como medida in-
formativa pretendía distribuír
nas casetas de peaxe un panfle-
to que daba conta desta situa-
ción. A intención dos emprega-
dos chocou cunha decisión da
Demarcación de Estradas do
Ministerio de Fomento, que

prohibiu o reparto do documen-
to e enviou á Garda Civil ás pe-
axes para impedilo.

O Comité Intercentros de
AUDASA denunciou que se está a
conculcar o dereito constitucio-
nal á información e cualificou
de “gravísimo” que “a Garda Ci-
vil estea a actuar como axente
represor da empresa AUDASA”,
que é unha compañía privada.
Ademais, o Comité tamén de-
nunciou que a Demarcación de
Estradas non aludiu a ningunha
lei para xustificar o recorte dun
dereito constitucional como é o
de información.♦

Suspense, pero
ao fin cambio

MANUEL CAO

Hoxe en día, moitas das competicións do deporte dilucídanse na
prórroga ou en sucesivos desempates chegando, no fútbol, a deci-
dirse case todo con lanzamentos dende o punto de penalti. As di-
ferenzas entre os que gañan e os que perden non son grandes e,
moitas veces, inflúe a sorte, un erro arbitral ou un fallo garrafal dun
dos xogadores. O mesmo Celta estivo a punto de perder o ascen-
so por un gol de despacho en propia porta pola denuncia anónima
dunha aliñación indebida apoiada en regulamentos absurdos.

Cómpre desdramatizar a análise dos resultados electorais
pois de crear problemas xa se encargarán outros. Por iso hai que
aceptar con deportividade uns resultados que poden ser duros
para a maioría, sempre gobernante até agora, e que ha de oca-
sionar conflitos, presións por parte dos hooligans máis extre-
mistas e posíbeis defeccións de partidarios desexosos de crear
unha nova empresa e estabelecerse por conta propia. A máxima
dos autónomos postula que é mellor traballar para un mesmo
que para os demais. A conta allea foi un avance pero nestas épo-
cas de globalización e competencia chinesa, os salarios son es-
casos e os líderes políticos-empresarios españois non teñen in-
conveniente en recorrer a todo tipo de mecanismos para maxi-
mizar votos ou beneficios. En realidade, a conta allea é para al-
gúns a continuación do traballo doméstico de dependencia per-
soal polo cal o traballador debe compartir a pobreza na época de
vacas fracas e debe conformarse con traballar arreo en períodos
de abundancia para gloria da empresa e dos seus xefes. 

A derrota do PP era previsíbel a priori pero sorprendeu a súa
resistencia numantina, non xa no rural, senón tamén nas cida-
des. Os líderes socioelectorais dos micromercados de voto do
interior mantiveron o seu dominio e foron o incremento de par-
ticipación e un cativo traslado de votos ao PSOE as claves nas
que se asentou a perda da maioría absoluta. Aínda así, o cambio
chegou como chegan a maioría dos cambios en réxime de par-
tido único, é dicir, por pouco, case por centímetros, pero isto se-
rá probabelmente suficiente para voltear unha situación que só
se mantiña pola inercia, porque sempre foi así e, claro, quen po-
de pensar que van ser outros os que van gobernar. Para a maio-
ría actual, o goberno estaba patrimonializado polo propio costu-
me –pénsese que en Galicia nunca na historia gañaran as elec-
cións grupos políticos diferentes da dereita sociolóxica– e para
a sociedade civil estaba marcado no inconsciente colectivo o
feito de que no goberno sempre estaban os mesmos. Talvez por
iso, parte da oposición podería ter problemas para asumir o rol
de goberno, mais o proceso de aprendizaxe ha de ser rápido.

En principio, estas eleccións poderían verse como un cam-
bio de réxime político, como unha transición política retardada,
pois en Galicia os procesos de cambio producidos no Estado
non se trasladaron á elite dirixente autónoma. O PP funcionaba
como un partido único no que se realizaban os intercambios
político-económicos cunha continuidade histórica a respecto
do franquismo e iso pode rachar, ao menos en parte. Os grupos
de intereses económicos e sociais dominantes, que son poucos
pero ben coñecidos, non tardarán en posicionarse e tratar de
asentarse no futuro goberno autonómico de forma que o proce-
so de cambio real haberá de comprobarse nos feitos.

En todo o caso, o cambio de maioría na Xunta dará lugar
a froitos inmediatos tales como o avance na redefinición ins-
titucional, tanto estatutaria como constitucional, a visualiza-
ción dun cambio na elite dirixente en San Caetano, o que vi-
vificará e afortalará as institucións de autogoberno ao tempo
que lle permite á cidadanía ver outras formas de gobernar e
exercitarse na democracia e, sobre todo, a posta en práctica
das políticas públicas propostas no programa de investidura
do próximo presidente da Xunta.♦

‘Foron o incremento de participación
e un cativo traslado de votos ao PSOE
as claves nas que se asentou a perda da

maioría absoluta”
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Segundo os traballadores

As colas nas peaxes da
autoestrada son deliberadas

PACO VILABARROS

A.N.T.
O secretario xeral da Federación
de Transportes, Comunicacións
e Mar da UGT galega, Xosé An-
tonio Gómez, é o principal can-
didato a substituír a Xesús Mos-
quera á fronte do sindicato socia-
lista. A UGT celebra en Santiago
o seu IX Congreso os días 30 de
xuño e 1 e 2 de xullo.

Baixo o lema “Traballo e pro-
greso”, a UGT celebra no Pazo de
Congresos de Santiago un congre-
so que substituirá a Xesús Mosque-
ra despois de 25 anos á fronte do
sindicato. Trátase dunha renova-
ción que a última hora topou con
dúas listas diferentes e só un pro-
grama para os catro próximos anos.

Catrocentos delegados elixidos
en 25 congresos previos e máis de
douscentos invitados participarán
neste acto interno da UGT galega.
Antes de que remate, as dúas listas
que se presentaron até o momento
tratarán de organizar unha candida-
tura conxunta. Segundo informa-
ron fontes da UGT, os dous aspi-
rantes á secretaría xeral discrepan
máis no que se refire á composi-

ción da Executiva que no progra-
ma. De todos xeitos, un deles, o re-
novador Xosé Antonio Gómez,
preséntase como un sindicalista de
concepción máis moderna que Xo-
sé Carrillo, o seu contrincante e ac-
tual secretario xeral da Unión Co-
marcal de UGT da Coruña.

Xesús Mosquera, de sesenta e
dous anos de idade, aínda non acla-
rou o seu futuro, aínda que na UGT
contan con que quede á disposi-
ción da nova Comisión Executiva
como asesor ou cun papel similar.
Probabelmente, aos sesenta e cinco
anos procederá a xubilarse.

Desde a dirección da UGT
aclararon que ningún dos dous
candidatos á secretaría xeral vén
avalado polo sindicato; é dicir,
que non hai candidatura oficial.
Con todo, Xosé Carrillo aparecía
connotado como oficialista.

O feito de que aparecesen dú-
as listas é máis debido á falta de
acerto da Executiva saínte no
momento de tutelar o proceso de
renovación que a enfrontamentos
no sindicato. Mosquera tería im-
pulsado a Carrillo debido á súa

experiencia na central, pero moi-
tos sectores consideraron que de-
bía ter un perfil máis acaído aos
tempos e, por tanto, con maior
capacidade para enfrontar os re-
tos que ten diante este sindicato.

A consecuencia da falta de
man esquerda da Executiva saínte,
Xosé Antonio Gómez aparece co-
mo o candidato son máis apoios e
con maiores posibilidades de re-
sultar elixido secretario xeral. Iso
dálle unha baza negociadora fron-
te a Carrillo nas conversas que
manteñen senllos líderes para tra-
tar de conseguir unha lista única.

En calquera caso, a UGT gale-
ga ten este congreso cando é a pri-
meira forza sindical do país, con
58.289 afiliados e 5.860 delegados
e para Xesús Mosquera o primeiro
reto da nova Comisión Executiva
será “un cambio urxente en mate-
ria de políticas activas de emprego
e crecemento económico”. O se-
cretario xeral saínte tamén destaca
que haberá cambios positivos tras
as últimas eleccións autonómicas,
cando PSOE e BNG conseguiron
sumar o 52% dos votos.♦

Un renovador,
principal candidato a
secretario xeral da UGT

PACO VILABARROS



A idea xurdiu das reunións men-
suais da Asociación de Empresa-
rios Galegos de Cataluña (Aega-
cat), situada en Barcelona. O pre-
sidente da Aega-Cat e presidente
da productora Filmax, Xulio fer-
nández, foi un dos impulsores
deste Grande Encontro que se ce-
lebrou entre os días 24 e 26 no Fo-
rum de Barcelona e do que xurdiu
a idea de constituír un lobby cons-
tituído por máis de 250 empresa-
rios de distintos sectores que tra-
tan de poñer en común “unha
mesma maneira de facer negocio
pola vía galega para buscar opor-

tunidades en novos mercados ou
dimensionar o tamaño das empre-
sas mediante unións e fusións.

Compañías con ascendencia
galega ou intereses na nosa terra
participaron nas xornadas do En-
contro. Grupos como Zeltia, Fade-
sa, Inditex, Citroën, Filmax, Hes-
peria, Construcións Castro, Hotu-
sa, Sasi, etc. participaron no even-
to. O eixo central do debate foi o
de crear e desenvolver un protoco-
lo de actuacións para o colectivo
empresarial galego. Coas conclu-
sións das xornadas formarase unha
comisión de economistas, lexisla-

dores e empresarios que elaborará
o borrador do que será o primeiro
lobby galego no mundo. 

Os empresarios galegos que-
ren poñer en común diversas li-
ñas de actuación porque en prin-
cipio non se trata dun grupo uni-
forme. Non van defender os in-
tereses dun só sector, senón que
pertencen a áreas transversais
que non gardan relación entre si.
Xulio Fernández aposta por se-
guir o modelo irlandés “xa que
se trata cun país de forte emigra-
ción, que até hai dez anos sufría
unha importante carencia de in-
fraestruturas e que non obstante
viviu un forte crecemento eco-
nómico na última década. Estou
absolutamente satisfeito coa cita
da emigración galega en Barce-
lona xa que logrou ser noticia en
toda España”, explicou o xeren-
te de Filmax. “O traballo dos
empresarios galegos no exterior
non tería sido posíbel de non ser
polo cambio desenvolvido en
Galicia nos últimos vinte anos”,
engade Fernández.

A iniciativa de crear un

lobby galego para facer presión
no exterior non é nova. Inten-
touse na primeira etapa de go-
berno de Xerardo Fernández
Albor a comezos dos anos oi-
tenta. O obxectivo frustrouse
pero anos despois, coa chegada
de Manuel Fraga á presidencia
da Xunta volveu impulsarse un-
ha iniciativa semellante que ta-
mén fracasou. Desta volta, de-
trás do empresariado galego en
Cataluña volve estar o presi-
dente en funcións da Xunta de
Galicia. Así o demostra o feito
de que varios representantes da
Aega-Cat foron recibidos hai
uns días pola plana maior do
PPdG. “Con esta iniciativa non
só demostraron unha vez máis a
súa gran capacidade emprende-
dora, por todos coñecida, senón
algo quizais máis decisivo: a
súa vontade de integrarse na so-
ciedade e de estar atentos ás sú-
as necesidades”, explicou Ma-
nuel Fraga.♦
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Que bo ser grande.

Porque só os grandes sabemos sumar: un a un, hora a
hora, a SER en GALICIA suma 389.000 ouvintes diarios,
fronte aos 158.000 da COPE, aos 147.000 da Radio Galega
e aos 102.000 ouvintes de Onda Cero.

Pero os grandes tamén saben restar: cada día a SER en
GALICIA ten 231.000 ouvintes máis que a COPE, 242.000
máis que a Radio Galega e 287.000 máis ca Onda Cero.

¡Mami, eu tamén quero ser coma a SER en GALICIA!

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

O presidente de Filmax, Xulio Fernández, é o impulsor da idea

Os empresarios galegos en Cataluña únense
para constituír un lobby ‘á irlandesa’

RUBÉN VALVERDE
“Queremos crear unha pauta de actuación semellante á de Irlanda,
outra cultura celta con empresarios moi fortes na propia Irlanda e
con fortes conexións en países de diversas partes do mundo, como é
o caso da comunidade emigrante irlandesa dos Estados Unidos”.
Deste xeito explica o coordinador do Grande Encontro de Galegos
do Mundo, Xavier Soriano, cales son os obxectivos do futuro
lobby galego que ten previsto formalizarse “nos vindeiros meses”.

Un ‘lobby’ ao estilo
‘show-business’

R.V.A.

O espectáculo é negocio, pero non estaba tan claro que o negocio era
espectáculo. A presentación feita polos empresarios galegos en Cata-
luña semellou ser máis un sarao de Marbella que unha convención de
negocios. Folclóricas, toureiros, cidadáns sen profesión coñecida máis
que saír na televisión, misses e misters. A noticia saíu nos xornais, pe-
ro antes, as televisións fixéronse eco do acontecemento. Non saíu en
espazos informativos máis si tivo unha grande acollida en programas
como Aquí hay tomate, no que gababan a elegancia e á vez atreve-
mento do vestido da Miss España 2004, María Jesús Ruíz, coñecida
por manter relacións sexuais nun programa televisivo en directo. 

Polo demais, os expertos teñen dúbidas sobre a funcionalidade e
operatividade do lobby galego. En primeiro lugar, porque as empresas
participantes pertencen a sectores moi dispares, moitos deles sen nada
que ver e outros que incluso son competencia, como acontece co sec-
tor da construción ou o hostaleiro. En segundo lugar, porque as em-
presas participantes teñen tamaños moi diferentes, oportunidades de
negocio en distintos mercados e estratexias de penetración moi distin-
tas. E, por último, porque un lobby non é máis que un grupo de pre-
sión. Un conglomerado pequeno que se une para presionar aos pode-
res públicos para que actúen a favor dos seus intereses, incluso cando
estes van en contra dos intereses dos cidadáns como se demostrou co
lobby das centrais enerxéticas nos Estados Unidos. Por todo isto, a
constitución dun lobby nunca se anuncia, constitúese de xeito velado.
Pero hoxe, na era do show-business todo é espectáculo.♦

Xulio Fernández, presidente de Filmax, con Manuel Fraga e Xosé L. Baltar.                                                                OTTO / AGN



CÉSAR LORENZO GIL
A primeira medida de Juan
José Ibarretxe unha vez in-
vestido lehendakari por ter-
ceira vez foi convocar unha
mesa de pacificación que reú-
na todos os partidos, incluída
a ilegalizada Batasuna. A fin
da violencia é a condición ines-
cusábel para poñela a andar.

Ibarretxe está disposto a cumprir
a súa promesa de converter esta
lexislatura en Euskadi nun perío-
do de pacificación, diálogo e au-
mento do autogoberno, tal e co-
mo propuxo no discurso de inves-
tidura do pasado 23 de xuño. A
primeira medida que tomou o seu
gabinete foi convocar unha mesa
para a pacificación, que contará
coa presenza de todos os partidos.
O lehendakari puxo como data de
inicio dos preparativos da mesa o
vindeiro mes de setembro e como
condición primeira para a súa
constitución, o final da violencia.

Para Ibarretxe, esta é unha
oportunidade única para todos os
partidos e para a sociedade vasca,

“ansiosa de dar pasos decididos
cara a unha paz duradeira e defini-
tiva”, explicou. O lehendakari
considera posíbel que nas próxi-
mas semanas, a ETA anuncie unha
tregua, primeiro paso necesario
para non empecer o proceso, se-
gundo as súas propias palabras.
“Só con pasos decididos do con-
torno violento, poderemos ter con-
fianza en que hai realmente dese-
xos de resolver o conflito dunha
maneira democrática e pacífica”.

Os do non

O anuncio de Ibarretxe xa obtivo
resposta de todos os partidos. O
PP xa anunciou que non estará na
mesa do lehendakari se se inclúe
a Batasuna. “Non se pode de-
fender publicamente falar con
asasinos. Coas pistolas enriba da
mesa, calquera argumento carece
de valor”, indicou María San Gil.

Para o PSOE –que tamén
presentou unha mesa de nego-
ciación no discurso de investidu-
ra de Patxi López– calquera diá-
logo se debe facer dentro do pro-

pio Parlamento. “É unha cousa
nunca vista ter unha asemblea
onde reside a representación po-
lítica de Euskadi e non usala”,
dixo o propio López. “O que
ocorre é que Ibarretxe quere in-
cluír a Batasuna no diálogo e iso
a legalidade non o soporta”.

Ibarretxe dixo respectar estas
decisións pero iso non afectará á
creación da mesa. “Os diálogos
son libres. Quen non queira sen-
tar e buscar a paz ten todo o de-
reito a facelo”.

Para Batasuna, o proxecto de
mesa de diálogo debe estar por
riba de calquera esixencia. “Po-
ñer requisitos previos pode vi-
ciar a mesa e tirarlle seriedade”,
manifestou Arnaldo Otegi, por-
tavoz da formación ilegalizada.

O lehendakari si considerou
necesario acabar coa violencia
para “xustamente darlle serieda-
de”. Ibarretxe gabou que a ETA
acabase cos asasinatos de cargos
electos pero demandou un aban-
dono total das armas. “Hai profe-
sores, empresarios e xuíces ame-
azados. Non o esquezamos.”♦
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Na Galiza, aínda que foi agónico,
chegou o cambio. Fíxoo hai un
ano e medio en Catalunya, tentou-
no hai apenas tres meses en Eus-
kadi. Agora chegou a Galiza. Fra-
ga xa non presidirá a Xunta des-
pois de dezaseis anos a favor dun-
ha coalición de goberno entre PS-
deG e BNG, difícil pero posíbel.

En Catalunya chegou o cam-
bio dun xeito semellante. CiU
obtivo máis escanos pero o PSC,
ERC e ICV sumaban máis para
desbancar os de Jordi Pujol, que,
polo menos, cedera a un relevo
dentro do partido. Os 16 anos de
Fraga non son os 23 de Pujol pe-

ro é, sen dúbida, un longo perío-
do que merece unha parada a fa-
vor do cambio. 

O cambio, probabelmente, non
sexa fácil. As sensibilidades tanto
do PSdeG como no BNG serán

moi diferentes. Tamén as posibili-
dades para encaixar programas
electorais. A pesar diso, consegui-
rase e nalgúns aspectos poden to-
mar exemplo do tripartito catalán,
tanto dos erros como dos acertos.

O goberno da Generalitat non
quixo axustar contas co pasado a
pesar de que novas lexislacións
tiren polo chan de maneira lóxi-
ca o feito no pasado. Nun ano e
medio conseguiuse que as dife-

rentes maneiras de ver as cousas
entre membros do mesmo gober-
no que incluso chegan a contra-
dicirse se convertan en símbolo
de pluralidade e de normalidade.
Agora ben, as diferenzas que
poidan manter non deben parali-
zar o país. Por iso, o esforzo pa-
ra a gobernabilidade debe ser du-
plo. Non debería pasar que na re-
tina dos cidadáns queden unica-
mente as desavinzas. Os pratos
sucios lávanse na casa sempre e
máis cun bipartito, dúas forma-
cións no goberno que, por certo,
dentro dun par de anos estarán
de novo en precampaña.♦

O cambio
A. MARQUÈS

O tripartito catalán pode ser un bo exemplo, de acertos e de erros, das liñas de go-
bernación que deberán implementar o PSdeG e o BNG na vindeira lexislatura.

Barcelona

A.N.T.
O Senado aprobou unha refor-
ma do regulamento da cámara
para posibilitar o uso do galego,
catalán e éuscaro nas interven-
cións orais. BNG, PNV e CiU
apoiaran a proposta a semana
pasada pero agora viron rexeita-
das as súas emendas que busca-
ban estender a todas as comuni-
cacións o plurilingüismo.

Os grupos nacionalistas
pretendían que se puidesen
usar as linguas cooficiais non
só nas intervencións orais se-
nón en todos os escritos e co-
municacións dos senadores e
dos grupos. Tamén pretendían
que se incorporasen estes idio-
mas ao material que se lles dis-
tribúe aos senadores e máis ta-
mén ao contido da páxina elec-
trónica. Ademais, as emendas
pretendían que as preguntas
feitas nunha lingua diferente
ao castelán obtivesen resposta

nesa mesma lingua.
Pero a decisión do pleno do

29 de xuño parou en seco esta
ampliación e o galego entrará
no Senado dun xeito parcial. A
reforma aprobada con consen-
so polos dous grandes grupos
(PSOE e PP) supón que os se-
nadores de cada comunidade
autónoma con lingua oficial
propia poidan falar no seu idio-
ma no pleno do Estado das au-
tonomías e máis nas xuntanzas
da comisión autonómica. Será
o presidente da cámara (actual-
mente o socialista Javier Rojo)
o que decida se autoriza pun-
tualmente o emprego das lin-
guas diferentes ao castelán nal-
gunha das interpelacións orais.

O senador do BNG, Anxo
Quintana, foi moi crítico con es-
ta reforma. “É un paso moi ra-
quítico despois de tanto camiño
andado”, explicou. “É un avan-
ce francamente insuficiente”.♦

Rexéitanse as emendas
dos nacionalistas para ampliar
o espazo das outras linguas

O Senado aproba
parcialmente
o uso do galego

Anxo Quintana no Senado o 29 de xuño.                                                  AGN

O lehendakari confía en que a ETA
anuncie unha tregua en breve

Ibarretxe prepara a Mesa
de pacificación para Euskadi

Patxi López (PSE) saúda a Juan José Ibarretxe (PNV) despois da votación na que este último saiu elexido lehendakari.



O guión podería ser de Buñuel
ou de Kafka, segundo se queiran
ver máis os aspectos patéticos ou
tráxicos da situación. Mentres
fóra a calor estival empurra a
xente cara os lagos e estanques,
ás praias e piscinas, o Bundestag
cos seus asentos azuis e aire
acondicionado prepárase para
unha sesión especial. Só se con-
segue demostrar que xa non ten a
maioría absoluta no parlamento,
o actor principal da función, o
chanceler Schröder, pode instar
o Presidente da República a con-
vocar eleccións anticipadas. Da-
do que, porén, si ten a maioría
absoluta —non hai transfúgas
nin nada polo estilo—, está obri-
gado a convencer algúns dos
“seus” deputados a non apoialo.
Mesmo así non está garantido
que o Presidente, a quen corres-
ponde valorar a constitucionali-
dade da medida e convocar elec-
cións ou non, dea o seu visto bo
no prazo previsto de tres sema-
nas, se ben a campaña electoral
xa comezou…

Aprendendo das eivas da Re-
pública de Weimar, que final-
mente permitiron o ascenso dos
nazis dentro do sistema parla-
mentar, a Constitución de 1949
puxo moitos obstáculos para di-
ficultar a convocatoria de elec-
cións anticipadas. Nin o Bundes-
tag ten a competencia para disol-
verse nin o chanceler pode demi-
tir así como así. Dentro dunha le-
xislatura só pode haber un cam-
bio de goberno mediante unha
moción de censura construtiva, é
dicir, presentando unha nova
maioría. E a disolución do Bun-
destag unicamente é posíbel can-
do o goberno deixa de ter o apoio
da maioría dos deputados. Deste
xeito imposibilítase que o gober-
no convoque eleccións nun mo-
mento propicio que lle permita
obter unha maioría máis folgada
(procedemento bastante común
no Reino Unido ou en Francia).

Ora ben, o goberno de
Schröder non se atopa nun mo-
mento propicio nin pode pensar
en aumentar a súa representa-
ción parlamentar mediante uns
comicios dentro da conxuntura
actual. As últimas enquisas indi-
can que o SPD só conseguiría o
27% e os seus socios do Partido
dos Verdes o 9% fronte ao 44%
para os cristianodemócratas de
CDU e CSU e o 7% para o Par-
tido Liberal (FDP). De feito, to-
do o mundo dá por seguro que o
próximo goberno federal será li-
derado por Angela Merkel, pre-
sidenta do CDU. 

Outro elemento paradoxal do
que está a suceder actualmente
en Alemaña é o feito de que os
votantes pensan castigar o gober-
no polas súas reformas do merca-

do laboral e do sistema social
cando saben perfectamente que a
(aínda) oposición vai intensificar
e profundizar esta política, dentro
dunha orientación máis clara-
mente neoliberal. Trátase, entón,
dunha especie de sacrificio co-
lectivo? Schröder e toda a xera-
ción do 68 como chivos expiato-
rios? Ou estamos ante o compor-
tamento dun enfermo que decide
abandondar o médico que non o
curou, pensando que calquera
outro é mellor mesmo sabendo
que iso non significa a fin do su-
frimento (pero esperándoo)?

Schröder e Fischer, a estas al-
turas, xa teñen algo fantasmal e
parecen dous personaxes da irre-
levancia en estado terminal. To-
do o que din ou fan ten data de
caducidade, fenómeno que ace-
lera a erosión do seu poder. De-
ben finxir e facer crer que coa
política que lles valeu a derrota
en case unha ducia de eleccións
rexionais consecutivas poden
mobilizar novamente a xente. Ao
mesmo tempo, o SPD, plena-
mente metido nunha dinámica
masoquista e autodestrutiva,
busca distanciarse fronte aos so-
cios verdes como para demostrar
que o goberno realmente ten un
problema de maioría no parla-
mento, mentres o partido de Fis-
cher, perdido nun baleiro progra-
mático, traga golpe tras golpe sa-
bendo perfectamente que dentro
duns meses quedará sen minis-
tros en toda a xeografía alemana. 

Novo partido de esquerda

Por se fose pouco intenso este
pesadelo, á esquerda emerxen do
trasmundo dúas momias que,
malia que saídas da escena polí-
tica con cadansúa demisión, aín-
da teñen a forza de conseguir o
8% dos votos segundo as últimas
enquisas: Gregor Gysi e Oskar
Lafontaine. Lideran un novo par-
tido, denominado probablemente
Partido da Esquerda (aínda non
rematou por completo o proceso
de “bautizo”) e nacido da fusión
do PDS (Partido do Socialismo
Democrático, antigo partido co-
munista do leste de Alemaña) e a
WASG (as siglas alemanas signi-
fican: Alternativa Electoral Tra-
ballo e Xustiza Social). 

Os problemas internos deste
novo partido son obvios: os seus
militantes úneos máis que nada a
oposición contra unha política
concreta (a supostamente “neoli-
beral” do goberno actual) sen
que desaparezan as diferencias.
Os do PDS non queren prescin-
dir do seu pasado e a súa orienta-
ción socialista e os da WASG, na
súa maioría sindicalistas e anti-
gos militantes decepcionados do
SPD, non ocultan os seus receos

con respecto aos novos socios
ex-comunistas. Uns teñen máis
base social no leste (PDS) e ou-
tros no oeste (WASG). Empori-
so, son conscientes do enorme
potencial electoral que ten un
novo partido á esquerda de SPD
e Verdes. Ademais, Gysi e La-
fontaine son dous personaxes
moi coñecidos que se moven
axilmente na democracia mediá-

tica e atraen a atención. Lafon-
taine, noutrora ídolo de moita
xente, conseguiuno recentemen-
te recorrendo a unha expresión
nazi para referirse aos novos tra-
balladores estranxeiros en Ale-
maña. A extrema dereita do NPD
(que segundo as enquisas non
entraría no novo Bundestag) ale-
grouse: a súa dirección invitou
os membros a se infiltraren no

novo Partido da Esquerda para
así ampliar as posibilidades de
realizar a súa visión dun “socia-
lismo nacional”. Do que non ca-
be dúbida é que, desta vez, a pro-
testa social vai ter a súa repre-
sentación parlamentar e non li-
mitarse ás manifestacións nas rú-
as. E, mentres a esquerda debate
cuestións onomásticas, a dereita
vai gobernar.♦
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O 1 de xullo decídese o futuro político do país máis poderoso da UE

O paradoxo alemán
FRANCK MEYER / BERLÍN

O goberno de Gerhard Schröder seica ten os días contados. A mo-
ción de censura do día 1 de xullo no parlamento federal de Ale-
maña (Bundestag) é o resultado lóxico da intención de celebrar
eleccións anticipadas en setembro, anunciadas polo presidente do
Partido Socialdemócrata (SPD), Franz Müntefering, despois do
desastre electoral do 22 de maio en Renania-do-Norte-Westfalia.
Forma parte desta representación de teatro absurdo o feito de que
o goberno federal teña que terxiversar a Constitución para provo-
car uns comicios dos que, con toda probabilidade, sairá perdendo.

Xa se barallan os primeiros no-
mes para o futuro gabinete de
Angela Merkel. É posible que o
actual primeiro ministro de Ba-
viera, Edmund Stoiber (CSU),
acepte a carteira de Asuntos
Exteriores, o do Sarre, Peter
Müller (CDU), a de Traballo e
Asuntos Sociais e o de Hesse,
Roland Koch (CDU), a de Eco-
nomía. Ministra de Investiga-
ción podería ser a actual minis-
tra de cultura de Baden-Würt-
temberg, Annette Schavan, e o
xefe do grupo parlamentar do
FDP no Bundestag, Wolfgang
Gerhard, podería asumir o Mi-
nisterio do Interior ou de Xusti-
za. Mais nada se sabe definiti-

vamente. O pouco tempo que
queda antes das eleccións favo-
rece a indefinición tanto no
programático como nos asuntos
de persoal. 

De todas formas, será difícil
que o novo goberno faga unha
política radicalmente diferente
á de Schröder. Os problemas
–paro alto, crecemento baixo,
consumo interno moi baixo, dé-
beda pública e ingresos min-
guantes nas arcas do Estado–
son os mesmos. Tampouco é
que CDU/CSU sexan compará-
beis ao PP español, tendo máis
en común co PNV ou a antiga
cristianodemocracia italiana.
Xa o dixera o novo primeiro

ministro de Renania-do-Norte-
Westfalia, Jürgen Rüttgers, des-
pois de gañar as eleccións: “Eu
son o presidente do partido dos
traballadores”. Merkel estará
obrigada a ter en conta as dis-
tintas clientelas do seu partido e
non se converterá na Maggy
Thatcher de Alemaña. Porén si
conta cunha grande vantaxe con
respecto a Schröder: o CDU ta-
mén ten a maioría absoluta na
Cámara dos Estados (Bundes-
rat). Isto permitiría unha manei-
ra de gobernar máis fluída e rá-
pida pois ninguén bloquearía as
leis do goberno federal. As re-
formas, daquela, non irían a
menos senón a máis.♦

As características
do probábel novo goberno

Gerhard Schröder.



M.V.
O éxito electoral de Mahmud
Ahmadineyad, fronte a Raf-
sanyani, representa unha nova
vitoria das posturas naciona-
listas no terceiro mundo, fron-
te aos intentos de control nor-
teamericano. O contundente
resultado ao seu favor (62%
dos votos) está relacionado co-
as dificultades para sobrevivir
da maioría da poboación iraní
(o paro acada o 25%) pese a
importante produción de pe-
tróleo e os prezos altos do crúo.

Ahmadineyad recibiu os seus prin-
cipais apoios dos barrios pobres e
das zonas rurais, fronte ao 36%
dos sufraxios logrados por Rafsan-
yani grazas ao apoio da burguesía
emerxente que rodea os intereses
petroleiros e proocidentais.

O novo presidente ten un lon-
go historial político que comezou
de mozo islamista, cando partici-
para na ocupación da embaixada
estadounidense nos inicios da dé-
cada dos oitenta. Coa súa vitoria
fracasa o proxecto norteamerica-
no de crear unha elite dominante
con base nunha pequena e nova
burguesía nacida hai poucos anos
arredor do negocio petrolífero. Un
modelo semellante ao que durante
anos existiu en Venezuela e que
viría substituír o modelo neocolo-
nial dos tempos do Sha.

Irán, un país rico en enerxía e
de longa historia cultural, é peza
cobizada na entrada de Asia e ao
pé dos balcáns orientais e ex so-
viéticos. Na liña que vai de Tur-
quía á India e a carón do confli-

tivo Irak, os norteamericanos
confiaban en manter nel un go-
berno máis proclive que o que
vén de obter a vitoria. 

Irán xa se enfrontara aos in-
gleses a comezos dos cincuenta
cando un avanzado primeiro mi-
nistro decidira nacionalizar o pe-
tróleo. Pouco despois, británicos
e norteamericanos favoreceron a
instauración do réxime do Sha,

que garantíu a extración de pe-
tróleo polas compañías occiden-
tais e aplicou man dura entre a
poboación grazas a un xeral de
simpatías nazis e á actuación do
servizo secreto (SAVAK, colabo-
rador do Mossad e da CIA).

O réxime neocolonial rema-
tou en 1979 coa revolución islá-
mica liderada polo imán Jomeini
que desde un principio viviu en-

frontada aos Estados Unidos. 
Nos últimos anos, Washington

favoreceu o enriquecemento dun-
ha pequena clase social vencellada
ao petróleo e liderada politicamen-
te por Rafsanyani. Pero o intento
acaba de virse abaixo ante a evi-
dencia de que ese progreso deixa-
ba á marxe á maioría do poboa-
ción, o 25% da cal está no paro, e
á gran parte das rexións do país.
Os beneficios do alto prezo do
crúo repercutían só nas compañías
estractoras e na elite gobernante.

Por outra parte, é posíbel que a
incapacidade dos Estados Unidos
para estabilizar a situación no ve-
ciño Irak dese azos á rebeldía ira-
ní. Cómpre lembrar que no mo-
mento máis álxido da “vitoria” de
Bush contra o réxime de Sadam
Hussein, algunhas fontes militares
de Washington apuntaran a Tehe-
rán como o seguinte obxectivo.

A caricatura islámica

Os medios de comunicación oc-
cidental non aforraron tempo en
descualificar ao novo presidente,
ao que acusan de extremista e
fundamentalista. A caricatura da
sociedade e da cultura iranís es-
quece que o cinema deste país é
hoxe un dos máis vangardistas
do mundo, con directores de
prestixio como Abbas Kiarosta-
mi ou que o poeta nacional, pos-
to de moda nos Estados Unidos a
finais do século XIX e primeiros
do XX por Scott Fitzgerald, é
Omar Kayan, un autor sensual
que non deixa de lado os prace-
res ou o alcohol.♦
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Burocracia
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Oresultado dos
referendos en
Francia e

Holanda fixeron tremer
as estruturas
institucionais do
proxecto de tratado
europeo. Na campaña no
Estado español
presentábase o non como
algo fóra de lugar,
preludio da catástrofe.
Europa só se podía
entender dende o si. Hai
que lembrar que o texto,
votado pero moi pouco
lido e nunha versión
resumida, tivo unha
aprobación do 34,66%
do censo, mais suficiente
para aprobalo.

A conclusión admite
poucas dúbidas. Se un
documento é rexeitado,
tendo, ademais, todo o
aparato de poder a favor,
hai que reescribilo. Hai
voces que se empezan a
escoitar subliñando que o
problema é o referendo
en si. Se hai unha
democracia
representativa, o lugar de
decisión é o parlamento.

A descualificación de
calquera postura que
cuestione o sistema ou
mesmo o critique é
demonizada. Ir contra
corrente ten uns efectos
para os que non todas as
organizacións, non todas
as persoas, están
preparadas. Hai poucos
proxectos, poucas
propostas de afondar no
termo de democracia,
devolvéndolle o primario
significado de poder do
pobo. Só se traballa no
terreo da representación,
sen facilitar a
democracia
participativa. A
descentralización
administrativa,
posibilitar que as
institucións estean máis
perto da cidadanía
facilitaría o control e a
participación.

Non se pode
cuestionar un resultado
con argumentos que se
refiren a diversas
intencionalidades do
voto non. O mesmo
poderiamos dicir do
voto si.

A burocracia
institucional da Unión
Europea, elitista e
reaccionaria, vai por un
camiño e a xente que dixo
non por outro. Pode
resultar que quen
perdemos o referendo de
febreiro realmente
deramos a resposta
axeitada para unha
solución de futuro. A
catástrofe real é a
burocracia.♦

Amnistía Internacional (AI) cualificou de
gulag da nosa época o campo de prisionei-
ros de Guantánamo, en Cuba, un centro de
detención que o presidente George Bush
pouco menos que define como modélico e
no que toda conduta arbitraria, por suposto
illada, por parte do persoal militar estadou-
nidense parece que é obxecto de reproba-
ción e condena sen paliativos por parte do
Pentágono. Bush chegou a sinalar que as in-
formacións recollidas no informe de AI son
parciais e que lles fan o xogo a individuos
que detestan América e que só por iso son
quen de mentir de forma... desapiadada. E
Donald Rumsfeld insiste en que ninguén
poderá atopar ningún documento que conte-
ña instrucións para lles aplicar torturas aos
detidos ou para mirar cara a outro lado can-
do se producen por axentes privados.

Gulag ou non, en Gitmo (abreviación
usada e preferíbel de Guantánamo, que non
merece estar asociada a esta barbarie), pode
haber diferenza na cantidade de vítimas, pe-
ro o que alí pasa é igual de vergoñento e es-
candaloso. Máis de tres anos despois da súa
apertura, as voces que reclaman o seu peche
e a clarificación da situación legal dos deti-
dos (combatentes inimigos ilegais, no argot
estadounidense), vai medrando dun recanto a
outro do planeta. Até algunha prensa nortea-
mericana, que secundou sen reservas e cun-

ha docilidade asombrosa a política antiterro-
rista de Bush, comeza a dar sinais de dúbida
e cansazo cunha guerra sen fin contra o te-
rrorismo, que revela unha faciana cada vez
máis inmoral e perigo-
sa. Dende o New York
Times até algúns sena-
dores demócratas e re-
publicanos, as mostras
de indignación contra
os métodos de tortura
revelados polo semana-
rio Time do 20 de xuño,
cun relato tan detallado
como estremecedor,
dan conta dun progresi-
vo cambio na opinión
pública que xa non po-
de ignorar a súa coni-
vencia cega cos abusos
da Administración Bush. Ninguén pode dicir
que non sabe o que pasa en Gitmo.

Pero non é só nesa base. En Afganistán e
no Iraq son varios os centros de detención
xestionados directamente pola CIAnos que os
valedores universais da democracia e da liber-
dade sacrifican e negan os dereitos mais ele-
mentais. Trátase de verdadeiros laboratorios
nos que se practican todo tipo de experimen-
tos de tortura que ninguén pode xustificar en
función do traumatismo sufrido pola socieda-

de estadounidense no 11-S. Non hai compren-
sión posíbel nin defensa lexítima que ampare
semellantes comportamentos, evocados por
Rumsfeld como inevitábeis para gañarlle á

guerra ao terror.
Gitmo vai ampliarse

nos próximos meses. O
Pentágono anunciou o
pasado 18 de xuño a
conclusión dun contrato
coa sociedade Kellogg
Brown and Root
(KBR), filial inevitábel
do grupo Halliburton
(presidida durante cinco
anos polo vicepresiden-
te Richard Cheney), pa-
ra agrandar as instala-
cións de Guantánamo.
Na actualidade acolle

uns 520 detidos de mais de corenta nacionali-
dades. Coas novas instalacións, haberá acolle-
mento para 220 máis. A inauguración está
prevista para dentro dun ano, e daquela cele-
braremos un novo avance dos dereitos huma-
nos e do dereito internacional. Coa sombra da
impunidade e a falta de control sobre a super-
potencia estadounidense se non hai quen pare
tan abominábel exhibición de cinismo.♦

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

Gitmo
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘En Afganistán e no Iraq
son varios os centros

de detención xestionados
pola CIA nos que

os valedores da liberdade
sacrifican e negan os

dereitos mais elementais”

Acusa o anterior modelo occidentalista de incrementar a pobreza

O novo presidente iraní
rexeita o patrocinio de Washington

Mahmud Ahmadineyad, novo Presidente iraní.



Despois de gañar o ouro dos
Xogos Olímpicos de Atenas, o
fútbol base arxentino está a pi-
ques de conseguir un novo éxi-
to. Se na cita grega, o combina-
do austral sub-23 estivo arrou-
pado por varios veteranos que
“alteraron” un tanto a competi-
ción, neste mundial xuvenil, de-
mostrouse que a canteira arxen-
tina volve estar en plena forma,
tras varias tempadas nas que
apenas saían talentos das esco-
las do país sudamericano.

Arxentina levou aos Países
Baixos un equipo con bastante
experiencia na elite, un grupo
de rapaces que precisa voltar á
casa con algún triunfo impor-
tante baixo o brazo para garantir
a pervivencia dun mercado de
fichaxes ben diminuído pola au-
sencia de talentos exportábeis
na liga arxentina.

A receita que aplicou o equi-
po foi boa e tradicional no equi-
po austral. Talento e traballo,
oportunismo e estratexia. Os ar-
xentinos talvez non teñan o me-
llor fútbol nin posúan o plantel
máis equilibrado, pero saben co-
mo xogar diante dos estilos de
cada un dos seus rivais.

Así o demostraron diante de
España, que até o partido de
cuartos de final mostrara un in-
mellorábel sistema de xogo e
que pasara por riba dos seus ri-
vais cunha autoridade decisiva.
Arxentina sabía que o funda-
mento do éxito español era a se-
guranza. Así que creou inque-
danza. Cunha fórmula de guerra
de guerrillas comandado por Leo
Messi, España pasou a ser un fa-
rrapo nas mans dunha selección
capaz de golpear cando e onde
máis lle doe ao rival.

Contra o Brasil, a táctica ta-
mén foi decisiva. Os brasileiros
tiveron o balón e todo o tempo

do mundo para marealo onde
non hai perigo. Mais cando o
perdían, Messi e os seus non
perdoaron. Arxentina benefi-
ciouse, máis ca nunca, da so-
berbia amarela. O plantel dos
actuais campións estaba dese-
ñado para revalidar o título e a
derrota non entraba nos planos
dos moitos talentos chegados a
Holanda, iso si, sen o brillo de
edicións pasadas.

África sae do pozo

Se hai ano e medio, nos Emiratos
Árabes Unidos, África foi a gran
decepción, nesta ocasión, dous
equipos do continente negro,
Marrocos e Nixeria, demostra-
ron un gran nivel de forma. Os
magrebís chegaron a semifinais
tras eliminaren a Italia nos cuar-
tos de final após unha tanda de
penaltis na que o gardamallas
Mohamed Burkani atallou dous
dos disparos transalpinos.

Nixeria tamén alcanzou a se-
mifinal grazas a unha maratonia-
na serie de penaltis (acabou 10-
9) contra o equipo holandés, an-
fitrión e composto por grandes
futbolistas que pronto poderían
poboar as principais ligas de Eu-
ropa. As aguias verdes basean o
seu éxito na fortaleza física e na
madurez. Se noutras ocasións, o
fútbol deste país ten pecado de
inxenuo, neste mundial os nixe-
rianos non son de chistes e co-
meten moi poucos erros.

Nixeria, logo de se impoñer
o equipo marroquí, debe pasar a
súa gran proba. Para combater a
Arxentina, é probábel que o se-
leccionador Samson Siasia opte
por un fútbol aborrecido, de
longo percorrido, para que todo
se resolva ben ao final do tem-
po de xogo ben nalgunha xoga-
da illada.♦
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Fran Vázquez convértese no primeiro galego en xogar na NBA.
O sonoro apelido de rancia historia volverá sentirse pola Flori-
da séculos despois da conquista española. Aínda falta por saber
se o Orlando Magic contará co chantadino para o seu plantel ou
negociará con el no mercado de fichaxes, pero xa está claro que
Fran fará historia no baloncesto profesional.

A clave do seu éxito reside na teimosía, na perseveranza, no
esforzo cotián que hai que facer para recuperar o tempo perdido
durante unha infancia adicada inutilmente ao fútbol. Con 14
anos saíu de Chantada para aprender básquet en Lugo con Mon-
cho López, o seu mentor e apoio inmediato. Xa daquela chama-
ba a atención unha visión de xogo innata, un talento que preci-
saba das roupaxes da técnica.

E ao final aprendeu a xogar, e de que xeito. En Málaga en-
controu espazo para mostrar a súa habelencia e os golosos ollei-
ros da NBA botáronlle o ollo e asinaron o talón.

En Chantada aínda lle queda a familia. Co seu salario pode-
ría pagar o orzamento municipal da vila galega sen sentilo no
peto. Cando volva para descansar á beira das pistas de balon-
cesto onde empezou a xogar, talvez non encontre a tranquilida-
de senón o abrazo da fama. Xa virá afeito de focos dos EE UU.♦

Un galego en Orlando
C. LORENZO

O mundial sub-20 convertese, de novo, en couto de cazatalentos

Arxentina volve facer escola
CÉSAR LORENZO GIL

Arxentina é a favorita para gañar o mundial sub-20 dos
Países Baixos tras vencer a España e o Brasil. Na final
do 2 de xuño, o equipo albiceleste enfrontarase a Nixe-
ria, un combinado que apenas tivo tensión competitiva.

Á espera da final de
Utrecht, xa se pode facer unha
listaxe de xogadores que, posi-
belmente, van dar que falar no
futuro. Se nos Emiratos Árabes
destacaran nomes como Andrés
Iniesta ou o marfilés Arouna
Koné, neste campionato tamén
o talento estivo repartido.

Lionel Messi. Posibelmente
o arxentino será escollido como
mellor xogador do torneo. Acaba
de cumprir 18 anos e xa formou
parte varias veces do primeiro
equipo do Barcelona, equipo ao
que chegou con só 13 anos pro-
cedente do Newell’s Old Boys
de Rosario. É un futbolista técni-
co, moi talentoso, imaxinativo e
tan capaz de disparar á porta co-
mo de dar asistencias. En Holan-
da xa marcou catro goles (segue
aspirando ao trofeo ao máximo
goleador) desde a súa posición
de media punta polo centro. O
seu liderado na selección austral
é absoluto e voltará a Catalunya
como moita autoridade para
compartir fútbol con Deco, Ro-
naldinho e Xavi.

John Obi Mikel. Mediocen-
tro robusto con moita chegada
ofensiva. Este nixeriano de 18
anos despunta no Lyn norue-
gués e á súa porta xa chamou o
Manchester United. Nos Países
Baixos é metáfora da súa selec-
ción: fortaleza, sangue frío,
madurez e un tremendo amor
ao fútbol como expresión de
xogo físico.

Nabil El Zhar. Típico xoga-
dor polivalente que tan ben se
desenvolve como media punta
ou como dianteiro centro. Este
marroquí que fará 19 anos en
agosto é o mellor xogador da

súa selección e ben podería ren-
der a gran nivel nalgunha gran
liga. Arestora milita no Saint-
Etienne francés pero o seu
axente procura acabar o verán
cun contrato nalgún dos equi-
pos da primeira división gala.

Rafael. O Brasil que che-
gou a Holanda non ten o brillo
doutros tempos na parte creati-
va. Onde si segue a mostrar un
altísimo rendemento é no late-
ral dereito. Rafael, un pequeno
e rápido carrileiro do Coritiba
fixo méritos para brillar nunha
escadra con meirande proxec-
ción. Ao xeito ca Cafu ou Da-
niel Alves, o loiro número 2 vi-
ve máis feliz máis perto da área
rival que da propia.

Roberto. E dun clásico a ou-
tro. Este mediocentro defensivo
recorda nos movementos a Dun-
ga ou Mauro Silva. Protexe o ba-
lón coma un veterano e é o pri-
meiro atacante do seu equipo.
Xa con 20 anos cumpridos, pode
que de aquí a pouco abandone o
Guarani de Campinas onde xo-
ga. O fútbol ruso xa se mostrou
interesado polos seus servizos.

Fernando Llorente. O altísi-
mo dianteiro vasco do Athletic
mantén tamén as súas opcións de
se converter en máximo golea-
dor. Os seus cinco goles mostran
que é algo máis ca un atacante
corpulento. Sabe xogar o balón e
busca espazos con gran sabedo-
ría. Na liga volverá brillar.

Quincy Owusu Abeyie. Este
holandés nacido en Ghana ta-
mén é deses talentos temperáns
que xa están “cazados”. Desde
os 16 anos xoga no Arsenal de
Londres e sae deste mundial co-
mo un dos máis grandes xogado-

res dos últimos tempos. Lateral
máis experimentado do que indi-
ca a súa idade, a súa capacidade
defensiva é xa de xogador de
primeiro nivel. A prensa neerlan-
desa pediu que Van Basten, se-
leccionador do primeiro equipo,
o chame despois do verán.

Hedwiges Maduro. 
A pesar de estar a piques de

non debutar por non se presen-
tar a tempo na concentración de
Holanda, este central –que po-
de xogar tamén como medio-
centro defensivo– pediu neste
mundial un lugar no primeiro
equipo do Ajax. Técnico, rápi-
do e hábil marcando goles.

Urby Emmanuelson. Outro
talento en berce da sempre pro-
lífica canteira do Ajax. Medio
centro moi semellante por xogo
e aspecto a Edgar Davids ou
Clarence Seedorf, con 19 anos
tamén pronto andará polos
campos de Europa.

Oleksandr Aliev. Outro dos
que optan á bota de ouro. Pe-
queno e rápido, o dianteiro do
Dinamo de Kiev, que tamén po-
de xogar como mediocampista,
demanda un oco entre os titula-
res da selección A de Ucraína.
Algúns xornalistas holandeses
compárano con Shevchenko,
aínda que lle falta corpo para se
comparar co milanista.

Juan Zúñiga. Outro lateral de-
reito ao estilo brasileiro, pero xo-
gando para Colombia. Carrileiro
nato, podería fichar por algún
club arxentino despois do verán.
De momento seguirá no Atlético
Nacional, consciente que a cita de
Holanda foi a súa grande oportu-
nidade de saír do complicado fút-
bol profesional do seu país.♦

FUTBOLISTAS EN CARTEIRA
Lionel Messi pelexa un balón entre dous xogadores de España.



Víctor Erice e José
Luís Borau na Coruña
Entre o 18 e o 22 de xullo desenvolverase
na Coruña a XIII edición do programa de
formación que convoca o Centro Galego de
Artes da Imaxe Cero en conducta. Unha
das liñas de traballo que contempla céntra-
se no debate e na definición do modelo de
cine de autor, na que participarán o director
José Luís Borau, o cineasta Víctor Erice,
Xavier Bermudez e Mercedes Álvarez, en-
tre outros. Paralelamente realizaranse
obradoiros prácticos nos que se afondará
sobre a análise do guión, a posprodución
dixital de son e a fotografía documental.♦

Santiago de Cuba
en Compostela
Compostela acolle as primeiras Xornadas da
Cultura Santiaguera en Galicia do 29 de xu-
llo ao 8 de xullo. Co título Santiago de Cu-
ba en Compostela a Concellería de Cultura
organiza un ciclo con trinta actividades cul-
turais protagonizados por artistas cubanos
de disciplinas tan diferentes como a música,
o teatro, o cine ou a literatura. Proxectaran-
se diversos documentais, como Habana
Abierta, de Jorge Perugorría ou Paraíso de
Alina Teodorescu. Tamén se celebrarán
concertos, contacontos así como exposi-
cións e diversos espectáculos de teatro.♦

Literatura e pintura
da xeración do 27
A Fundación Caixa Galicia inaugurou en
Compostela A pintura do 27, unha exposi-
ción coa que se pretende amosar a linguaxe
plástica dunha xeración que rachou coa pin-
tura convencional e a relación que mantive-
ron literatura e arte. Comisariada por Guiller-
mo de Osma e Juan Pérez de Ayala, a mostra
está composta por case setenta cadros e ou-
tros tantos documentos en diferentes sopor-
tes, algúns inéditos. Elementos para el de-
porte, de Maruxa Mallo, Paisajes de Madrid,
de Dalí ou Paisajes surrealistas de Ismael
González de la Serna, son algúns deles.♦

enarés, onde a Vía Láctea se fixo
río. Con este título un tanto miste-
rioso e evocador se presenta no
Museo das Peregrinacións de San-
tiago a exposición de fotografías

que Luís Baylón realizou na cidade india de
Benarés. Modelada e entregada ao río Gan-
xes, esta meta de moitos peregrinos destaca
pola presenza permanente de xentes chegadas
de todo o Indostán para recibir a benzón dun-
has augas sagradas para os hindús. Estará

aberta desde agora até mediados de outubro.
E do río ao mar. Muros celebra entre o 1 e o
3 de xullo as súas II Xornadas de Cultura
Mariñeira, que inclúen exposicións, concur-
sos de pesca deportiva, concertos e unha
grande homenaxe ás embarcacións tradicio-
nais. Chapapote… ou non é o título dun tele-
filme que trata o naufraxio do Prestige. Pro-
ducido por empresas catalás, andaluzas e vas-
cas, poderase ver nas televisións autonómicas.
Polo momento, a TVG non preveu emitilo.♦
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Víctor Erice.

Fotograma de Paraíso.

Elementos para
o deporte.

Maruxa Mallo, 1927.

SARTRE,
a ollada

crítica



‘A forza propulsora
da historia, incluso a da
relixión, a filosofía, e toda
teoría, non é a crítica,
é a revolución’

K. Marx

X.C. GARRIDO COUCEIRO
Xa hai 25 anos que está fóra
de servizo o seu corpo maltra-
tado polo whisky a escondidas
e os “Boyardos”, polo que, se-
nón fose nada máis que iso
lembrar hoxe o seu centenario
non tería sentido. Mais hai un-
ha obra e un pensamento que
sobreviven ao autor, que pro-
longan á súa existencia entre
nós como unha das súas perso-
naxes  mal enterradas, pantas-
mas que nos escoitan falar mal
deles mentres se enchen de ca-
rraxe pola impotencia de non
poder respondernos na medi-
da en que os deixamos de ler.

Quixéramos aquí meter carne ne-
se espírito errante e darlle a pala-
bra. Xuízos sumarísimos como os
de Bernard-Henry Levi reclaman
a súa resurrección para volver ve-
lo polemizar, destripando os no-
vos filósofos, o mesmo que fixera
outrora cos seus amigos Camus,
Merleau-Ponty, Lefort ou Aron. 

Agora entendemos porque ti-
vo un enterro tan multitudinario.
Querían corroborar o seu estado
inerte para despelexalo sen riscos.
O interese do Presidente francés
en asistir ao velorio non era para
asimilalo. Giscard D´Estaing só
quería certificar a súa defunción.
O pai desta ultraliberal Constitu-
ción Europea, colouse silandeira-
mente nos sotos do Hospital
Broussais co fin de verificar que
non alentaba ao fin tan incómodo
concidadán, tan “mal francés”.

Moito interese en botarlle te-
rra ao asunto. Non só a dereita
que quería fusilalo tal como
acreditaban os valados de París;
tamén á esquerda oficial, lle re-
sultaba embarazoso que lle re-
clamase unha postura contun-
dente a prol das loitas de libera-
ción nacional, mesmo dentro das
fronteiras de “eternos” estados
europeos como Francia ou Espa-
ña. Tampouco estaba cómoda a
extrema esquerda cun intelectual
que se solidarizaba con eles cada
vez que eran represaliados pero
que os criticaba polas súas ac-
cións violentas indiscriminadas
que favorecían a reacción e o
desprestixio da causa. Nin se-
quera era do agrado das revolu-
cións triunfantes, non só naque-
les socialismos que se dicían re-
ais, que tanto denunciaba o seu
imperialismo como a quen de-
nunciaba o seu imperialismo pa-
ra favorecer ao inimigo (polémi-
ca con Camus), tamén os experi-
mentos heterodoxos (Tito e Fi-
del) que contaban co seu apoio
fronte ao bloque americano, to-

paban con que non deixaba de
asinar manifestos cada vez que
facían algo que o contrariaba
(caso Padilla). Parece que pou-
cos o botan de menos.

Onde se meteron os 30.000
aflixidos adeptos do seu cortexo
fúnebre? Desde a semana seguin-
te do enterro xa ninguén volveu
falar del. E hoxe, nestes tempos
de campante neoliberalismo é de
entender que se acale ou se ca-
ricaturice coma un entrañábel
estalinista ou un terrorista amábel
e romántico, utilizando algunhas
“situacións privilexiadas” da súa
vida –segundo terminoloxía da
“La nausée”- para fixalo ao pa-
sado e evitar calquera posibilida-
de de acreditar na súa vixencia.

Mais, se Sartre non ofrece
ningunha contribución, para
que lembralo? Quizais tan cla-
moroso silencio mostra que ten
aínda moito que dicir. 

Poñamos a orella. Quizais es-
ta psicofonía non acerte cos ter-
mos axeitados para poñer na súa
boca pero quen se definiu como
unha máquina de producir pala-
bras (Les mots) non pode perso-
narse mudo na súa homenaxe
pois a súa obra aínda rebule e as
personaxes que el creou respiran
elocuentemente. Algunha como
Pierre (Les jeux sont faits) e Gar-

cin (Huis clos) mesmo saíron dos
libros para expresárense xa nun-
ha outra linguaxe, a cinematográ-
fica, amosando estas almas en

pena que hai cadáveres que teñen
moito que contar.

Sartre segue a ser ese Pierre
que na súa segunda oportunidade

ía topar coa desconfianza dos
seus correlixionarios pola súa vi-
da politicamente incorrecta, mais
acaba compartindo con eles, cos
oprimidos a súa sorte, aínda que
estiveran equivocados en estrate-
xias suicidas de revoltas sen futu-
ro, pois as veces a fosa común é
preferíbel a sobrevivir como trai-
dor (“Morts sans sépulture”)
Sartre sería o Garcin contraposto
a Pierre na súa covardía, mais
omnisciente nas súas culpas até
sentirse merecente do inferno
máis terríbel, ese que habita na
mirada dos outros. Desde ultra-
tumba, a través deles Sartre con-
tinúa a falarnos: O ser humano,
unha paixón inútil; o amor é im-
posíbel; a política mancha, a li-
teratura non vale nada diante dun
neno que morre de fame; se Deus
existe, é o seu problema... Pala-
bras e máis palabras que nos sa-
berían a derrota senón for que ve-
ñen de quen veñen. Sartre un per-
dedor? Que máis quixera! Dema-
siado éxito colleitado en vida,
centos de amantes, cartos a esga-
lla sen saber de onde viñan nin a
onde ían, premios, recoñecemen-
to... rei filósofo lle chamaban.
Outra cousa é que rexeitara ho-
nores porque así consideraba que
sería mellor lembrado de morto:
que equivocado estaba.♦
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J.P. Sartre, un centenario discreto
para un intelectual indiscreto

Se algunha vez se lese “La nau-
sée” con outros ollos e non a través
da “insípida obscenidade da exis-
tencia” con que a despacha a inte-
lectualidade superficial, quizais se
entendería que as ficcións, esas pa-
labras que se esvaran das cousas até
mergullarnos no noxo da totalida-
de, fanse reais e cobran sentido can-
do se encadean unhas con outras no
seo dunha existencia auténtica.

Checoslovaquia xa non existe,
a URSS tampouco, Sartre tampou-
co... Qué sentido ten hoxe lembrar
o seu xesto de rexeitamento do
premio nóbel para chamar a aten-
ción polo uso que del se facía para
crearlle problemas aos países do
Leste? De qué nos serve un Sartre
disecado nalgunha das súas ac-
cións ou expresións? Tampouco
pretendamos redimir a quen collía
a pluma coma quen colle a pistola.
Non queiramos dulcificar a quen
considerou que a guillotina se que-
dara corta na revolución francesa.
Pero vaiamos ao esencial, ao que
hai de común en todas as situa-
cións (“Situations”) polas que
transcorreu a súa existencia e que
en conclusión é o que definen ao
auténtico Sartre.

O que ensina o autor da “Criti-
que de la raison dialectique” a
quen queira escoitalo é a descubrir-
nos escorrendo o vulto, mostrarnos

como a conciencia inventa diferen-
tes “eus” para ocultar a nosa res-
ponsabilidade (“La transcendance
de l’égo”) e sobre todo, desenmas-
carar a tanta puta respectuosa (“La
putain respectueuse”) que se lava
as mans en sangue, que se deita co
poder a cambio de prestixio, que se
disocia do seu corpo e pretende
construír unha moralidade espiri-
tual e casta duplicando a realidade,
creando o mundo das ideas por un-
ha banda e o mundo sensible pola
outra, para ter sempre onde poñer-
se a salvo en caso de problemas.

Moita putain respectueuse que
busca calquera desculpa para
desentenderse dos de abaixo mais
está disposta a todo por gañarse a
consideración dos de arriba. Des-
pois de todo os de abaixo tampou-
co son santos, por qué sufrir por
eles? non o merecen. Os negros e
os comunistas cantos crimes co-
meteron, lembremos o que lle fi-
xeron á familia do Zar –até mata-
ron os nenos- ou lembremos cal-
quera cousa que nos serva para co-
locarnos á beira do sol que máis
quenta. Unha vez que é imposíbel
manterse á marxe, a prostituta eli-
xe traizoar os perseguidos: quen
puidera evitar elixir, mais existir é
estar condenado a ser libre.

O Jean do seu guión cinema-
tográfico de “A Engrenaxe” espé-

talle á Lucien que asasinara a
Benga –acusado de traidor e que
logo se comprobou que era ino-
cente- para que el –quen fora o de-
signado para esa tarefa- puidera
conservar a súa pureza. Mais non
por iso se librara pois é imposíbel
botarse fóra sen que iso teña con-
secuencias cando cada quen é un-
ha peza dunha máquina onde nin-
guén é inocente.

“Todos somos asasinos” nes-
te planeta onde tantas mortes
podían ser evitadas. Uns máis
que outros, seguramente mata
máis quen máis puro se conside-
ra, aquel que transfire toda culpa
á vontade dun Deus ou dunha
patria mistificada, ou á inmensa
totalidade intransformábel, á de-
cepción polas revolucións des-
viadas, ... cantas escusas!

Sartre, en cambio, era deses
que non tiña coartada e que acaba-
ba confesándose culpábel de todo
o que ocorría no mundo. Posible-
mente segue a selo a través das sú-
as personaxes, nin a morte lle ser-
ve de pretexto. Mesmo personaxes
tan desarraigadas e apáticas como
Antoine Roquentin da “Náusea”
seguen aí, fracasando na súa inter-
vención en favor do homosexual.
Non precisamos recorrer ao paci-
fista Lucien e o violento Jean que
fracasan igualmente desde puntos

de vista tan diferentes ao pretender
socorrer a un xudeu. A través deles
Sartre segue inutilmente a saír de
si mesmo para solidarizarse con
pobos, clases e xéneros aos que
non pertence; frustrándose a súa
intervención na medida en que a
salvación deles pasa precisamente
por sentir que poden prescindir da
súa protección. Porfía unha e outra
vez neste auxilio insultante por
canto descobre que é a través des-
tes actos como logra librarse do
noxo dunha existencia na que todo
valería o mesmo e conseguinte-
mente, tanto tería un monte de
bosta coma un ramo de caraveis.

Desde a súa primeira novela
de adolescencia do príncipe
desdeñado polas cousas cheas de
almas, até “L’idiot de la famille”
no que pretendeu comprender a
Flaubert, e con el a tentación da
irresponsabilidade do intelec-
tual, Sartre tratou de xustificarse.
En definitiva, para el vivir foi
tratar inutilmente de demostrar
que hai cousas polas que merece
a pena morrer. Deixou o camiño
da súa existencia estrado de pa-
labras. E tivo a honestidade de
confesar que ditas palabras ma-
taban. Só pretendemos con esta
lembranza alegar na súa defensa
que hai algo que mata máis que a
palabra e é o silencio.♦

As palabras matan, pero mata máis o silencio

Sartre, ao igual que a súa muller Simone de Beauvoir, demostrou durante a súa vida
unha fabulosa capacidade creativa, que se fixo patente a través do ensaio, a crítica,
o teatro e as memorias.
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X.C. GARRIDO
Perdedor? A cada derrota cha-
máballe “chocar co concreto”, e
iso é unha vitoria para quen pre-
tendía desenmascarar ao home
abstracto. Impútanselle moitas
derrotas por manterse ao lado
dos máis débiles, pero máis alá
das batallas perdidas poderíamos
lembrar guerras gañadas. No
1958, cando aínda ningún parti-
do sostiña na Francia a indepen-
dencia de Alxer, Sartre sacou o
seu “Todos somos asasinos” e
púxose á beira dos independen-
tistas. Lembremos a súa presi-
dencia do Tribunal Russell para
a Guerra de Vietnam, destapan-
do á opinión pública os crimes
que estaba a cometer EEUU e
que hoxe xa ninguén nega. 

Luxouse as mans (“Les
mains sales”) e as súas decla-
racións foron literalmente ex-
plosivas: No prólogo a Fanon
(“Les damnés de la terre”)
sostén que matar un branco é
liberar a un opresor e a un opri-
mido; no “Procéss de Burgos”
de Gisèle Halimi no 1971 afir-
ma “a loita armada por un Eus-
kadi independente e socialista,
esta é a esixencia completa da
situación actual. É isto ou a
submisión –que é imposíbel”.

Posibelmente hoxe non di-
ría o mesmo. Entre outras cou-
sas porque si o dixese acabaría
na cadea, ou alguén pensa que
queda algún Degaulle que be-

rre ao seu ministro de Xustiza:
“non se pode prender a Voltai-
re!”. Eses eran outros tempos.

Mais a cuestión non é se
Sartre mantería ou non o mes-
mo que dixo. Cantas veces se
desdixo? Despois de afirmar
que na URSS había total liber-
dade, denunciou a invasión de
Hungría ou Checoslovaquia.
Do que se trata é de coñecer ao
Sartre que para defender un
mesmo proxecto di en cada mo-
mento cousas diferentes. Hai
quen lle gustaría clasificalo co-
mo comunista para librarse del.

Poñerlle a etiqueta e arrombalo
cos souvenirs do muro de Ber-
lín. Mais el non se vai deixar
cazar tan facilmente. A súa obra
segue despistando ao inimigo,
como autor recoñece que non
pode xogar a ser Deus, pero
tampouco está disposto a rebai-
xarse a engaiolar coma un ani-
mal. É humano como o homo-
sexual de “La nausée” – que di
a verdade cando mente negan-
do a súa condición diante do re-
presor, porque ninguén é comu-
nista ou homosexual como
quen é unha pedra. Os oprimi-

dos non se poden deixar atrapar
pola miseria anti-comunista ou
homófoba dos desclasados. O
corso e a muller, representantes
de colectivos que foron educa-
dos para odiarse a si mesmos,
agriden o homosexual cando ao
fin conseguen petrificalo por
moito que se resiste a ser cata-
logado. Non lle deixan falar.
Non lle deixan definirse, como
ao comunista que non lle per-
miten explicar que significa pa-
ra el o comunismo senón que
xa lle colgan os gulags antes de
que abra a boca.♦

Unha vida ao lado dos derrotados
Sartre defendeu a independencia de Alxeria
contra toda a opinión francesa

Por obra e
graza
do idioma
MARTA DACOSTA

Escribo estas palabras neste
martes chuvioso, 69 anos
depois de que o noso pobo

refrendara maioritariamente o Es-
tatuto de Autonomía para Galiza.
Escribo e lembro que hai 21 anos
retornaban os restos de Castelao,
contra a súa vontade. De novo a
data do 28 de xuño ten un signifi-
cado que vai máis alá do
puramente temporal. Un tempo
novo, fecundado por esta chuvia
de verán que teima en lembrarnos
quen somos e por que o somos,
inicia a súa andaina baixo unha
lúa inmensa, tan próxima a nós
como hai tempo non se vía.

Aquí remata a primeira via-
xe, a que nos levou ao longo
deste mes último e, malia que
a dozura do momento non é
como algunhas soñamos, é evi-
dente que mereceu a pena.

Esta singradura fíxonos pro-
tagonistas dun espazo en que
normalmente permanecemos ig-
norados. E, malia o paso dos
anos, comprobamos que perma-
necen os prexuízos. 

Falamos do suplemento de
Babelia. Ese suplemento que sen-
ta cátedra e que forma parte dun
amplo grupo mediático interesado
en promocionar determinado tipo
de libros e autores. Viron cara a
Galiza polo morbo que lles
producía asistir ao esmorecemen-
to dunha época e, xa que ollaban
cara a nós, ilustraron,
brevísimamente, como é, de onde
vén, e a onde vai a nosa literatura.

E entón nós preguntámonos,
só existimos cando as forzas da
natureza actúan para transformar
a face da terra? A selección vén
imposta por tan curto espazo, ou
ten máis a ver con outras corren-
tes de intereses das que nestes
suplementos non se fala? O arti-
go asinado por Rafael Conte é
unha homenaxe á extinción dos
dinosauros? Porque os argumen-
tos son prehistóricos, e os
coñecementos que demostra da
nosa realidade cultural merecen
o mesmo cualificativo. O seu ar-
tigo e a relación de autores con
foto que ilustran estas páxinas
poñen en evidencia que é para
Babelia, ou sexa, para a opinión
literaria española, a literatura ga-
lega. Entenden en Madrid que
Mérimée ou Hemingway son au-
tores pertencentes á literatura es-
pañola? Seguindo o seu
razoamento debería ser así.

Conte, que menciona a
Castelao entre o panorama de
escritores de primeira magnitu-
de, e moitos outros, tamén no
noso país, deberían ler o irmán
Daniel con atención e gravar
no seu coñecemento a
clarividencia dalgunha das sú-
as frases, como a que di que
“se aínda somos galegos é por
obra e graza do idioma”. 

Mais hoxe, para pórlle fin
ao que vimos de comentar, di-
remos con el que: “Non temos
ningunha fe nos hespañois; pe-
ro témola en nós mesmos e nas
ideas que profesamos.”♦

MEMORIA DO FILÓSOFO FRANCÉS

O filósofo vendendo prensa maoista nas rúas de París (anos sesenta).



Título: Non sei cando nos veremos.
Autor: Anxo A. Rei Ballesteros.
Edita: Galaxia.

O irreverente autor de Dos an-
xos e dos mortos (1977), que
agardara tres lustros antes de
dar á luz o segundo título, Lo-
aira (1992), e despois, xa no
1998, nos deixaría as seis his-
torias de A sombra dos teus so-
ños, retorna agora á primeira
plana da ac-
tualidade con
Non sei cando
nos veremos,
título que lem-
bra un verso
de Rosalía pa-
ra unha histo-
ria dura, sórdi-
da, esperpénti-
ca. Trátase da
historia de
Fernando Lua-
ces, que é un abalar entre ex-
tremos, da proximidade casual
aos activistas dos GAR á parti-
cipación consciente nas mons-
truosidades da Triple A arxenti-
na. Un percorrido vital, intenso
e deformante, na procura da li-
berdade que se supón detrás da
negación de calquera estrutura
ideolóxica, de calquera sistema
estabelecido (mesmo a norma-
tiva lingüística)… unha procu-
ra do ser natural, exento de
condicionantes alleos á súa
mesquindade, que é unha espi-
ral abismática cara á nada. Ca-
tro cualificativos máis son im-
prescindíbeis: novela sexual,
circular, exemplar e simbólica.

En Non sei cando nos vere-
mos o sexo ten unha grandísi-
ma presenza, o convencional
entre home e muller, o menos
convencional, o pervertido, a
zoofilia, o sadismo… sexo ob-
sesivo. O sexo é a arma de pa-
ra rebelarse contra as miserias
do estabelecido. A novela é a
historia de Fernando Luaces
desde a súa iniciación sexual a,
practicamente, a súa total ani-
quilación como ser. É dicir, a
historia dunha fuga constante,
dunha evasión incesante que
remata de xeito lóxico á vez
que, para o protagonista, total-
mente inagardábel. Crónica au-
tobiográfica dunha vida guiada
máis polo instinto que pola re-
flexión, que acaba sendo circu-
lar pois o discurso remata no
punto en que principiou: con
Fernando no cárcere.

Anxo A. Rei Ballesteros
crea unha personaxe moi com-
plexa aínda que aparentemente
simple, que reivindica a anár-
quica fuxida de toda imposi-
ción, toda atadura. Con todo,
Fernando Luaces, non se pode
negar, é tamén un bon exemplo
de que a vida, sen sistema de
valores que a gobernen, devén
nun caos que a fai tan inaturá-
bel como aquela da que preten-
de fuxir, quizá porque non

existe fuxida posíbel –botando
a vista atrás, en catro das seis
historias de A sombra dos teus
soños a morte (morte física)
ten importancia capital, xúnte-
selles esta morte para a socie-
dade que supón o cárcere. Lua-
ces foxe do matrimonio, dá, in-
clusive, fuxido da Triple Alian-
za, mais o certo é que a súa vi-
da constitúe un proceso de de-
gradación constante, do cal de-

be salientarse a gradación: ce-
de ás presións de Marcial, fra-
casa; cede e casa, fracaso; cede
ás presións de Liliana, remata
co-executando un grotesco es-
pectáculo de zoofilia; cede ás
imposicións da Triple A e o re-
sultado é que se dará noxo a si
mesmo. Certamente, cada ce-
sión é tamén unha fuxida e a
súa conduta antiheroica de vi-
vidor pasota totalmente con-

gruente. Fóxese de todo simbo-
lismo obvio, e de calquera di-
dactismo. Mais o valor simbó-
lico-exemplar da historia na-
rrada sempre estará aí.

Alén da delicadeza no trata-
mento dalgunhas personaxes (a
mesma Liliana, por exemplo) e
da coidada gradación do des-
censo ao inferno de Fernando
Luaces, Non sei cando nos ve-
remos é unha novela nada com-
pracente, con momentos gro-
tescos, esperpénticos, que pa-
recen tirados dunha repugnante
carnavalada e poñen un nó no
estómago. A destreza narrativa
de Rei Ballesteros atrapa o lec-
tor e fai que asista curioso á
iniciación sexual de Fernando,
que vaia medrando a perplexi-
dade ante o progresivo interna-
mento en ambientes cada vez
máis sórdidos, até asistir á xus-
tificación que o fascista doutor
Maikel fai da tortura como fon-
te desde a que a vítima accede
á suprema sabedoría; como ori-
xe do pracer máis sublime; co-
mo causante final da verdadei-
ra e solidaria humanización.

A aquel abalar entre extre-
mos antedito, outros tres máis
queremos engadir. De por si, o
discurso representa xa vontade
de comunicación, mais Rei Ba-
llesteros ráchao, o relatorio de
Fernando perde con moita fre-
cuencia a linealidade inherente
á cadea lingüística, retórcese
significando a dificultade co-
municativa á vez que salienta a
importancia da comunicación.
Un segundo, non menos tras-
cendente, ten que ver coa per-
sonaxe central, Fernando, ser
escéptico e pasivo, un antihe-
roe un tanto nihilista que, con
todo, remata observando unha
conduta próxima á do heroe
cando por fin reacciona. E aín-
da un terceiro, pois a novela,
como antes dixemos da perso-
naxe central, semella simple.
De feito, adóptase unha estrate-
xia narrativa simple, mais, fi-
nalmente, ao non deixar indife-
rente ao lector, revélase como
complexa desde as implica-
cións que a lectura desencadea.

Non se trata de irreveren-
cia gratuíta nin do recurso fá-
cil ao sexo. Non é un oportuno
alegato contra a razón. Non é
só vindicación do acto puro e
instintivo nin é unha novela
frívola. É unha novela con
certa dose testemuñal, na que
tamén se denuncia (por exem-
plo, a desfeita da Amazonía) e
saca as cores (por exemplo, as
do fascismo), contada por un
narrador intelixente, hábil,
que seduce o lector doada-
mente, que exerce sen virtuo-
sismos mais con moita efecti-
vidade e tarefa de petar na
conciencia da sociedade. A
náusea tamén purifica.♦

XOSÉ MANUEL EYRÉ
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Intriga
por entregas
O descenso do derradeiro oca-
so, de Anxo de la Cruz, gañou
o premio de novela por
entregas ‘La Voz de Galicia’
2004. É un-
ha obra de
misterio na
que dúas
xornalistas
da TVG
deben viaxar
a unha escura
aldea da raia,
Trasomundo
da Cancela,
para preparar
unha reportaxe
sobre o culto á morte. Alí pasa-
rán estrañas cousas. Con técni-
cas cinematográficas, tece unha
trama na que nada é o que
parece. Edita Sotelo Blanco.♦

As literatas
Xerais publica dúas novas
obras da súa colección ‘As lite-
ratas’. A croata Slavenka
Drakulic presenta Como se
non existise,
que nos leva
aos Balcáns
da guerra dos
anos 90 para
contarnos a
experiencia
dun grupo de
mulleres nun
campo de
concentración.
A portuguesa
Lídia Jorge, en
Marido e outros
contos escribe sete relatos que
se centran no espazo feminino,
a memoria e a propia escrita.♦

Contos sen lareira
Disfrazado de colección de
contos de tradición oral,
Miguel Anxo Mato
Fondo crea
un escritor
imaxinario,
M. Castro
d’Anllóns, que
recompila his-
torias sobre es-
traños habitan-
tes do país,
personaxes mí-
ticos e unha
paisaxe cargada
de nostalxia. Xope de Lilaina:
Historias para mellor nos
coñecermos. Edita Baía.♦

Biografía
dunha progre
Xosé Ramón Pena crea en
Fado de princesa unha historia
de sentimentos e pescudas per-
soais. Unha
muller que
tenta superar
unha época na
que o feminino
supón humilda-
de e represión,
quedar nun
segundo plano e
resignarse. O es-
critor betanceiro
percorre as súas
vivencias por encontrarse a si
mesma. Edita Galaxia.♦

O autor
crea unha
personaxe
moi
complexa
aínda que
simple en
apariencia.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

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

3. MELODÍA DOS DÍAS USADOS.
Anxos Sumai.
Galaxia.

4. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

2. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

3. OUTRO IDIOMA É POSIBLE.
Teresa Moure.
Galaxia.

4. ORIENTARSE POLA RIBEIRA
SACRA.        

Gonzalo de Francisco.
Baía.

5. O LIBRO DAS COLUNAS.
Luísa Villalta.
A Nosa Terra.
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Caída e liberación de Fernando Luaces
Rei Ballesteros experimenta cos límites da fuxida social

Anxo A. Rei Ballesteros.
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Título: Marido e outros contos.
Autora: Lídia Jorge.
Edita: Xerais.

A coleción que María Xosé
Queizán dirixe para Xerais vén
de tirar do prelo unha tradu-
ción ao galego, dende o portu-
gués, dunha das autoras do pa-
ís veciño máis interesantes. A
pesar da polémica que levanta
sempre traducir do idioma ir-
mán, neste caso producese un
paradoxo: o introito de Maria
Lúcia Lepecki
está en portu-
gués e os sete
contos que
forman a obra
están traduci-
dos ao noso
idioma, provo-
cando, deste
xeito, no lector
un certo des-
concerto, sen que fique clara a
razón do feito. Nos contos con-
vén sempre destacar o labor de
tradutor de Xavier Rodríguez
Baixeras.

No aproveitábel limiar, a
propia Jorge dá unha defini-
ción dos seus textos, mostran-
do o camiño que vai seguir o
lector cando se achegue a estes
contos “nunca deixam de ser
meio experimentais, meio está-

ticos, meio circulares, e ao
mesmo tempo são crónicas da
vida cuotidiana, da vida do pa-
ís, ou só apenas sinais do mun-
do onde a pessoa mergulha
mão, retira-a e, agarrada a
ela, vem um pedaço informe da
realidade”

En Marido e outros contos,
a escritora móstranos o seu
imaxinario, que está presente
noutras obras tamén. No pri-
meiro lugar, o feminismo.
Mais, como di Lepecki “a
atenção ao feminismo entendi-
do como jeito de ser não como
sexo”. Por iso as mulleres van
ser as protagonistas da súa
obra, son as personaxes femini-
nas sobre as que se alicerza a
súa narrativa, cuns personaxes
ben perfilados nos que a vida
interior domina, como no caso
do primeiro relato que lle dá tí-
tulo ao libro: Marido.

O segundo é a palabra co-
mo definición última e que nos
situaría no espazo tempo axei-
tado para poder verter ao exte-
rior o interior, converténdose
deste xeito en identidade, por
iso é desacougante o comenzo
de A instrumentalina “Nunca
se sabe o que pode traer unha
viaxe ao íntimo do corazón”.
Por isto Marido e outros contos
é unha boa entrada no mundo

desta escritora portuguesa que
leva trinta anos desafiando o
politicamente correcto e cuxa

narrativa está entre a poesía e o
ensaio.♦

XOSÉ FREIRE

Personaxes
ben
perfilados
nos que
domina
a vida
interior.

Terra e Tempo
Nº 133. Xaneiro-marzo do 2005. 4,50 euros
Dirixe: Xoán Carlos Garrido. 
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Xoán Carlos Garrido entrevis-
ta a Evo Morales, líder
cocaleiro boliviano e un dos
principais líderes do país sura-
mericano. Xosé Díaz explica
as políticas de redistribución
da riqueza. Xoán Costa
reflexiona sobre a
liberalización do
ensino
público.
Carlos
Callón recu-
pera a figura
de Lorenzo
Varela. Niko
Schvarz via-
xa ao
Uruguai para
contar o cam-
bio de goberno. Isidro Novo
viaxa a Xálima, na Galiza ex-
tremeña.♦

Cerna
Revista galega
de ecoloxía e medio
ambiente

Nº 44. Primavera do 2005. 3 euros
Dirixe: Manuel Soto. 
Edita: ADEGA.

Xosé Veiras explica a presen-
za de Adega no Foro Social
Mundial. Martiño Nercellas
explica a per-
sistencia
de fuel no
litoral. Pu-
blícase o
manifesto
contra Ence.
Sebastián
Losada dá
cifras sobre
o impacto da
pesca de
arrastre en alta mar. Antón
Fortuna escribe sobre as “fra-
gas residuais ferrolás”.
Ramsés Pérez dá trucos para
facer compostaxe caseira. Fer-
nando Malvar denuncia a
construción de encoros no río
Verduxo.♦

Compostelán
Magazine sociocultural

Nº 148. Xuño do 2005.
Dirixe: Pilar Comesaña. 
Edita: Finisterre.

A portada protagonízana Mofa
e Befa, que nos presentan un-
ha galería de manicómicos.
Moncho Lemos presenta a
Juan de Pablos, un mito
vivente da radio. Pilar Come-
saña e Alberto Casal entrevis-
tan o músi-
co Iván
Ferreiro,
ex líder
de Los pi-
ratas. In-
clúese un
percorrido
pola
mostra
‘Radicais libres’ na compaña
de convidados como Anxos
Sumai, Miguel Gelabert ou
Agar Ledo. Tamén se analiza
o fenómeno blog, moi exitoso
en Galiza.♦

Título: A rosa de Ninguén.
Autor: Paul Celan.
Edita: Galaxia.

Traducido por Catuxa López Pa-
to, que xa entregara unha peque-
na mostra na “Revista das Le-
tras” de Galicia Hoxe, por fin é
publicado en galego un dos gran-
des poetas –por
non dicir o máis
grande– da se-
gunda metade
do século XX.
Neste poemario
está todo Celan.
Como escribía
Peter Szondi
(outro xudeo
que estivo nos
campos de ex-
terminio e que se suicidaría dous
anos despois que o poeta, de
quen era amigo) en Celan “a
substitución do texto-representa-
ción polo texto-realidade, lonxe
de significar o que se entende por
esteticismo, provén, pola contra,
da vontade e da preocupación
por respectar a realidade da mor-
te, a realidade dos campos de ex-
terminio, no canto de pretender
que a poesía forme con iso un ca-

dro poético. Ao mesmo tempo, o
poeta respecta a realidade estéti-
ca da súa poesía, a cal, case entei-
ramente, está volcada á memoria
dos seus mortos”. 

Desta maneira Celan res-
ponde a a Adorno cando este es-
cribía que despois de Auschwitz
non se podía facer poesía (con
todo, cómpre non esquecer o
que di Szondi, discípulo do filó-
sofo alemán: para este, a súa
afirmación (?) tiña un corolario:
despois de Auschwitz só se pode
facer poesía en virtude de
Auschwitz). Desde o primeiro
verso do libro, o lector vai topar
unha dificultade de lectura, unha
linguaxe paratáxica, mais tamén
unha lingaxe que se desenvolve
a partir do esforzo de comuni-
carse, unha linguaxe que é ta-
mén a nosa, ou pode chegar a
selo. Malia a que as traducións
nunca poden captar toda a rique-
za do orixinal, a tradución de
Catuxa López Pato é correcta,
ben que se podería discutir unha
ou outra opción, sobretodo no
poema “Tubinga, xaneiro”; e
asemade se bota en falta, aínda
que un non é moi amante delas,
algunha que outra nota máis.

Malia o seu hermetismo, o
verso de Celan é neto, rotundo,
posúe unha capacidade enorme
para crear un transfondo silencio-
so no que o trastorno estético e a
destrución da lingua do inimigo
seduce e convence da necesidade
da relectura constante para poder
captar, cando se capta, toda a dor
e todo o sofrimento do ser huma-
no. Esta, si, en verdade, é a escri-
ta do corpo. Do corpo humillado,
destrozado, torturado, dilacerado,
sufrinte, famélico, non –evidente-
mente– do corpo erótico, que pa-
rece ser o único que interesa ulti-
mamente, como avisou hai pouco
Terry Eagleton.

Contrariamente ao que adoito
nas reseñas de poesía, non se cita
ningún verso. Quen queira saber
o que é a poesía, que lea o libro da
primeira á derradeira páxina, un-
ha e outra vez. Sen présas.

No número 5 de Amestra-N-
Gallar (número adicado enteira-
mente ao romeno e que marcaba
un punto de inflexión na biblio-
grafía en galego sobre o poeta),
John Felstiner desexaba que
oxalá “se poida escoitar a voz de
Celan tamén en galego”. Xa se
escoita, e esperemos que sexa só
unha primeira entrega.♦

X.G.G.

Benvido Celan

Malia
ao seu
hermetismo,
o verso
de Celan é
neto,
rotundo.

Lídia Jorge cruza o Miño
Marido e outros contos, primeira tradución
da autora portuguesa ao galego 

Lídia Jorge.

Paul Celan.



Título: No sos vos soy yo.
Director: Juan Taratuto.
Intérpretes: Diego Peretti, Soledad Villa-
mil, Cecilia Dopazo, Marcos Mundstock, 
Luis Brandoni, Hernán Jiménez, Mariana 
Brisky, María Eugenia Doval.
Nacionalidade: Arxentina-España, 2004. 
Comedia, 104 minutos.

¿Estamos xa saturados de tanto
cinema arxentino ou aínda nos
quedan folgos para seguir devo-
rando máis traxicomedias urba-
nas con acento porteño? Supoño
que a resposta é un non-si a xul-
gar por como se seguen estrean-
do con certa regularidade as pro-
ducións dese curioso país con su-
perávit de psicólogos e votantes
defuntos. Abo-
fé que non vou
ser eu o que
vaia protestar
pola invasión. 

I nvas ión
que aínda non
divisa o seu de-
clive tendo en
conta que se-
guen chegando
óperas prima
como este No
sos vos soy yo,
de Juan Taratu-
to e non só as
novas entregas
dos xa perfec-
tamente asen-
tados Jorge Campanella ou Fa-
bian Bielinsky. 

Como xa acontecera con ou-
tro filme de debutante comenta-
do aquí mesmo hai un tempo,
Cama adentro –a piques de es-
trearse comercialmente co novo
título de Señora Beba–, a fita
chega co carimbo de Filmanova
na beira peninsular da coprodu-
ción trasatlántica e co nome de
Antón Reixa dando glamour ga-
laico na nómina de produtores. 

En canto á historia de No sos
vos, soy yo, temos unha comedia
romántica de escenario urbano
que ten na súa proposta e no seu
desenvolvemento algo máis ca

unha débeda evidente co cine do
vello Woody Allen en relectura
porteña, aínda que con claras al-
ternativas xa no seu terzo final.
Todo o que é nihilismo feroz nas
traxedias encubertas do de Nova
York tínguese cun certo tono de
esperanza nesta variante bonae-
rense, quizais sexa cousa da mú-
sica escollida para o envoltorio;
Allen, que tira sempre pola nos-
talxia decadente dos Benny Go-
odman, Duke Ellington, Lester
Young, e demais monstros do
jazz dos anos 30 e 40 e Taratuto,
que tira sen complexos polo can-
cioneiro de Jorge Drexler e An-
drés Calamaro. 

O caso é que temos entre
mans unha máis que correcta
traslación arxentina do retrato
traxicómico que Allen fai da cri-
se de parella nas súas fitas; un
cambio de escenario para unha
historia que resulta máis que fa-
miliar, Javier (Diego Peretti)
vén de casar con María (Soledad
Villamil) logo de anos de convi-

vencia. A idea é iniciar xuntos
unha nova vida en Miami, xa
que María ten permiso de resi-
dencia nos Estados Unidos. Ela
marcha por diante para preparar
todo, Javier despídese do seu
traballo como cirurxián, vende o
seu piso e vai camiño do aero-
porto na destartalada camioneta
do seu amigo Hernán Jiménez
–un dos moitos secundarios im-
pagábeis da fita– cando recibe a
chamada da crise: María ten dú-
bidas, non quere que Javier via-
xe a Miami, acaba de coñecer
outro home. 

Con este punto de partida, a
rota que escolle o guión de Tara-
tuto é a do calvario traxicómico,
en ocasións sarcástico, ás veces
emotivo, mais evitando sempre
os circunloquios do sentimenta-
lismo rosa e sen escatimar malas
intencións no deambular do coi-
tado Javier polos distintos esta-
dios do mal de amores: compra
un canciño, que acaba converti-
do en gran danés ante a perplexa

ollada do seu dono. Recupera o
seu traballo de cirurxián e volve
perdelo cando lle mete o bisturí
sen anestesia a un paciente men-
tres lle conta as súas penas á en-
fermeira . Acaba de émulo de
Niki Lauda nunha sesión de so-
larium que máis parece parrilla-
da arxentina, protagoniza unha
das escenas de sedución máis
patéticas que un lembre no cine
recente cunha antiga compañei-
ra de colexio que tan só o quería
convidar á súa inminente vo-
da… Desventuras e algunha que
outra aventura nun camiño apa-
rentemente errático pero que vai
conduncido a Javier cara a unha
decisión fundamental que mar-
cará tamén un punto de infle-
xión cara á madurez cando está
a piques de refacer a súa vida
sentimental e María retorna su-
plicando perdón. E até aquí po-
do ler. 

A fita de Taratuto con todas
as súas previsibilidades, que son
moitas, déixase ver con algo

máis que agrado grazas ao enor-
me traballo dos seus protago-
nistas, non só o estupendo Peret-
ti e as dúas fabulosas mulleres
entre as que se debate Cecilia
Dopazo –os seguidores máis
avezados do cinema arxentino
lembrarana de fitas de Marcelo
Piñeyro como Cabalos salvaxes
ou Tango feroz– e Soledad Villa-
mil (a Laura de O mesmo amor,
a mesma chuvia), senón, e moi
especialmente, tamén polo tra-
ballo de excelentes secundarios
como o Luthier Marcos Munds-
tock –impagábel psicanalista al-
cólico co que se fan evidentes os
nexos de unión entre Taratuto e
o mestre Allen– ou Hernán Ji-
ménez, o amigo confidente ao
que antes xa aludimos que se re-
vela como un curioso portento
bonaerense de complicidade es-
toica nas antípodas do rol que
representa Eduardo Blanco nos
filmes de Campanella a carón de
Ricardo Darín. 

Son os actores e un guión
intelixente no que a trama se vai
desenvolvendo no tempo axei-
tado os puntos fortes deste filme
que na banda oposta adoece
dunha terríbel impericia formal,
sendo benévolos o mellor que
podemos dicir da posta en esce-
na do debutante Taratuto é que
aínda se ve moi verde e que só
resulta cando “abusa” do plano
secuencia para lle dar liberdade
ao marabilloso reparto co que
traballa. Dende logo, a súa pla-
nificación non pasará á historia
da sétima arte. A min aínda non
me quedou claro se certos enca-
dres “exóticos” obedecían a un
problema de formato na panta-
lla da minisala na que me tocou
en sorte ver a fita ou eran sínto-
ma doutro tipo de carencias. En
fin, haberá que agardar á próxi-
ma fita de Taratuto para ver por
onde van os tiros, se é que hai
sorte e segue o boom porteño.♦

XOSÉ VALIÑAS
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O ningures catalán
Título: Ningures.
Grupo: Keympa.
Edita: Picap.

Despois de varios anos de tra-
ballo dentro da música de ra-
íz, a formación catalá vén de
finalizar o seu segundo traba-

llo, Ningures, no que
novamente apostan polos
aires celtas e polas
composicións en galego. Con
este novo álbum, Keympa ra-
cha fronteiras xeográficas e
musicais, mesturando estilos
e falando nas diferentes
linguas do Estado, (por vez
primeira, neste novo traballo
inclúense temas en catalán).♦

A galega
de Eurovisión
Título: Elem.
Grupo: Urban Trad.
Edita: Resistencia.

Déronse a coñecer ao público
galego en maio de 2003, can-

do cunha lingua inventada re-
presentaron á Bélxica no fes-
tival de Eurovisión. Nas súas
filas, como vocalista,
aparecía, para sorpresa de
moitos, Verónica Codesal,
descendente de galegos asen-
tados en Bélxica. Agora, o
repertorio de Urban Trad non
se limita a tomar inspiración

na música celta, como fixera
para os seus anteriores traba-
llos. Elem está empapado dos
sons de Escandinavia, os paí-
ses do leste, de Francia ou de
España, unha variedade de
matices que reflecten a
evolución da banda, onde o
idioma imaxinario dos
primeiros tempos deu paso a
cancións en galego, sueco,
holandés ou francés.♦

Mestizaxe flamenca
Título: El Bicho II.
Grupo: El Bicho.
Edita: DRO Atlantic.

Se hai catro anos El Bicho
comezaba a dar os seus
primeiros pasos na música,

hoxe, e cun disco acabado de
publicar, está considerado co-
mo un dos grupos máis
consolidados dentro da mesti-
zaxe flamenca. Baixo o título
El Bicho II volven ás tendas
de discos con once novos
temas nos que a flamenco
dialoga co hip-hop, co jazz e
a rumba.♦

O patetismo dun home deixado pola muller
No sos vos soy yo, unha traxicomedia sobre as relacións de parella

A fita
de Taratuto
déixase ver
con algo
máis que
agrado
grazas ao
enorme
traballo
dos seus
protago-
nistas e
secundarios.

Fotograma de Nos sos vos soy yo. No recadro, o director Juan Taratuto.



Naceu en Ourense, ao pé do
Miño, e fixo casa en Lira, ao
pé do mar. Foi unha viaxe
obrigada polas circunstan-
cias ou buscada?

Inicialmente estaba ben
tranquilo en Ourense pero sen-
tía a necesidade de procurar ou-
tros espazos e viñen vivir a Co-
ruña. Como consecuencia diso,
a primeiros dos anos 80 din co
territorio que vai desde o Mon-
te Louro a Fisterra. Descubrín
que podo ter dúas patrias: a do
Miño e a que está entremedias
da Costa da Morte. Finalmente
alí afincamos e mercamos casa
en Lira. Daquela a relación fí-
xose máis intensa e  saíronme
mundos e narrativas dentro do
espazo de Lira e Carnota.

Desexaba ser xornalista, non
puido, pero ao final venceu a vo-
cación do escritor. Na escrita é
múltiple: ensaio, teatro, poesía...
que busca en cada xénero?

Descubrira a necesidade de
escribir desde cativo coa escrita.
Lembro que no edificio tiña un
amigo, Suso, que foi saxofonis-
ta de Abuña Jazz, e o seu pai lía
o ABC e o meu El Pueblo Ga-
llego, recortabámolos e facía-
mos un novo xornal que des-

pois vendíamos no quiosque de
Lola na rúa Santo Domingo...
tiñamos moi boa distribución!
O caso é que non puiden ser
xornalista pero si escritor. Em-
pecei na poesía. Estes días lía o
último de Milan  Kundera e non
estou dacordo co que dí de que
o narrador é poeta primeiro. Eu
sempre me considerei narrador
porque viña dunha fecunda tra-
dición oral, que recibín da miña
nai e da miña avoa. Non me po-
do considerar poeta porque non
traballo todos o días, pero si que
a teño presente cotianmente co-
mo lector. E de cando en vez
xurde porque a poesía sempre
foi unha relación firme.

Que sería entón a literatu-
ra, porqué a plantea como
unha decisión?

Para min é unha necesida-
de. Pasei algúns anos tentando
deixalo porque sufría. Agora
sufro só o xusto porque a nece-
sidade de contar é demasiado
forte. E aí segue permanecendo
en min, non sei se é vocacional
ou algo primario, pero sei que
esa pulsión é anterior á voca-
ción. A proba é que tiven que
reafirmarme nesa necesidade e
reconciliarme comigo mesmo

para atopar a propia voz.
Na autobiografía breve da

Biblioteca Virtual Galega, de-
dúzoo fillo dun tempo no que
aínda a historia oral transmi-
tía mitos e cultura e ao mesmo
tempo fillo xa do audiovisual? 

O fundamental é o cine.
Meu tío fundou o Cine Xesteira
de Ourense e meu pai foi pri-
meiro operador de cabina, con
16 anos, e despois administra-
dor. Como eu non aguantaba
dereito na butaca fíxome un bu-
rato nun palco para poder man-
terme sentado. Vin películas a
fartura e como narrador penso
que si o cine xeneracionalmen-
te nos marcou a todos, en min
particularmente detecto un xei-
to secuenciado de contar que
viría do cine mentres que sería
a oralidade familiar a que me
forneceu universos narrativos.

Como surxiu Mar de Lira?
Este libro foi escrito hai cin-

co ou seis anos. Tíña o manus-
crito e roubáronmo. Busqueino
até polos contedores da bisbarra
pero non apareceu. Seguramen-
te acabou queimado en SOGAMA

e convertiríase en fume. O ano
pasado volveume a necesidade
do libro pero era incapaz de re-

construilo até que unha mañá
empezou a fluír e estivera aí,
xermolando durante anos no in-
conscente. Durante varios días
saían os poemas uns detrás dos
outros. Pasaba o tempo e faltaba
o derradeiro, O Cabo do Mundo,
que acabou por aparecer: O de-
mais foi misterio, / escuridade
onde a luz se inicia. No momen-
to de escribir, sínteste o centro
do mundo, decátaste de que es-
tán presentes liñas esenciais de
forzas, de dinámicas e que están
a pasar por ti. Impresiónome
cando leo o que escribo e penso
que é algo que non puiden face-
lo eu, pola emoción que ten.

O poemario Mar de Lira é
unha aproximación nova á
paisaxe?

A intención era interpretar
un territorio, unha parroquia, e
tentar facer unha lectura aberta.
Esa paisaxe humanízase por-
que ten carácter. Arranco cunha
descripción física pero ao tem-
po humana: O mar de Lira é
ancho, / ocupa a vista toda que
se abrangue entre os ollos, /
(...) Mar de carácter / ten días,
coma un home, e iso marca un-
ha relación de aproximación
coa liña de traballo de Uxío

Novoneira, o grande develador
do valor ontolóxico da paisaxe.
Dentro da nosa historia litera-
ria, Uxío por unha banda e Avi-
lés de Taramancos en relación
co mar, son fontes principais
das que bebe a miña poesía.

Hai unha poesía da Costa
da Morte diferente despois
do Prestige e todo o que trou-
xo consigo? 

O libro que xurdiu o ano
pasado non ten que ver co ante-
rior que desaparecera, e nel xa
está presente todo o que pasou
despois do naufraxio. Sei que
vai haber unha literatura dife-
rente da Costa da Morte, e xa
apareceron cousas, como a últi-
ma novela de Rosa Aneiros.
Estou convencido de que terá
moita máis repercusión e rein-
tepretación literaria.

Vostede xa se ocupou en
máis ocasións da presenza do
mar na literatura galega, un
dos seus libros é O mundo da
pesca na literatura galega.

Gostaríame que tivese máis
presenza trascendental porque se
do interior ven a invención da
Terra,  o Mar é o outro grande
polo criativo. Sempre me cha-
mou a atención a pouca trascen-
dencia do mundo da pesca, da
actividade do home co mar na
nosa literatura. Non hai unha tra-
dición que se corresponda coa
potencia desa presenza, e das ac-
tividades arredor del, de vida e
de morte, de ida e volta, de tra-
ballo e esforzo. No libro que ci-
tas teño comentado que había
que concluír, con Carlos Casa-
res, que Hemingway sería un dos
que mellor o fixo. Ou como teño
falado con escritores portugue-
ses, o mariñeiro literario de valor
máis universal foi Manuel, o
pescador de bacallao da obra de
Kypling, Capitáns intrépidos. A
nós fáltannos máis obras e terá
que ser algún escritor do litoral
quen faga a grande obra do mar.

Quería preguntalle sobre
os premios literarios e sobre
o mundo editorial. Cando re-
cibe o Xerais por O bosque
das antas, en 1988, é cando se
proxecta como autor. Seguen
tendo os premios ese valor de
difusión tan determinante? 

O Xerais, xa o dixen máis
veces, para min foino todo. Da-
quela quizais había menos por-
tas para publicar porque hoxe, a
pesar da crise, o espazo editorial
é máis dinámico e está tamén a
rede. Daquela estabamos máis
limitados aínda que en compa-
ración había máis revistas. Re-
pito que para min foi esencial,
abreume portas, apuntalou unha
vocación e determinou para
sempre unha liña na miña vida. 

En Carnota teñen unha
experiencia diferente para
difundir un libro como Mar
de Lira.

A libraría e a biblioteca son
os espazos principais do libro,
pero ten que abrir lugares no-
vos e sairlle ao encontro á xen-
te que non pisa as librarías. Te-
ño participado na dinamización
do libro a través das lecturas
públicas en cafés e Mar de Li-
ra tamén terá un tratamento
singular porque se venderá no
ponto de recepcion de viaxan-
tes que se embarcan en Lira.♦
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Francisco X. Fernández Naval
‘Aínda está por escribir a grande obra galega

sobre o mar’
XAN CARBALLA

Francisco X. Fernández Naval (Ourense, 1956), vén de publicar en A Nosa Terra, o seu último poemario Mar
de Lira. Poeta e novelista, a traxectoria literaria de Fernández Naval comeza en 1980, e ten un dos seus fitos
na obtención do Premio Xerais en 1988 coa novela O bosque das antas. Declárase fillo da literatura oral e do
cine, “non me quedaba outra porque meu tío foi fundador e meu pai administrador do Xesteira de Ourense”.

XAN CARBALLA



Títulos: Diáspora, 10 artistas galegos no exi-
lio latinoamericano (1930-70) / Tipoloxías, 
Bernd & Hilla Becher.
Lugar: MARCO de Vigo e Fundación Tele-
fónica de Madrid.
Até: 11 de setembro e 7 de agosto, respecti-
vamente.

Sorpresa por partida dupla no
MARCO de Vigo; na exposición
Diáspora descubro que temos un
Gauguin galego, Ángel Botello,
que eu descoñecía por completo.
Disque expuso en Caixanova en
1995. Vou ver se mercaron os de
Caixanova algo daquela mostra,
miro en www.coleccioncaixano-
va.com e aí só atopo unha xerra
de espigas do Botello datada en
1976, ben pouco interesante ao
respecto do visto do artista no
museu da rúa do Príncipe. O pro-
xecto Diáspora, comisariado por
Carlos L. Bernárdez leva como
subtítulo 10 artistas galegos no
exilio latinoamericano, 1930-
1970 e, ao visitala, non podo evi-
tar pensala-mesturala co voto
emigrante dos nosos desacougos
(estou escribindo estas liñas can-
do aínda non se saben os resulta-
dos do voto exterior) e todo son
noticias, dimes e diretes sobre a
emigración. Votarían nestas elec-
cións os descendentes galego-
puertoriqueños de Ángel Botello?
E penso, tamén, na pasada expo-
sición do Espazo Anexo, tamén
no MARCO, alí outro trasterrado,
éste cara a Madrid (ou sexa sen
poder votar nestas eleiccións) o
pontevedrés Carlos Rodríguez-
Méndez. Novo descubrimento ta-
mén aquí: unha obra dacabalo en-
tre o minimalismo dunhas masto-
dónticas columnas negras, un
land art reconstruido e recapitula-
do e o accionismo que fuchica no
solo das nosas cidades-almas. O
comisario Iñaki Martínez Antelo
xa ollara cara ao exterior con
Ángela de la Cruz. (esta coruñesa
sí que podería ter votado: vive en
Londres). Daquela, meigallos
duns comisarios que albiscaban o
que ía vir nestas eleccións do
alén? Xustiza e recuperación ou
abafamento polo que hai aquí
dentro? Inda vai ser que teñamos
que marchar votantes e artistas
para que se nos “descubra” como
raras e prezadas alfaias que en-
chen museus e maiorías. 

Un catálogo portugués
a imitar

Tomen nota deste enderezo
electrónico, imprescindíbel e
absolutamente recomendábel
para estudosos e público en xe-
ral: www.anamnese.pt. Baixo
ese nome ben estraño, acubílla-
se unha plataforma dixital, un
catálogo que inventaría os ar-
tistas contemporáneos de/en
Portugal a partir de 1993. Un
directorio ben útil cunha am-
plísima nómina de artistas lusi-
tanos aos que ilustran dez ima-
xes das súas obras. Os crea-

dores están ordeados pola ini-
cial do seu nome, non pola do
seu apelido, e o listado actúa a
modo de embaixada virtual na
que se ofrece ao mundo toda a
nómina de artistas e produ-
cións que es-
tán a facerse
nas cociñas da
arte portugue-
sa contempo-
ránea. 

O deseño
da páxina é ben
atractivo e con-
ta, ademais,
cunha sección
chamada 1A +
1P + 1A (un ar-
tista + unha pe-
za + un autor
ou crítico que
escribe de au-
tor e peza). Ga-
liza debería ter unha ferramenta
semellante (dado o volume de
artistas do territorio estatal dita
empresa xa sería moito máis di-
fícil para toda España) que re-
ferenciase os artistas e as súas
obras, aos galegos de dentro e de
fóra. Non vaia ser. Anamnese
está dirixida por Miguel von Ha-
fe Pérez e se atendemos á mosca
que figura ao pé da páxina elec-
trónica, conta con financiamen-
to dos fondos europeos FEDER.

Directores que marchan

Marchan das súas respectivas
empresas museísticas Carlota
Álvarez Basso, do MARCO, e
Luis Caruncho do MACUF da
Coruña, ambos a cabalo entre
Madrid e Galiza. (Por certo: vo-
tarán aquí ou en Madrid? Sigo
co síndrome eleccións). Imos
ver que pasa con eses centros e
que pasa con este país. Cómpre
que todos marchemos nun mo-
mento dado e que mudemos de
aires. Tamén Beiras o fixo, e Ar-
zallus, Pujol e, seguramente,
Fraga. Polo que respecta ao
MACUF, e xa se sabe que os or-
ganismos privados son máis
opacos, confiemos en que colla
novos folgos e deixe a trécola
na que insistía, en boa lóxica, o
seu anterior director-artista cos
creadores coetáneos de xera-
ción e a ver se, nesta nova xeira,
a nova directora busca novos
compañeiros de aventura artísti-
ca e loita con imaxinación con-
tra o maior handicap desa insti-
tución: o seu emprazamento na
xeografía da cidade de Coruña.
En canto ao MARCO, da Álva-
rez Basso eu falaría dun comme
ci, comme ça, ou sexa, unha de
cal e outra de area na programa-
ción e sobresaínte na posta a
punto da maquinaria e engrana-

xe loxística do museu. E quizais
vaia sendo tamén a hora do
CGAC. Digo. Por certo: Óllen
cara a Fundación Luis Seoane
da Coruña, completamente revi-
talizada na súa programación
tralas pasadas mudanzas na súa
dirección.

Mostra fotográfica
da historia industral
en Madrid

E concluimos con Bernd & Hi-
lla Becher que amosan cuarenta
anos de vida e traballo artístico
en común na sede da Fundación
Telefónica de Madrid nunha ex-
posición titulada Tipoloxías.
Unha vasta exposición onde o
visitante non atopará outra cou-
sa que non sexa unha serializa-
ción infinita de imaxes en bran-
co e negro de arquitecturas in-
dustriais, todas do mesmo tama-
ño medio, todas enmarcadas
limpamente cun marquiño de
aluminio branco, todas sobre
unha cartolina branca, co mes-
mo tipo de papel brillo, co mes-
mo punto de vista, co mesmo
distanciamento do motivo, co
mesmo xeito de titular (O nome
da empresa ou industria, a re-
xión, as iniciais do estado e o
ano da toma fotográfica). Varia-
cións infinitas e igualdade infi-

nita. Fotografías sen seres hu-
manos, sen habitantes, só os res-
tos arquitectónicos onde atopa-
mos a man dos homes que as
crearon: complexos trebellos e
inxenios mecánicos nados do
progreso e o desenvolvemento.
Depósitos de auga, torres de re-
frixeración, gasómetros, caste-
los de extracción, plantas de tra-
tamento, graveiras, caleiras, si-
los de cereal, silos de carbón, al-
tos fornos e naves industriais
son os motivos representados
que conforman un inventario in-
menso da historia industrial de
Europa e USA no século XX e
que este matrimonio de artistas
alemáns veñen inventariando
dende os anos sesenta en Alema-
nia, Bélxica, Francia, Gran Bre-
taña ou Estados Unidos. Imaxes
de arqueoloxía industrial silen-
tes, orgullosas. Unha fotografía
minimalista fría, documentalista
até o exceso, carente mesmo dos
aditamentos derivados da clima-
toloxía: sempre un ceo gris, neu-
tro, cunha luz homoxénea sen lu-
gar a un ceo azul ou un sol ra-
diante. A fotografía como con-
cepto puro, como documento bá-
sico e primordial tan enchido de
pensamento como baleiro de
emoción.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Os motivos
repre-
sentados
conforman
un inventa-
rio da
historia
industrial
de Europa e
os EE UU
do século
XX.

Medidas variábeis
De exilios, catálogos e industrias

Bernd & Hilla Becher: Depósitos de auga, Crailsheim, D, 1980 e outros.

●



O venres 1 de xullo estrease a
segunda longametraxe de anima-
ción en 3d da empresa coruñesa
Dygra Films. E  faino amparada
pola expectación e as boas críti-
cas vertidas polo público e pren-
sa xeral tras a preestrea na Coru-
ña a pasada noite do 23 de xuño.
Soño dunha noite de San Xoán,
co trasno Perecho á cabeza, pre-
séntase como o proxecto máis
ambicioso da factoría galega, coa
que se agarda superar a recada-
ción de O bosque animado.

Tres anos e medio de traballo
fixeron falta para que os deseña-
dores da compañía compuxeran
esta nova película, oitenta minutos
de animación nos que o mundo
dos soños se combina coa realida-
de precisamente na noite de San
Xoán, a única no ano na que é po-
síbel realizar esta viaxe. A película,
inspirada libremente nos persona-
xes da obra máis onírica de Sha-
kespeare, quere ser un recordato-
rio da necesidade de soñar, espe-
cialmente cando as presas e os
cartos fano cada vez máis difícil.

Un trasno fedello e simpático é
a baza de Dygra para enganchar
tanto a nenos como a adultos este
verán. Será el quen axude a Hele-
na, unha princesa intelixente e
pouco soñadora, na aventura de
salvar o seu pai, Teseo, que está

moi enfermo. Helena está disposta
a facer calquera cousa para devol-
verlle a ilusión, incluso iniciar unha
viaxe ao mundo dos soños, en
busca de Titania, a Reina das Fa-
das, acompañada do ambicioso
banqueiro Demetrio e o imaxinati-
vo Lisandro. Mais o mundo máxi-
co, esquecido polo humanos, xa
non é o que era. Lugares máxicos,
fadas badulaques, bruxas con am-
bicións e unha raíña difícil de ato-
par serán algúns dos personaxes
cos que se irán cruzando na aven-
tura a princesa e o seu séquito. 

“Despois de O bosque anima-
do, unha historia apegada á nosa
realidade, apetecíame facer unha
historia de fantasía”, explica Manuel
Gómez, responsábel de Dygra e di-
rector, xunto con Ángel de la Cruz,
da nova película. “Foi para nós un
reto por un duplo motivo. Primeiro
porque parece que as pequenas
compañías están obrigadas a reali-

zar proxectos que falen do real e,
por outro lado, queríamos ter perso-
naxes humanos, cando parece que
a animación en 3D semella que só
está indicada para robots”.

Un Perecho en cinco idiomas

Despois de traducir O bosque ani-
mado a máis de vinte idiomas,
Dygra quere dobrar a película a o
idioma oficial de cada país onde
se proxecte. De momento, a pelí-
cula dispón de cinco versións, a
galega, a portuguesa, a catalá, a
castelá e a dobraxe inglesa.

Para poñer as voces dos per-
sonaxes das aventuras de Pere-
cho na versión galega, a produto-
ra contou con algúns dos actores
máis destacados da escena gale-
ga. Evaristo Calvo e Víctor Mos-
queira, tándem teatral da compa-
ñía Mofa e Befa, encarnan a dous
dos protagonistas, a Demetrio e a

Lisandro, respectivamente. A ac-
triz porriñesa Teté Delgado pon
voz a Mostaza, unha fada mando-
na, e María Castro, que vén de
debutar no cine con Heroína, dá
vida á Helena. O trasno Perecho
tomará a voz de Carolina Váz-
quez, unha actriz que xa ten parti-
cipado na dobraxe de películas de
animación como Pinocho 3000.

Galiza no mapa da animación

Antes de que estivese rematada a
película as miradas xa estaban vi-
radas cara A Coruña. A un mes da
estrea, no peche do Festival de
Cannes, a nova longametraxe xa
contaba coa confianza de diversas
distribuidoras. En total, sesenta e
cinco países adquiriron os dereitos
da película e o seu terceiro pro-
xecto, O espírito do bosque, que
está previsto que se estree o vin-
deiro ano, supera xa os corenta.

“Os recursos dos que dispoñe-
mos para publicidade e promoción
son ridículos se se comparan co
das grandes compañías nortea-
mericanas. Agora está en cartelei-
ra Madagascar e probabelmente
o seu orzamento para promoción
equivale ao que nós dispuxemos
para toda a película”. A pesar de
todo, a película parte cunha ex-
pectativas “fortes”. Manuel Gó-
mez apóiase nas boas cifras aca-
dadas con O Bosque Animado, un
antecedente que fai que non se
movan entre as grandes produto-
ras como se fosen uns descoñeci-
dos. Ao seu ver, esta película “sig-
nifica a consolidación de que é po-
síbel facer animación dende Gali-
za e que é posíbel competir”.

Promoción alternativa

Ante un reducido presuposto a
compañía botou man, ademais dos
medios convencionais, de xeitos al-
ternativos para achegar a película
ao público, como a exposición itine-
rante  Onira: atrévete a soñar, que
conta cunha versión en galego e
castelán circulando por todo o Es-
tado e outra dirixida a Portugal en
galego e portugués. Nelas móstra-
se, de xeito interactivo, bosquexos
dos personaxes e todo o proceso
de elaboración da película.♦Nº 1.182 ● Do 30 de xuño ao 6 de xullo de 2005 ● Ano XXVIII

Un trasno
de cine 

MAR BARROS

O primeiro de xullo estrease Soño dunha noite de San Xoán,
longametraxe de animación 3D na que a produtora coru-
ñesa Dygra Films presenta unha historia de maxia, trasnos
e un mundo dos soños, inspirada na obra de Shakespeare.

Máis
que películas
Aínda que sexa un dos aspectos menos coñecidos da empresa
coruñesa, Dygra está a apostar por algo máis que películas. Nos
seus estudios só se empregan as ferramentas dixitais que eles
mesmos deseñan. Non só o guión, os personaxes e o filme está
feito por galegos, tamén o software é made in Galiza. Segundo
se indica dende a compañía, a medio e longo prazo “imos expor-
tar a nosa tecnoloxía de animación”. Neste sentido dygra conta
coa experiencia de Appia Films, a empresa portuguesa que co-
produce Soño dunha noite de San Xoán, que xa está a traballar
coas ferramentas deseñadas na Coruña.

Fronte a outras compañías europeas, que realizan parte do pro-
xecto de produción noutros países ou noutros continentes, a empre-
sa coruñesa desenvolve todas as fases de produción nos seus es-
tudios. Neste sentido, outro campo no que se involucrou a empresa
foi no da formación, colaborando coa Universidade da Coruña.♦

A fada Mostaza

Perecho

As Bruxas



O concello de Oleiros puxo en
marcha o pasado 24 de xuño a
primeira edición de Revela. Foro
Internacional de Fotorreportaxe
e Sociedade, un espazo de en-
contro internacional no que se
promove a fotografía como mo-
tivo de reflexión sobre a realida-
de. As migracións son o tema
central destas primeiras xorna-
das, nas que se expoñen imaxes
dos máis destacados fotógrafos
do mundo e das principais axen-
cias fotográficas internacionais. 

Até o 15 de xullo na rúa en
Santa Cruz e e no Parque José
Martí poderán contemplarse du-
rante todo o día tres mostras fo-
tográficas nas que se inclúen tra-
ballos asinados por destacados
fotoxornalistas, algúns deles
desprazados a Oleiros para im-
partir, no marco do foro, diver-
sos obradoiros e conferencias.

Baixo o título Inmigración, un
fenómeno mundial, presentase un-
ha delas. Aquí recóllese unha es-
colma de instantáneas tiradas po-
los correspondentes da axencia
Reuters sobre a emigración, entre
eles Jerry Lampen, Peter Andrews,
Jim Hollander ou Paulo Whitaker.

As migracións tamén están pre-
sentes en Afrogalegos, unha mostra
do premiado Xulio Villarino. Neste
traballo inédito, o autor mostra a in-
tegración da comunidade cabover-
diana no concello de Burela.

A reflexión sobre a situación
que viven as mulleres en países

como Kenya pona sobre a mesa
a fotógrafa Lorena Ros, da axen-
cia británica Panos. Na súa expo-
sición Tráfico de Mulleres, amo-
sa un das problemáticas que
afecta ás kenyanas. Son someti-
das a un rito vodú que as ata a

débedas duns cincuenta mil dó-
lares, e que as obriga, en moitos
casos, a prostituírse en Europa.  

Migración a debate

Ademais das exposicións, o pro-

grama do foro inclúe debates, me-
sas redondas e obradoiros. O 30 de
xuño, no salón de actos de A Fábri-
ca Manuel López, director da revis-
ta Foto, Ramón Medina, director de
Unicef Galicia, Víctor Omba, xor-
nalista e Ghaleb Jaber, presidente
da Fundación Araguaney reflexio-
narán sobre o tema da infancia e a
emigración. A diáspora galega arte-
llará os relatorios de Ramón Villa-
res e Manuel Sendón o primeiro de
xuño e o oito de mesmo mes, Anto-
nio Izquierdo abordará os proble-
mas da integración, nun acto no
que se proxectará ademais o docu-
mental Emigrantes en terra de emi-
grantes, de Jorge Algora.

Completando a programación
terán lugar no Porto de Santa Cruz
(Oleiros) proxeccións de fotogra-
fías de Juan Medina, Manuel Ló-
pez comentadas polos autores e os
pases de dúas series de imaxes a
cargo de Manuel Sendón.

Bolsa á fotografía

Unha das finalidades coas que na-
ce Revela é a promoción e realiza-
ción de novas fotorreportaxes que
sirvan para denunciar situacións
de violencia, desigualdade, marxi-
nalidade, perigo ecolóxico ou cal-
quera situación de inxustiza. Neste
sentido, o concello de Oleiros do-
tará dunha bolsa de doce mil euros
ao proxecto elixido en cada con-
vocatoria anual, que será o encar-
gado de abrir a seguinte edición.♦
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Os outros
mandamentos
MARICA CAMPO

Sempre me causaron pa-
vor os fanatismos de to-
da caste, por iso debo

confesar que, dun tempo a
esta parte, case sinto medo.
Masas humanas a reivindicar
causas inxustas son un sínto-
ma abondo preocupante. Ra-
zóns nubradas a repetir
consignas ditadas por funda-
mentalistas son verdadeiras
bombas en potencia. Dous
semellan ser os únicos
mandamentos da lei de Deus
e da ultradereita: “O sexto” e
a España unha. Non importa
roubar, non importa que vol-
ver os arquivos a Cataluña
sexa a restitución que é obri-
ga para que, segundo a lei
cristiá, sexa perdoado o furto.
Tampouco importa mentir e
mesmo calumniar. Todo vale
para crear crispación. Desde
a Cope o gurú José Ignacio
Villa, na retransmisión da
manifestación contra os
matrimonios entre
homosexuais, asegura que o
Bloque despregou unha ban-
deira diante da catedral de
Santiago ateigada de insultos
aos manifestantes.
¿Confunde a bandeira do ar-
co da vella coa de Galiza, ou
mente como acostuma? ¿On-
de estaban os insultos? É a
xornada de reflexión das
eleccións galegas. 

E agora, como dixo Antón
Losada, teñen outro xoguete:
o noso futuro goberno biparti-
to. E xa empezaron a fabular
cos separatistas, terroristas e
proetarras do Bloque. A
última, coido que de Isabel
San Sebastián, é que reivindi-
camos para Galiza unha parte
de Extremadura. Querería
pensar que ouviu tocar
campás e non soubo a que, pe-
ro non. O feito de que se fale
galego no val de Xálima, nas
Ellas e en San Martiño de Tre-
bello deulle pé para a mentira. 

Non son ignorantes
inocentes, son intelixentes
fascistas. Coñecen ben o
papel dos medios de comuni-
cación na sociedade actual.
Saben que, como explica
Baudrillard, a súa acción pro-
duce unha simulación da rea-
lidade, unha hiperrealidade.
“O territorio –di este autor–
xa non precede ao mapa nin
o sobrevive. En adiante será
o mapa o que preceda ao
territorio e o cree”. O reto do
Bloque será mostrar o seu
verdadeiro rostro, rachar o
mapa que cartografaron
outros e, sobre todo, que a
necesidade de se afastar desa
falsa representación non o
aparte do que lle é esencial.

Eles, tan cristiáns,
seguirán mentindo e
calumniando porque, xa se
sabe, non coñecen os outros
mandamentos.♦

FOTOMIGRACIÓN
M. BARROS

Oleiros é durante estes días un lugar de encontro ao redor da fotografía, coa cele-
bración do primeiro Foro Internacional de Fotorreportaxe e Sociedade. Exposi-
cións nas rúas, conferencias e obradoiros sobre as migracións engrosan o programa.

Sudan.                                                                                                                                                                                                                FINBARR OREILLY / REUTERS

Caboverdianos en Burela.                                                                 XULIO VILLARINO

Tráfico de mulleres en Kenia.                                                   LORENA ROS / PANOS



Hai máis dun ano o filósofo Anxo
Rabuñal e Silvia Longueira, di-
rectora da Fundación Luís Seoa-
ne, formulábanse unha pregunta,
que hai detrás da tapa dun fanzi-
ne? Despois de oito meses de
traballo, pescudando, falando
con algúns dos protagonistas da
cultura non institucional dos se-
tenta e dos oitenta, creadores de
publicacións, fotografías, discos
ou mesmo vídeos, o resultado
toma forma de exposición. Baixo
o título O lado das sombras. Se-
dición gráfica en Galiza entre os
anos 1971 e 1989, preséntase
unha aproximación a creación
gráfica feita no país durante este
período, composta por discos,
fotografías vídeos, cómics e a
maior mostra de fanzines e revis-
tas autoeditados, reunidas para
a ocasión de diversas coleccións
particulares.

Nestas dúas décadas Galiza

sumouse ao revulsivo que se es-
taba a producir no ámbito da cul-
tura dende os últimos anos do
franquismo até ben entrada a de-
mocracia. Os artistas debatían os
valores que debían mudar, actua-
lizarse, e introducían novas for-
mas expresivas que non remata-
ran de coarse pola ditadura. É
cando xorden abondosas propos-
tas con etiqueta “contracultural”.
Para Silvia Longueira, directora
da fundación, esta etapa da his-
toria galega foi “moi importante
en canto a tecido cultural, no que
as persoas, individualmente ou
en colectivos, crearon unha cultu-
ra non institucional que soportou
algunhas das manifestacións ga-
legas máis importantes”.

A mostra, comisariada por
Anxo Rabuñal, abarca tres cam-
pos da cultura popular contem-
poránea, dende a edición de li-
bros e revistas, pasando polos

discos até a cinematografía.
Neste sentido, a exposición res-
cata exemplares dos fanzines A
Cova das Choias, Loia, Arco da
Vella, Valium 10, Rosalinda,
Ronseltz ou A Ameixa Cacofóni-
ca, vehículos que se reflectiron
as inquedanzas e ideas do mo-
mento con esforzo creativo e sen
lucro e outras publicacións de
Reimundo Patiño, Xaquín Marín,
O Grupo do Castro, Galga, Sis-
ga, Rompente ou o Coleutivo da
Imaxe, entre outros.

Trescentas cincuenta carátu-
las de discos dan conta da pro-
dución musical do momento, no
que Milladoiro, Andrés do Barro,
Emilio Cao ou Miro Casabella co-
mezaban a publicar os seus tra-
ballos. Todos eles verán os seus
primeiros deseños na Coruña
xunto co de Juan Pardo, feito por
Picasso, o de A Roda, Son Lalín
ou o do Orfeón Terra a Nosa.

Tamén se inclúe na mostra a
proxección das seis curtametra-
xes do realizador Lorenzo Soler e
diversas filmación en super 8 fei-
tas por afeccionados a principios
dos setenta sobre o estado das
estradas, os bambáns na feira de
Mera ou un guateque con cubali-
bres. Ademais recóllense certas
iniciativas como a Expedición
Breogán, o labor de Iniciativas de
Cultura Popular ou as publica-
cións da Editora TCD de Reimun-
do Patiño, e o cómic mural seri-
grafiado que realizara co título O
home que falaba Vegliota.

Como indica Silvia Longuei-
ra “foi unha exposición laboriosa
porque está atomizada por toda
Galiza”. “Estamos moi orgullo-
sos” comenta “porque esta ex-
posición senta as bases para a
documentación deste período e
abre unha vía para seguir inves-
tigando”.♦
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Manuel
Iglesias Nanín
‘Se a curta é difícil
a longa dá pánico’

M.B.
Estase a pasar en diversos
festivais do Estado a súa úl-
tima curtametraxe Galiza.
Con que trama están a ga-
ñar a confianza do xurado?

A idea é contar a historia
dun mundo pechado, un bar,
que pode ser reflexo, a través
dos personaxes que habitual-
mente están nel, do que é
Galiza. Conta a historia do
que é e do que ía ser, da frus-
tración e da impotencia, na
que semella que o tempo non
pasa, onde nunca acontece
nada. A narración artéllase a
través dun rapaz e unha rapa-
za, que se levan vendo du-
rante moito tempo no mesmo
local, que se atraen, pero que
non fan nada por achegarse.
Queríamos transmitir esa in-
mobilidade, esa falta de ac-
ción. Galiza leva sendo iso
dende hai dezaseis anos.

Conta na dirección coa
axuda de Pachi Baranda.
Non é a primeira vez.

Traballamos xuntos nas
tres curtas que realicei. Esta
fíxose en formato cine, un
paso moi serio, que fai que o
resultado gane en calidade e
precise máis orzamento. Em-
pezamos xuntos no Carballi-
ño, no Cineclub, que naquel
momento estaba morto e o
retomamos. Pasamos dous
veráns proxectando cine po-
las aldeas da comarca e vol-
vemos poñer en marcha as
xornadas de cine e vídeo.
Entre unhas cousas e outras
empezamos a facer cousiñas
en vídeo e até agora.

Nesta película tamén
contaron coa interpreta-
ción de Luís Tosar. Xa case
é un signo distintivo dos
seus traballos.

Nos tres participou. Para
Galiza fixémoslle un papel
pequeno e case pasa desa-
percibido porque sae disfra-
zado. Sempre está disposto.
Agora andamos a voltas con
outros proxectos e xa conta-
mos con el. 

Cando o paso á longa-
metraxe?

Se a curta é difícil a lon-
ga dá pánico.

Semella que as curtas
en Galiza non coñeceron
mellor momento. Como ve
esta situación?

Realízanse moitas curtas e
xorden toda unha serie de fes-
tivais. Si que é certo que se
nota cambio, que existen máis
medios, pero hai un punto no
que parece que todo vale.♦

Raros e desacreditados
MAR BARROS

Estes días preséntanse nunha mesma exposición iniciativas da contracultura realiza-
das entre 1971 e 1989. Fanzines, discos, cómics, filmes, fotografías, pinturas e outros
obxectos compoñen O lado da sombra que se pode visitar na Fundación Luís Seoane.

O home que falaba vegliota, cómic de Reimundo Patiño. Á dereita, vela da embarcación Breogán.

Capas de algúns dos fanzines que se poden ollar na mostra da Fundación Luís Seoane.



Toda la luz del mundo. Minimal
love poems é o título do último
poemário de Ángel Guinda, um
livro editado na formosíssima co-
lecção de poesia de Olifante. O
livro é um luminoso conjunto de
34 poemas breves, mínimos, co-
mo o próprio subtítulo do poemá-
rio indica, onde o tema central é o
amor, que se expressa significati-
vamente através da metáfora da
luz. Este é um livro que se publi-
ca nas seis línguas historicamente
faladas na Península Ibérica: no
original em Espanhol, na nossa
língua, na magnífica tradução fei-
ta por Xulio L. Valcárcel, em Êus-
caro, traduzido por Gerardo Mar-
kuleta, em Catalão, traduzido por
Àlex Susanna, em Asturiano, tra-
duzido por Xaviel Vilareyo, e, fi-
nalmente, em Aragonês, traduzido
por Estrel e Chorche Marco. Feliz
ideia a de publicar este livro nas
seis línguas ibéricas, pola qual pa-
rabenizamos o autor e a editora.
Também é preciso sublinhar o
magnífico texto escrito por Mi-
riam Reyes, um formoso poema-
ensaio em prosa, que aparece na
orelha do livro, onde se analisam
certeira e poeticamente os versos
deste Toda la luz del mundo.

Ángel Guinda já tem praticado
a técnica da escrita mínima, dan-
do-lhe a esta forma de expressão o
nome de “afolirismos”, e com es-
tes poemas mínimos expressa atra-
vés da máxima brevidade a densi-
dade e a profundidade da luz, me-
táfora constante do amor, da ama-
da, do desejo. Um clarão é o fun-

do e a forma dos poemas-verso de
Toda la luz del mundo, uma ava-
lancha de luz, “luz alud”, um hori-
zonte luminoso e longínquo, ina-
tingível, como a própria luz, que
ilumina os sentidos e cega a pele,
para que chegue a manhã na luz da
amada, no seu olhar, para que es-
toure abrace acarinhe e arda a luz

com o corpo nu à espera de “un
agua que tiene sed”. E, em oca-
siões, o verso, o poema, ergue-se
em altura de amor místico: “Te
amo mortalmente: para resucitar”
ou “El mundo de la luz es de otro
mundo”.

Os poemas mínimos de Ángel
Guinda são breves relâmpagos de
luz, lôstregos que jogam, por ve-
zes, com a contraposição e o para-
doxo, mas que procuram a verdade
da luz no aparente paradoxo: “He
cerrado los ojos para ver” diz um
dos poemas, que nos lembra o que
Antoine de Saint-Exupèry dizia
através do raposo de Le petit prin-
ce: “on ne voit bien qu´avec le co-
eur. L´essential est invisible pour
les yeux” (“só se vê bem com o co-
ração. O essencial é invisível para
os olhos”). São, portanto, poemas
de amor, profundidade, densidade,
de procura da verdade que traz a
luz, os que fazem de Toda la luz del
mundo um intenso e lúcido poemá-
rio. A poesia de Ángel Guinda en-
che-se ainda de mais luz ao se pu-
blicar este livro numa edição pluri-
lingue nas seis línguas historica-
mente faladas na Península Ibérica.
Toda la luz del mundo, farol e fa-
cho de luz, luminoso poemário.♦
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Coas herbas
de San Xoán
MARGA ROMERO

Foi na noite de San Xoán en
Mosende cando comecei a
pensar se as cousas

mudaran. Nin Mari Carme do
Benito, nin Purita eran as
mesmas raparigas coas que
andaba ás herbas de San Xoán,
deixándonos levar até a Pedra
Rascacú, alá para Quintenla. Es-
ta vez, foron Melina, Ana e Can-
dela na procura do tromentelo,
da nébeda e, aínda que non
deron co liño de raposa,
conseguiron todas as demais
ventureiras que, postas a serenar
pola noite, nos espertaron pola
mañá. A parroquia fixo a foguei-
ra detrás da escola. Alí partillei
coa xente de sempre, sardiñas
moi boas que, ben seguro,
trouxo Estrela, un anaco de
boroa e moita conversa, resumo
das cousas que acontecen nos
anos nos que se deixa de ver á
xente que é parte importante da
vida, como aquelas rosas que
Mari Carme arrincaba do seu in-
vernadoiro para que eu levase un
anaco de cariño a Compostela. A
veciñanza xunta dá para pensar.
Votarían sen que lles leven a pa-
peleta á casa? Aínda andan ás
agachadas e con arte deixan o
sobre do PP e trocan a papeleta
dentro? Terán aínda medo de di-
cir o que pensan? Estará en
calquera parte, no campo do ba-
lón ou na perruquería, alguén vi-
xilante, que logo vai chamar á
casa do pai para comentarlle as
ideas da filla? Pensaba en todo
isto e, en tanta enerxía gastada
para poder sermos, o esgotamen-
to máis terríbel que camiñar de
Mosende ao Porriño para ir estu-
dar ao instituto, coma fixeran
tantas antes para saíren costurei-
ras, o mesmo camiño, o que nos
arredaba dun sometemento que
non se entende se non se vive,
un camiño que nos facía
independentes, a Purita levouna
á India e a Marrocos e sen esas
viaxes, Ana e Candela non nace-
rían con tantos risos gañados.
Penso no tempo de liberdade
que nos roubaron. Non esquezo,
feliz por este San Xoán purifica-
dor. Sei que noutros tempos cha-
maríaselle a esta chuvia que nos
veu un milagre. Non hai
milagres. Botámolo
definitivamente, no día do orgu-
llo homosexual, con toda a nosa
dignidade contra a mentira. Erra-
diquemos agora aquelas
maneiras esbirras e secuaces do
fascismo, hai moito traballo por
facer. A chuvia limpa o po dos
tellados de tanta especulación e a
dignidade zorrégalles no rostro.
Mañá xa me volverei preocupar
pola lingua-identidade, de
momento podo soñar con que a
Mesa poida ter outros obxectivos
e pensar nun director xeral de
Política Lingüística como Carlos
Callón. Nacemos con Fraga,
mais xa non morreremos con el.
Sóubeno en Mosende cando me
lavaba coas herbas de San
Xoán.♦

Cerbantes, que assim assinava ele
talvez para distanciar-se dos topó-
nimos que delatavam a sua origem
conversa, foi um habilidoso judeu
que soube subverter o récio e árido
pensamento castelhano introduzin-
do no discurso intelectual “a razão
da senrazão que à minha razão se
faz, de tal maneira a minha razão
enfraquece, que com razão me
queixo” (I,i). O filósofo navarro
Juan David García Bacca (1901-
1992) nos exercícios  literário-filo-
sóficos “Sobre o Quixote e Dom
Quixote da Mancha” incita a um
enfoque novo na leitura do Quixote
e explica esse tipo de “razão da sen-
razão” com a palavra “raciocinân-
cia” empregada como categorial. 

García Bacca, quarenta anos
exilado por motivos de conciência
democrática, ganhara em Fevereiro
de 1936 a cátedra de Introdução à
Filosofia da Universidade de Com-
postela e que não chegou a ocupar
devido ao golpe de Estado dos mi-
litares fascistas que desencadearam
uma cruenta guerra in-civil e um
genocídio populacional, social,
moral e intelectual que nunca foi
reparado. A última grande obra de
García Bacca é a “Filosofia da Mú-
sica” que inclui uma antropologia
musical exaustiva, ôntica e ontoló-
gica, teórica e experimental. Essên-
cia e existência. O autor põe em re-
lação à música com a matemática,
a lógica e a física, e considera o
músico como um médium entre o
fundo da realidade e o resto da hu-

manidade. Uma obra capital do
pensamento actual que a barbárie
cavernícola, essa que ainda campa
nestes eidos, impediu que fosse
gestada e dada à luz na nossa terra.

Se Cervantes, autor da maior
indústria cultural e turística espan-
hola, sofreu a pirataria e a alie-
nação do seu capital intelectual e
teve que viver na indigência, que
podem esperar os compositores
galegos vivos? O mesmo roubo do
seu trabalho, o desprezo e quando
não o insulto por reclamar os seus
direitos. Todos consideram que
Dom Quixote padece de toleima e
riem-se a cachão das suas desven-
turas mas poucos aprofundam na
cordura do seu ataque aos moin-
hos de vento que, procedentes da
Holanda, colonizaram a paisagem
castelhana, como agora acontece
na Galiza com esses espigados gi-
raventos que destroem a paisagem
de todos para engrossar o negócio
duns poucos que controlam a dis-
tribuição da energia que mantém a
sociedade escravizada.

Celebra-se este ano o centená-
rio de Jesus Bal i Gay (1905-1993),
exilado intelectual e compositor ga-
lego que junto com Martínez Tor-
ner fez a primeira recolha científica
e sistemática do folclore galego. Já
é lamentável que a iniciativa desta
homenagem não seja das insti-
tuições galegas senão da Residên-
cia de Estudantes de Madrid onde
está o seu legado. O pior do exílio
intelectual foi o retorno e compro-

var que aqui o poder académico e
cultural continuava nas mãos dos
mesmos reaccionários de sempre,
só que com farda democrata. Bal i
Gay merecia ter recebido centos de
homenagens na Galiza enquanto
vivia mas os abutres da música tin-
ham medo de que os chamasse hi-
pócritas em público. Agora a musi-
cologia forense vai pendurar-se
medalhas e suculentos subsídios
por conta da memória que eles pro-
fanaram com o silêncio. Mas não se
vê nenhum plano de promoção e
difusão da obra dos nossos compo-
sitores e muito menos se têm a ou-
sadia de permanecerem vivos. As-
sim se compreende que Rodolfo
Halffter (1900-1987) –que compar-
tira o exílio em México com Bal i
Gay e Garcia Bacca e que foi o meu
primeiro grande maestro de com-
posição– decidisse que o seu lega-
do não retornasse a Espanha, e só
recentemente a sua viúva permitiu
que a Residência de Estudantes ob-
tivesse uma cópia dele. E também é
compreensível que o filho de An-
dres Gaos não queira entregar o le-
gado do seu pai à Galiza. Sendo
Bal i Gay um galeguista militante
como é que nenhuma instituição
galega -política, académica, cultu-
ral- não foi quem de o convencer
para que o seu valioso legado esti-
vesse na Galiza? Aprogramação do
iniquamente chamado Festival In-
ternacional de Música de Galicia,
ou das orquestras, bandas e conser-
vatórios galegos pode ser a chave.

No ano 2000 entreguei ao Con-
celho do Ferrol uma obra para Or-
questra de Corda –”Tálamo e túmu-
lo, Homenagem a Ricardo Carval-
ho Calero”, e 34 minutos de du-
ração– que me fora encomendada
pelo concelheiro de Cultura Bonifá-
cio Borreiros para o centenário do
polígrafo ferrolão. Foi apresentada
aos meios e anunciada a estreia mas
um cambio de governo tirou messes
do meu trabalho ao lixo. Uma obra
para Órgão de 32 minutos –”Quod
nihil scitur, Homenagem a Francis-
co Sanchez o céptico”, e dedicada à
memória de José Maria Álvarez
Blázquez– segue os mesmos pas-
sos. Em ambos casos cometi o erro
de aceitar o empenho sem pôr preço
ao meu trabalho. Quando algo não
se paga não tem valor.

Deveríamos introduzir ainda
um novo pensamento categorial
com a palavra “rocinância” para
explicar o esquema mental dos ju-
mentos bípedos que abafam inte-
lectualmente este país. Dom Qui-
xote (Cervantes) lutava contra a in-
cúria e o castigo foi a indigência.
Os compositores galegos não bus-
cam subsídios nem esmolas, tão-só
a dignidade do seu trabalho. “Brê-
tema de Dom Quixote” é uma obra
para piano que reflecte sobre a lei-
tura ôntica que propõe Garcia Bac-
ca, uma homenagem quixotesca a
Cervantes para me curar do quixo-
tismo economicamente improduti-
vo da emotividade criativa.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Brêtema de Dom Quixote

POESÍA DA LUZ
en seis idiomas ibéricos

XAVIER VÁSQUEZ FREIRE

Ángel Guinda.
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FSMediterráneo
FRANCISCO CARBALLO

Oquinto FSM de
Porto Alegre
decidiu

multiplicarse: crear en
diversos lugares foros
sociais que
desenvolvesen in situ as
mesmas arelas e
horizontes do FSM. Os
países mediterráneos xa
teñen a súa opción, o FS-
Mediterráneo

Do 16 ao 18 deste xu-
ño reuniuse en Barcelo-
na este foro. Subliñaron
o de foro “antiglobaliza-
ción”. Cren que nada se
pode facer senón se des-
fán os vieiros que leva a
globalización actual do
neoliberalismo.
Advertiuse no foro a
oportunidade da crise
da UE: os “non” ao tra-
tado constitucional de
Francia e de Holanda
foron un “non” ao neoli-
beralismo. Foron unha
resposta inicial ás
esperanzas mundiais en
Europa que lle piden
que vehicule un sistema
diferente ao do
capitalismo dos EE UU.

A UE precisa superar
os estados-nación que es-
tán sumidos na
timocracia. Precisa unha
transformación e non pe-
quenas reformiñas que
ocultan o río financeiro
do poder. O
FSMediterráneo ten moi-
to que dicir nesta
construción de Europa.

Curiosamente os
mass media déronlle
escasa relevancia a este
Foro. Os asistentes, uns
5.000, tiveron unha acti-
vidade eficaz en
distintas áreas e
concluíron cunha mani-
festación o día 18. Nela
puideron sentir o valor
do seu testemuño ao to-
par con grupos de
activistas marroquís
opostos aos saharauís.
Un incidente significati-
vo: pode o FSMED
servirlle de palestra ao
Sahara Occidental.

O papel que quere
cumplir o FRMED invi-
ta a reflexionar;
estamos na costa
atlántica con
necesidades semellantes.
Temos o Eixo e o Arco
Atlánticos como
referentes oficiais. Os
dous moi pouco activos
e menos a prol dunha
defensa dos cidadáns e
das nacións celtas. É
preciso esixirlles a aten-
ción debida a Galiza, a
Portugal etc. Todo orga-
nismo europeo ten que
servirlle á unidade, á so-
lidaridade , á paz e
igualdade dos cidadáns
e dos seus países. ♦

Quen teña medo a algo, aos
avións, aos políticos, á noite, á
treboada... aconséllolle que siga a
sabedoría da tradición e que vaia
ofrecido, como ían os avós, ao
fermoso santuario románico de
Santa María de Dozón. E santo
remedio. Alí hai unha venerada
imaxe dun San Pedro quitamedos
con cara coloradota de taberneiro
aldeán, por baixo da que hai que
pasar nove veces con nove vol-
tas, case até marearse e perder
por uns intres a noción do mun-
do... para rematar un santíguase e
dá un golpe coas chaves do Ceo
que o santiño ofrece e ten nas sú-
as mans. Bótase no peto a esmo-
la e xa un pode andar polo mun-
do sen medo. Cousas dos de an-
tes. Dise que por algo as xentes
das veciñas terras do Deza ou de
Piñor de Cea non lle teñen medo
a nada: lembremos a Laxeiro,
que gostaba de recrear e facía le-
rias sobre o Trasmundo; o astró-
nomo Aller Ulloa, quen –coma se
nada– se perdía observando den-
de un telescopio caseiro os abis-
mos do cosmos, onde conflúen
poesía, cencia e relixión... Tam-
pouco tiña medo aquel francisca-
no natural de Moire, devanceiro
parente de Camilo José Cela que
foi mártir en Damasco, o beato
Xoán Xacobo Fernández, e que
el reaproveita como se se tratase
dunha ferranchina literaria para
esperpentizalo sen piedade... nen
teñen medo moitos outros que se
botan fachendosos á estrada dos
gobernos. Non sabemos se co
medo se nace ou se vai facendo
un nas circunstancias de furar e
adentrarse até curtirse nese xogo
da oca que é a vida. 

No noso tempo, gostamos de
botarlle cara e remedar o medo,
vendo películas de terror sen lí-
mites, nin ética, nin estética, fu-
rando nas entrañas de todo; ta-
mén disfrazándonos nun entroi-
do que se alonga a todo o ano,

provocando e asustando os máis
débiles, coma quen manda até
que gacha as orellas e lle mete o
rabo entre as pernas ao seu can.
O caso é que o pánico entra nas
nosas casas a cada intre pola
fiestra de luz de neón da televi-
sión, películas, seriais, telexor-
nais... O medo esconxúrase e en-
tra ridículo nos despachos con
carteira e gravata Loewe. O me-
do xera medo e vivimos en tem-
pos de medo, medrado aínda
máis dese efecto de interminá-

beis efectos e causas que foi o
atentado contra as xigantescas
Torres Xémeas, como as colum-
nas de Hércules, do Non Plus Ul-
tra imperial sobre as que serpen-
tea o símbolo do dólar, contra
unha cidade tolerante, aberta, in-
xenua, vaidosa e de currantes.
Atentados nos trens dos curran-
tes madrugadores, obreiros, estu-
dantes, funcionarios, nun mencer
madrileño, primaveral dun 11 de
marzo. Co medo entran en crise
moitas cousas. 

Medo a viaxar, a esa aventu-
ra de saír da casa, do sofá-cama,
das turris eburnea persoais para
ser solidario e adentrarse na his-
toria. Sabendo que viaxar fai
mover todos os sentidos, com-
plemento necesario das lecturas
para educarse na tolerancia, na
transixencia, no respecto ás iden-
tidades. Poida que a partir dos
referentes “punto cero”, haxa
que retomar camiños entre os
chamados “bárbaros” e “civiliza-
dos”, algo que entran nas bata-
llas do chamado “ataque á civili-
zación “. Todo o que  ten moito
que ver entre oprimidos e opre-
sores, os que paradoxalmente,
entre os seus medos, acoden a
ampararse e xustificarse na dou-
trina dun deus asasino. Nada ma-
duro se pode erguer nunca sobre
sangue humano. O imperio da
palabra, o verbo, denantes de
ningunha outra cousa. O achega-
mento, o “coñecer para querer”,
para desbotar os medos, os ciú-
mes infantís. 

Ir en romaría cara aos tem-
plos dos santiños quitamedos”
ou sanadores destes nosos con-
fíns do mundo, era xeito esencial
de solidarización, punto de parti-
da, remedio inicial para poñer en
movemento os sentidos, o diálo-
go, o encontro harmónico... 

Medo ás viaxes case interga-
lácticas do noso tempo, eses que
se fan en aeronaves, con saída de
hoxe para chegar onte. Voos
transoceánicos que aturden o es-
pírito, iso inmaterial, firme que
camiña máis de vagar, para tar-
dar os seus días e noitiñas até
chegar ao seu sitio e volverse
asentar no corpo. Viaxar é apren-
der, é reformarse, viaxar é dar-
lles rédea solta aos soños, pór en
movemento todos os sentidos...
A educación é saber darlle canle
á viaxe que obrigadamente face-
mos: a mesma vida. O medo non
axuda nese pasaporte.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O medo

F. SENÉN

Mar de Lira
Francisco X. Fernández Naval

A NOSA TERRA

A ollada poética sobre o mar de Lira de Francisco
X. Fernández Naval convértese nun libro no que o
mar se torna metáfora da fundación das cousas, en
afondamento nas raíces da existencia e no segredo

da memoria. O mar como fonte da vida e como
recreación da estirpe e do destino.



AllarizAllariz
■ ACTOS

CREA-T
UNHA CAMISETA
O sábado 2 ás 19 h. no Pa-
seo da Alameda haberá un
acto de entrega de títulos e
diplomas ao alumnado do
Centro de Artes Plásticas e
Deseño Felicidad Duce, así
como a exposición dos tra-
ballos realizados por eles,
obradoiros de estampación,
de transfers Swarosvki, ou
customización.

BetanzosBetanzos
■ MÚSICA

MÚSICA NA PEDRA
O domingo 3 ás 20,30 h. na
Praza da Constitución, re-
mata este ciclo coa visita do
grupo ferrolán Norfolk.

CambadosCambados
■ ACTOS

VII ENCONTRO DE
EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS

A Federación Galega pola
Cultura Marítima e Fluvial
(FGCMF) promove estas
xornadas, organizadas po-
las asociacións Grupo Et-
nográfico Mascato, Clube
Mariño Salnés e Aso-
ciación Náutica As Joritas,
que terán lugar na dársena
do barrio de San Tomé, do
mércores 6 ao domingo 10,
nas que se van desenvolver
numerosas actividades co-
mo regatas de barcos anti-
gos e tradicionais, unha fei-
ra do libro do mar (na que
se presentarán as últimas
novidades editoriais), con-
ferencias e debates sobre a
cultura marítima, degusta-

cións de pratos de cociña
tradicional do mar de Gali-
za, presentación das pro-
postas máis actuais a nivel
institucional e empresarial
no ámbito do turismo etno-
gráfico marítimo, exposi-
cións dos principais muse-
os do mar da península,
baile e festa coas mellores
músicas de mar e taberna, e
o traballo en vivo de ducias
de artesáns. Máis informa-
ción en www.culturamariti-
ma.org.

ChantadaChantada
■ ACTOS

FEIRA DO ANO
EN PENASILLÁS
Este sábado 2 recupérase
esta celebración tradicio-
nal, asegurando os organi-
zadores que haberá boa
xente, bó xantar, ambiente
musical, trata de gando...

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo Fóra de serie pre-
senta este xoves 30 ás
20,30 h. a fita Triple Agen-
te (2003), de Eric Rohmer.
Máis información en
www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

TAPIES
Até o venres 15 podemos
admirar, no centro de arte
Atlántica, obras súas dentro
dunha colectiva na que ta-
mén se reúnen traballos de
Miró, Dolores Gálvez, Ca-
nogar, Arroyo, Saura e
Caruncho.

MARCEL BREUER
A Fundación Barrié acolle,
desde o 5 de xullo e até o
16 de outubro, unha retros-

pectiva completa sobre o
deseñador e arquitecto hún-
garo, considerado un dos
máis influentes do século
XX, na que se tratan da
mesma maneira e axeitada-
mente os distintos campos
creativos do mestre e autor
de obras tan emblemáticas
como o Whitney Museum of
American Art de New York,
a famosa cadeira de brazos
de tubo de aceiro Wassily
ou o Tallo Bahaus.

O LADO DA SOMBRA
A Fundación Luís Seoane
realiza esta exposición so-
bre o devenir da cultura non
institucional na Galiza du-
rante o periodo 1971-89.
Incide sobre tres grandes
campos da cultura popular
contemporánea, como son a
edición de revistas e libros,
a edición de discos e a cine-
matografía, prestando, ta-
mén, atención a outras em-
presas colectivas de carác-
ter cultural. Até o 18 de se-
tembro na sala da funda-
ción. Ademais, durante a 1ª
quincena de xullo, realizan-
se encontros e conferencias
con Pedro G. Romero,
Isabel Escudero, Agustín
García Calvo...

MUNDOS DIXITAIS
Podemos ollar esta mostra no
Centro On até o 27 de xullo.

PINCELADAS
DE REALIDADE
Amalia Avia, María Mo-
reno e Isabel Quintani-
lla, tres destacadas artistas
do realismo contemporá-
neo español, presentan a
súa obra no Museo de Be-
las Artes até o mes de se-
tembro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mos-
tra sobre a relación entre o
propio Seoane e Lorenzo
Varela. 

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñeci-

do concurso internacional
de fotografía sobre a natu-
reza, na súa edición corres-
pondente ao ano 2005, po-
deranse contemplar no
Aquarium Finisterrae até o
17 de xullo.

■ MÚSICA

DELUXE
Xoel López pecha a tempa-
da de concertos do Playa
Club este xoves 30 ás 22 h,
coa presentación en directo
do seu terceiro disco Los
jóvenes mueren antes de
tiempo. Ademais tocará
Avant Garde. Entrada á
venda por un prezo único
de 8 euros en Nonis, Porto-
bello ou na billeteira.

CLASSICS POP
Dentro do programa do
Playa Club Odd Sessions,
ás 3 da madrugada este sá-
bado 2. O próximo sábado
9 Freestyle.

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

Lugo será a capital das celebra-
cións con motivo do Día do Or-
gullo Gai, Lésbico, Transexual e
Bisexual. O sábado, 2 de xullo,
diversos actos convertirán a mu-
ralla romana en cinturón de cre-

atividade e diversión. Haberá un
maripic-nic, sesións de cabaré, a
tradicional manifestación, actua-
cións de Lkan e Psicosis Gonza-
les e moita movida nas princi-
pais discotecas da cidade.♦

Orgullo gai en LugoOrgullo gai en Lugo
O O TTrinquerinque
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☞ MADAGASCAR. Os
animais dun zoo de Nova

York, liderados por unha cebra e
aburridos da súa vida habitual,
deciden marchar a Africa e expe-
rimentar a vida salvaxe. O león
Alex terá algúns problemas. Pelí-
cula de debuxos para levar os ne-
nos se non hai outra cousa. A
obra non pasa do cinco raspado.

☞ PRIMER. Dous enxeñei-
ros descobren unha máqui-

na que reduce o peso das cousas
pero que ten características ines-
peradas e paradoxais. Asúa tenta-
tiva de tirar partido económico co
aparello volverase contra eles. In-
triga tramposa que administra os
datos a pingas e desenfocados.

☞ NO SOS VOS, SOYYO.
Comedia arxentina inteli-

xente, coproducida por Filmano-
va (a empresa de Antón Reixa).
Historia dun home abandonado
pola súa muller e todo o que lle
sucede a partir de aí. Para pasar
hora e media agradábel.

☞ CÓDIGO 46. Un home
investiga unha trama de

tráfico de documentos de acceso
ás cidades, onde so entran per-
soas sen mácula, mais namórase
da traficante. Esta queda emba-
razada del e despois descóbrese
que comparten código xenético,
algo que está prohibido.

☞ OMAGH. Película so-
bre un atentado dun grupo

escindido do IRA en Irlanda do
Norte despois do alto o fogo. A
perspectiva das vítimas non im-
pide centrarse nos erros poli-
ciais e nos equilibrios necesa-
rios para non rachar o proceso
de paz. Dura, mais interesante.

☞ A VINGANZA DOS
SITH. A república está en

guerra, o chanceler Palpatine, ca-
da vez máis malévolo, ten pode-
res do Senado, os jedi loitan con-
tra o lado escuro da forza e a se-
nadora Padmé está embarazada
de Anakin Skywalker, quen pen-
sa que o ningunean os jedi. Por
fin remata a saga das galaxias.

☞ NO MEU PAÍS (IN
MY COUNTRY). Un

xornalista americano negro e

unha poetisa surafricana se-
guen por todo o país os proce-
sos da Comisión da Verdade e
da Reconciliación, na que saen
a relucir todos os crimes do
apartheid, polos que toda a Su-
dáfrica branca ten manchadas
as mans e a conciencia.

☞ UN CANGURO SU-
PERDURO. Trama de-

masiado adulta para os nenos e
tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan ex-
plícita que George Bush debe-
ría figurar nos créditos.

☞ O REINO DOS CE-
OS. Tras coñecer ao seu

pai, o fillo dun cabaleiro vai a
Xerusalén a herdar as súas pro-
piedades. Alí atopa un rei que
loita contra fanáticos cristiáns
que tratan de forzar unha gue-
rra cos musulmáns, que son
maioría. Drama épico politica-
mente correcto.

☞ SÁHARA. Unha médi-
ca da OMS investiga en

Malí unha epidemia descoñeci-
da e un cazatesouros anda á pro-

cura dun barco cargado de ouro.
Os dous coincidirán ao enfron-
tarse a un ditador e os seus inte-
reses. Para coller no videoclub.

☞ O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice

retíranse despois de roubar va-
rios diamantes, pero un policía
localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞ ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD

COMPANY). O cambio de do-
nos dunha revista implica a de-
gradación do xefe de publicida-
de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia faci-
lona sobre a nova economía.

☞ A INTÉRPRETE. Un-
ha intérprete da ONU es-

coita unha conversa que anun-
cia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder
africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.♦

CarCarteleirateleira

O II Festival de Músicas Itine-
rantes, organizado pola aso-
ciación sociocultural Os Pataju-
llos, celébrase este venres 1 e
sábado 2 nos montes de Chan
d´Arquiña, en MOAÑA. A festa
comeza o venres 1 co pop rock
dos vilagarciáns Cornelius, ga-
ñadores do concurso de maque-
tas organizado polo festival; a
caipirinha funk e ritmos bailá-
beis dos madrileños Alcohol
Jazz; a fusión de rock, rap, funk
e ragga con letras en español,
inglés e francés dos venezola-
nos Soma Raza; e a mestizaxe
cultural total dos Dhira Sound
Sistem, formación con músicos
de procedencia tan dispar como
Suecia ou a India. O sábado po-
deremos escoitar o rock pop con
ritmos contundentes dos madri-
leños Sonotones; o guateke
punk dos Petersellers; o reggae
do angolano afincado en Galiza
Alberto Mvundi; e o ska mes-
tizo dos bascos Betagarri. O
programa complétase cun per-
corrido polo espazo protexido

dos Montes do Morrazo, para o
que se conta coa colaboración
do colectivo ecoloxista Luita
Verde. Todas as actividades e os
concertos son de balde, dispon-

do a organización de postos de
venda de camisetas e prezos po-
pulares nas consumicións. Máis
información en www.festi-
chan.com.♦

FestichánFestichán

Celébrase desde o xo-
ves 7 ao 10 de xullo e
xa están confirmadas
as actuación de Luar

na Lubre, Ialma, Bag-
dad Kemper, Phil
Cunningham, Radio
Tarifa...♦

Festival de OrFestival de Ortigueiratigueira

Luar na Lubre.

Alcohol Jazz.

BELLVER

En MUROS
celebran as
II Xornadas

de Cultura
Mariñeira

do venres 1
ao domingo

3, e en
CAMBADOS

o VII
Encontro de

Embarcacións
Tradicionais
do mércores

6 ao
domingo 10.

Xoel López
estará no
Playa Club
da CORUÑA
este
xoves 30.



FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 2005
No Museo do Humor, co-
mo todos os anos, está
aberta esta exposición: de-
buxos de todo o mundo es-
colmados entre os 250 que,
desde coarenta e tres paí-
ses, optaron á Curuxa Grá-
fica. Durante todo o verán.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO CARRO
Podemos ollar as súas escul-
turas na galería Sargadelos
até este domingo 3 de xullo.

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.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

XI MARATÓN
FOTOGRÁFICO
Até o 15 de xullo pode visi-
tarse na Facultade de Ve-
terinaria.

JESÚS
OTERO-YGLESIAS
O pintor expón a súa obra
na galería Clérigos.

ASIA
Podemos visitar esta retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes De-
corativas até o domingo 17
no Museo Provincial.

ILUMINA
Até finais de xullo pode-
mos ollar na sala da Depu-

tación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

■ MÚSICA

NUT
A sala Clavicémbalo acolle
este xoves 30 a actuación des-
te grupo de pop rock catalán.

MurMurosos
■ ACTOS

II XORNADAS DE
CULTURA MARIÑEIRA
Celébranse desde o venres 1
ao domingo 3 e nelas temos
concurso de pesca deportiva,
xogos infantís, pasarúas, ex-
posicións, botadura da lan-
cha Virxe do Carme, presen-
tación da revista Ardentía,
conferencias, curtametraxes,
concertos (o venres a partir
da 22 no Curro da Praza ac-
tuación de Vado Permanen-
te, A Media Jhasta e Os
Percutas), mercado antigo e
obradoiros tradicionais, xo-
gos populares para maiores,
pratos típicos, regatas de tra-
íñas, mostra de teatro, corais,
queimada, concentración de
embarcacións, malabares....

NogueiraNogueira
de Ramuínde Ramuín
■ EXPOSICIÓNS

JULIO E
SILVIA POUSADA
Nas salas do Mosteiro de
Santo Estevo preséntanse as

súas pinturas até o domingo
17 de xuño.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ALFREDO ALCAÍN
Até o venres 15 o seu traba-
llo exponse na galería Ma-
risa Marimón.

SONORIZACIÓNS
PICTÓRICAS.
No Museo Municipal exhí-
bense até o sábado 9 as pin-
turas de Rafael Úbeda.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até este xoves 30 de xuño
nos exteriores do Campus.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS ANTIGAS
Até o 30 de xullo o Centro
de Maiores do Café Moder-
no acolle esta mostra de
imaxes dos anos 50.

LUZ E COLOR
As pinturas de Antonio
Heredero poden ollarse até
o luns 4 na sala Teucro.

BELAS ARTES
A galería Sargadelos acolle,
até este xoves 30, unha mos-
tra colectiva do traballo do
alumnado de Belas Artes.

SOBRE PAPEL
Os Debuxos do Museo de
Bellas Artes de Sevilla ex-
híbense, até este xoves 30,
na Fundación Caixa Gali-
cia, Café Moderno.

O CARRO E O HOME
O cine de Antonio Román e
Xoaquín Lorenzo é o ob-
xecto desta mostra, que pode-
mos visitar no Pazo da Cultu-
ra até este xoves 30 de xuño.

KIKO DA SILVA
Podemos ollar unha mostra
de cadros e debuxos deste
coñecido criador de banda
deseñada, de luns a sábado
desde as 19 h. na sala Rai-
mundo Patinho da A.C. A

Revira, na rúa Arcebispo
Malvar 33.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

DAVID ROLLAND
Mostra a súa obra fotográfi-
ca, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até o
8 de xullo.

■ MÚSICA

EMILIO RÚA
Este venres 1 escoitaremos
no bar Liceum ao novo can-
tautor galego, acompañado
unicamente da súa guitarra,
a súa harmónica e a súa do-
ce e potente voz. O vindeiro
venres 8 ás 22 h. a cantante
Uxía vai ofrecernos o con-
certo intimista Na Casa,
cun repertorio que inclúe
unha revisións das compo-
sicións históricas da música
galega (Unha noite na eira
do trigo, Negra sombra,
Lonxe da terriña) e outras
propias que formarán parte
do seu, inminente, novo dis-
co. Máis información en
www.barliceum.com.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
O pintor cambadés ten un-
ha mostra, Teimas, na ga-
lería Artefacto (Avda. da
Coruña 80) até este xoves
30 de xuño.

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta mos-
tra no Museo do Gravado
en Artes.

SantiagoSantiago
■ CINEMA 

WARSZAWA
Este drama de Janusz Ki-
jowski (coprodución de
Franza, Alemaña e Polonia,
1992) proxéctase no Yago
até o domingo 3 ás 18 e
20,15 (non sendo o venres
1). Mabudachi / Malas in-
tencións, (Xapón, 2001),
de Furumaya Tomoyuki,
proxectarase, tamén, até o
domingo 3 ás 22,30 (non
sendo o venres 1).

■ EXPOSICIÓNS 

LUNA NUEVE E
FILIPE RODRIGUES
Inauguran unha mostra das
súas obras, este xoves 30 ás
20,30 na galería José Lo-
renzo, coa actuación da
cantautora Dania D’Afon-
so. Até o 17 de xullo.

A PINTURA DO 27
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle esta intere-
sante mostra.

BERTA ARES
A Fundación G. Torrente
Ballester acolle a mostra
Silencio-Luz da pintora ou-
rensá (Sobradelo de Valde-
orras), na que podemos
apreciar un conxunto de
técnicas mixtas, e que serve

como diálogo artístico-lite-
rario coa obra de Torrente
Ballester e, especialmente,
co’A saga/fuga de JB.

ANN-SOFI SIDÉN
O CGAC presenta, o vin-
deiro venres 8, a obra desta
artista sueca 3MPH (Horse
to Rocket), videoinstalación
adquirida polo centro com-
postelán en ARCO, com-
posta por 5 vídeo-proxec-
cións que crean unha visión
panorámica dunha viaxe. O
proxecto compleméntase
con 15 fotografías realiza-
das pola artista a lombos
dun cabalo, e poderemos
coñecelo até o 2 de outubro.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado en
colaboración con membros
das Nacións Unidas, por es-
te artista, que quería expre-
sar no maior número de lin-
guas posíbel esta frase. Até o
8 de xaneiro no CGAC.

DESASTRES
ESTRUTURADOS
Baixo este título e até o 17
de xullo podemos ver os ví-
deos, fotografías, escultu-
ras e instalacións do colec-
tivo Horror Vacui na Igrexa
da Universidade.

BARCELONA-LISBOA
As fotografías de Paco Ro-
cha, en branco e negro,
dunha viaxe entre Barcelo-
na e Lisboa podémolas con-
templar no pub Novena
Porta, até o 30 de xullo.

COSTA OESTE
A Fundación Granell conti-
núa celebrando o seu X ani-
versario cunha mostra deste
colectivo surrealista cana-
diano, formada por casi 40
obras dos artistas Gordo
Pyne, Martin Guderna,
Prina Granirer e Gregg
Simpson, e que poderemos
ollar até o 3 de agosto.

IMAXES MENTAIS
O CGAC presenta unha re-
trospectiva do artista vigués
Din Matamoro, na que po-
demos atopar pinturas de
gran formato, debuxos, fo-
tografías e un vídeo, nunha
mistura de técnicas e mate-
riais que axudarán a com-
prender a súa traxectoria.

BJØRN MELHUS
O CGAC continúa ache-
gando a videocreación ao
público coa proxección, até
o 10 de xullo, da película
Auto Center Drive, traballo
deste artista alemán sobre a
construción e destrución do
ego na cultura occidental.
Do mesmo autor tamén po-
deremos ollar no mesmo lu-
gar a obra No Sunshine.

FRANCOIS MECHAIN
A Igrexa da Universidade
acolle a súa exposición fo-
tográfica, Exercicios das
cousas.

MANUEL VILARIÑO
O pintor presenta La hora de
la estrella até este xoves 30
de xuño na galería Trinta.

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
Chega a Galiza esta mostra
concebida como un ciclo de
sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona
durante 3 anos e que pode
ser coñecida na galería Sar-
gadelos. Revisada e aumen-
tada, consta de 60 paneis
organizados en sete grupos:
1) Percorrido polas vangar-
das e os medios creados po-
lo galeguismo até o 18 de
xullo do 36, 2) L. Huici, F.
Miguel, C. Fdez Mazas e A.
Cebreiro, 3) Arturo Souto e

Manuel Colmeiro, 4) Luís
Seoane e Carlos Maside, 5)
Pesqueira, Torres e Laxei-
ro, 6) E. F. Granell Maruxa
Mallo, e Urbano Lugrís e,
7) Artes e Letras: escultores
como Eiroa ou Composte-
la; literatos como M. Anto-
nio, Cunqueiro, Castelao...
músicos como Bal y Gayk e
Mtnez Torner ou cinemató-
grafos ou fotógrafos como
Carlos Velo e Xosé Suárez.

RADICAIS LIBRES
A mostra Experiencias
gays e lésbicas na arte pe-
ninsular pódese visitar até
o domingo 10 na sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de
Galicia, todos os días de 10
a 14 e de 16 a 19 h.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

■ MÚSICA

LA MATUMBÁ E
NON RESIDENTZ
Tres días de festa rachada
no bairro de San Pedro, do
venres 1 ao domingo 3, en-
tre os que destacamos a ac-
tuación destes dous grupos
o venres ás 12 da noite.

LOS SECRETOS
Que celebra as vodas de
prata, xunto co grupo inglés
Celloman (world music
perto do jazz), Broken An-
gel, tamén ingleses, que fu-
sionan jazz, funk e pop ur-
bano, e unha sesión de fo-
gos de artificio e proxec-
cións, na Praza do Obradoi-
ro o sábado 2, con entrada
de balde, mercede ao patro-
cinio de Caixa Galicia.

■ TEATRO

KLAUS E SIMÓN
Podemos ollar na sala Na-
sa, este xoves 30 ás 22 h,
Mutantes Metálicos, enfer-
mizo cabaret ambulante de
Klaus e Simón.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

SARRIA
CONTEMPORÁNEA
A III edición desta mostra
colectiva pode visitarse na
Casa da Cultura.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra
de pintura, na galería Tris-
quel & Medulio. O pintor
ourensán bebe nas mesmas
fontes que os grandes paisa-
xistas galegos, sendo gran
coñecedor de algún deles,
aínda que refuga da reprodu-
ción mimética dos esquemas
habituais. Até o 2 de xullo. 
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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

Para celebrar os 15 anos
de traballo estrea o novo
espectáculo 15 anos de
Tolemaxias, escolma
dos xogos que máis éxi-
to tiveron, xunto con ou-
tros novos, para disfrute
de toda a familia. Hora e

media de ilusión da que
poderemos disfrutar este
venres 1 en NARÓN, o
sábado 2 en NADELA; o
xoves 7 en MEIS; o sá-
bado 9 en PONTEAREAS;
e o domingo 10 en BE-
CERREÁ.♦

Mago Mago TTetoeto

A Concellaría de Cultura de San-
tiago de Compostela promove es-
tas xornadas de irmanamento coa
cidade de Santiago de Cuba nas
que se vai poder gozar até o sába-
do 9 de diferentes expresións artís-
ticas. A Fundación Granell acolle
unha mostra de gravados con
obras de diversos artistas galegos e
cubanos. Este xoves 30 ás 22 no

teatro Principal o grupo La gue-
rrilla del Gólem presenta El últi-
mo amor del Guenyl, monodrama
baseado no texto homónimo de
Marquerite Yourcenar, dirixido e
adaptado por Marcial Lorenzo
Escuredo e interpretado pola ac-
triz Claudia Inés Escobar López;
ás 00 h. gozaremos, na Casa das
Crechas, do concerto de William

Vivanco, o cantautor máis impor-
tante da nova canción cubana. O
venres 1 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia van compartir actuación o
Cuarteto de Saxofóns de Santia-
go de Cuba e o cuarteto galego
Caramuxo; e ás 00 h. na Medusa
escoitaremos a Rubén Lester,
cantautor santiaguero representati-
vo das xeracións máis novas.♦

Cultura Santiaguera na GalizaCultura Santiaguera na Galiza

O I Festival Internacional de
Jazz de VIGO continúa na Casa
das Artes coa mostra fotográfica
de Carmen Llusá e Javier
Nombella. Este xoves 30 ás 00
h. no pub Quomo e con entrada
de balde, prosegue o ciclo Jazz
na Noite, do que tamén podere-
mos gozar no Manteca Jazz
Club o venres 1 e sábado 2. O
C.C. Caixanova acolle, o venres

1 ás 22 h, o concerto do Baldo
Martínez Gran Ensemble pre-
sentando o Proxecto Miño, con
Valentín Clastrier como convi-
dado (o prezo da entrada abala
dos 9 aos 12 euros); e o domin-
go 3 á mesma hora o trío Stan-
ley Clark, Bella Flek e Jean
Luc Ponty clausurará o festival.
A Praza da Estrela acolle os
concertos gratuítos do Quintás,

Charlín e Ángel Rey Trío este
venres 1; e o do Ramón Cardo
Big Band, presentando Per
L´altra banda, o sábado 2. No
Auditorio Municipal ás 21 h. e
por 3 euros o sábado 2, Joa-
chim Kühn presenta Poison
Trío. Do venres 1 ao domingo 3
haberá tamén nas zonas do cen-
tro un pasarrúas a cargo da Spi-
rits Jazz Band.♦

Imaxina SonsImaxina Sons

Nut,
pop rock

catalán, toca
este xoves

30 no
Clavicémbalo

de LUGO.

Emilio
Rúa,
novo

cantautor
galego,

estará este
venres 1 no

Liceum do
PORRIÑO.

No CGAC de
SANTIAGO,
Din
Matamoro
presenta
Imaxes
Mentais.



VVigoigo
■ ACTOS

ARTE E MATEMÁTICAS
O Laboratorio das Artes
do MARCO desenvolve,
desde o venres 8 e até o 16
de setembro, estes obra-
doiros plásticos e talleres
de verán para crianzas de 2
a 8 anos, de martes a sába-
dos de 12 a 14 h.

■ CINEMA

DESIGNERS ON DESIGN
Proxéctase, no Salón de Ac-
tos do MARCO, de martes a
sábado e en sesións de 11 a
14 h. e de 17 a 21 h., e os do-
mingos de 11 a 14 h. con pa-
ses de media hora, este ví-
deo documental dirixido po-
la artista Yvette Chaparro.

MATE Y ARCILLA
No C.S. A Cova dos Ratos
proxéctase, este venres 1 ás
20,30 h,  Mate y Arcilla
(2003), de Ak Kraak/Alivio.

■ EXPOSICIÓNS

ARQUEOLOXÍA
VIGUESA
Podemos visitar esta mos-
tra no museo municipal
Quiñones de León.

PORTO MEU
Fotografías de João de Me-
néres que podemos ollar,
até o 21 de agosto, na Casa
das Artes.

ART NEXT
Esta galería exhibe até o sá-
bado 9 obras de Genaro
López Villamil e Eugenio
Lucas Velázquez.

FRAN HERBELLO
No Espazo Anexo, sito na
praza peonal posterior ao
MARCO, preséntase desde
o venres 1 e até o 4 de se-
tembro unha mostra mono-
gráfica deste fotógrafo.

LUÍSA VALDÉS
Podemos ollar a mostra Lo
lejano y lo cercano até o
luns 18 na galería Dua2.

SÍNTESE MONOCROMA
A Casa Galega da Cultura
acolle esta mostra de Car-
men Lage, na que se pre-
sentan as pezas de audio e
vídeo Un son no silencio e
Unha mirada, un instante,
realizadas para a exposi-
ción polos autores Minús-
culo e d-rndm.

ESTRAÑAMENTE
FAMILIARES
Na planta baixa do MAR-

CO podemos contemplar a
mostra Deseño e vida cotiá.
Producida polo Walker Arte

Center de Mineapolis, a
mostra reúne a 31 artistas e
deseñadores que aportan

máis de corenta obras entre
proxectos arquitectónicos,
obxectos de uso cotián, mo-
biliario doméstico e urba-
no, prendas de vestir e
obras de deseño gráfico,
entre outras áreas de inves-
tigación e creación que, en
ocasións, provocan pezas
híbridas de distintos cam-
pos. Até o 25 de setembro.

ABELARDO
BUSTAMANTE
As súas pinturas poden
contemplarse na sala de ar-
te Alpide até este xoves 30
de xuño.

INCLUSIÓN
Na Casa da Xuventude po-
demos ollar desde o mérco-
res 5 os traballos, fotografí-

as, publicacións e activida-
des realizadas pola aso-
ciación Inclusión Social, que
trata a exclusión que sofren
certos sectores da sociedade.

12-1
Esta colectiva de gravado
pode visitarse até este xo-
ves 30 en La Galería.

JORGE PERIANES
A galería Ad Hoc expón,
até o 2 de xullo, pinturas,
esculturas e videoproxec-
cións deste artista e máis de
Nano 4814.

SYLVIE BUSSIÈRES &
JOAN FONTCUBERTA
A galería Bacelos (Progre-
so 3) mostra as súas obras
até o 30 de xullo.

PREMIO DE TRADUCIÓN
PLÁCIDO CASTRO
Dotado con 3.000 euros, poden partici-
par nel todos os tradutores que teñan
publicado na Biblioteca Virtual
www.bivir.com algunha obra en galego
durante 2055 e as obras finalistas na an-
terior edición. Ademais do 1º premio
habera dous finalistas que poderán par-
ticipar na próxima edición, a VI. O xu-
rado terán en conta, fundamentalmente,
a calidade da versión, criterios de lectu-
ra e interpretación do orixinal, rlevancia
da obra nas culturas de orixe e chegada
e adaptación ao destinatario, dando a
coñecer o resultado de inmediato, sendo
a entrega do premio o 27 de xaneiro do
2006 no Concello de Cambados. A Fun-
dación Plácido Castro está integrada
polos Concellos de Cambados, Corcu-
bión e Vilagarcía, a Asociación de Tra-
dutores Galegos e o Instituto Galego de
Análise e Documentación Interna-
cional. Máis información no telf/fax
986 357 238 ou en www.igadi.org.

PREMIOS
Á INNOVACIÓN EDUCATIVA
Con esta iniciativa a Consellaría de Edu-
cación pretende fomentar a innovación
educativa e recoñecer o traballo realiza-
do polo profesorado que, individual ou
colectivamente, está a levar prácticas
educativas innovadoras. Para participar
establécese a modalidade A, para o re-
coñecemento da actividade innovadora
ou investigadora do profesorado, con
aplicación práctica nos centros educati-
vos e que contribúa á mellora da calida-
de educativa nas ensinanzas escolares,
en exercicio na Comunidade Autónoma
de Galiza; ou a modalidade B, destinada
aos centros educativos para dar conti-
nuidade durante o curso 2005-06, me-
diante proxectos de innovación educati-
va, de actividades que se estean desen-
volvendo no curso 2004-05. Todos os
traballos deberán ser redactados e pre-
sentados en lingua galega, impresos por
triplicado e en CD-ROM, deben ser ori-

xinais e inéditos, e entregaranse ou en-
viaranse antes do 30 de setembro na
Consellaría de Educación e Ordenación
Universitaria da Xunta de Galiza, en
Santiago de Compostela, según os re-
quisitos e cos correspondentes docu-
mentos esixidos pola organización, que
se poden consultar e descargar na sec-
ción de contidos educativos, premios e
concursos do portal www.edu.xunta.es.

III PREMIO CONCEPCIÓN
ARENAL
A Deputación Provincial da Coruña pre-
senta esta iniciativa coa intención de
promover proxectos, estudos e investi-
gacións no campo das políticas de igual-
dade de xénero relacionados coa provin-
cia; ou de carácter xeral, no que poden
participar persoas a nivel individual ou
en colectivo, ou entidades legalmente
constituídas. Os traballos presentaranse
co seu título identificador, en galego, en
número de dous exemplares, con forma-
to DIN A4, mecanografados a duplo es-
pazo por unha soa cara, grampados ou
encadernados, ou tamén en soporte in-
formático, xunto cun informe-memoria,
solicitude de participación na convoca-
toria asinada polas persoas naturais ou
xurídicas e os seus dados persoais, así
como o seu currículo e fotocopia do
NIF, e unha declaración xurada de que o
traballo é inédito, no caso de estudo ou
investigación. As candidaturas dirixiran-
se á Presidencia da Deputación (Sección
de Servizos Sociais), sita na Avda. Alfé-
rez Provisional s/n, 15006, da Coruña,
indicando Premio Concepción Areal,
antes do 31 de agosto.

PREMIO PADRE SARMIENTO
O Instituto de Estudos Galegos Padre
Sarmiento convoca este certame anual,
ao que poderán concorrer xoves investi-
gadores que teñan defendido a súa tese
doutoral nun período que non sobrepase
os cinco anos, con traballos inéditos que
versen sobre calquera aspecto ou parcela
da Arqueoloxía, Historia, Arte ou Patri-

monio Cultural de Galiza, podendo ser
teses doutorais. As obras presentaranse
na Secretaría do Instituto Padre Sarmien-
to, sito no Antigo Hospital de San Ro-
que, na rúa de San Roque  15704 de San-
tiago de Compostela, antes do 15 de se-
tembro, por quintuplicado e sen especifi-
cación de autoría, incluíndo, nunha plica,
os dados persoais e unha fotocopia do
DNI. O premio está dotado cunha esta-
tuíña alusiva e o financiamento dunha
estancia de seis meses en calquera centro
do CSIC, incluída a Escola Española de
Historia e Arqueoloxía de Roma, ade-
mais do compromiso de edición da obra
gañadora. Máis información no teléfono
981 540 220 ou no fax 981 540 222.

ESCOLA DE XESTIÓN
DO PATRIMONIO
Do 26 ao 30 de xullo desenvólvese na
Aula de Cultura do Concello de Catoi-
ra este curso de verán, organizado polo
Museo-Taller de Acción Social en cola-
boración coa USC e dirixido por Mar-
cial Gondar Portosany, coa finalidade
de contribuír á formación de técnicos de
intervención sociocultural pola vía de
utilizar o patrimonio local como recur-
so, e aprender a traballar desde o punto
de vista da posta en valor coa literatura
popular, coa historia oral, coa toponi-
mia, co cinema etnográfico, e cos in-
ventarios culturais como recursos di-
dácticos. Para isto haberá diversos obra-
doiros, impartidos por especialistas da
talla de Xosé Luís Méndez Ferrín,
Marcial Gondar, Antón Santamari-
na, Luz Méndez, Gonzalo Navaza,
Agustín Santana, Julio Grande, Mar-
celo Martínez, Paulino García, Gas-
par Broullón, Felipe Criado, Xurxo
M. Ayán, Rebeca Blanco, Alfredo
González Ruibal, ou Paula Belleste-
ros Arias. O curso consta dun número
de 30 horas lectivas, ten prazas limita-
das, e o Concello proporciona aloxa-
mento ao alumnado de fóra do munici-
pio que así o solicite (persoas de con-
tacto: Malisa e Mónica, telf. 986 546

014). Para máis información e matrícu-
la dirixirse á USC no telf. 981 563 100,
Ext. 11018 / 11103.

XXII CONGRESO ASEM 
ENFERMIDADES
NEUROMUSCULARES
Celebrarase en Vigo o 7 e 8 de outubro
no Verbum (Museo das Palabras) e nel
pronunciará a conferencia inaugural
Francisco Palau sobre Neuropatías peri-
féricas hereditarias: bioloxía e consello
xenético; sobre Prevención e control da
enfermidade. Diagnóstico prenatal e
preimplantacional falará Ana Mª Cobo;
a mesa redonda que tratará sobre Neuro-
patías hereditarias. Investigación, diag-
nóstico neurofisiolóxico e rehabilitación
en Charcot Marie Tooth estará integrada
por José Ángel Berciano, José M. Fer-
nández e René Zugarramurdi. O sábado
8, Jon Andoni Urtizberea falará sobre A
importancia dun Comité Científico nun-
ha asociación como ASEM; o tema da
mesa redonda de Ricardo Pardal e Javier
Díaz-Nido será Terapia xenética e tera-
pia celular; sobre Liñas de investigación
actuais en enfermidades neuromuscula-
res versará a mesa redonda de Eduardo
F. Tizzano, Adolfo López de Munain e
Jon Andoni Utizberea; Mar Mosteiro fa-
lará sobre Problemas respiratorios na
enfermidades neuromusculares. Motori-
zación e seguimento; ademais dos obra-
doiros: Fisioterapia respiratoria, por M.
Luisa Fernández; Nutrición e enfermida-
des neuromusculares, por Flor Barreiro;
Duchenne / Becker e distrofias de cintu-
ras, por J.A. Urtizberea e Carmen Nava-
rro; e Atrofias espinais e miastenia, por
E.F. Tizziano e M. Arias Gómez. A ins-
cripción antes do 15 de agosto custa 50
euros (20 para asociados de ASEM e 25
para estudantes) e, despois do 15 de
agosto custarán 70, 30 e 30, respectiva-
mente. Pódese obter máis información
no Centro de Negocios de Vigo (Praza
de Compostela 23, 1º A), no telf/fax 986
446 560, en xxiicongresoasem@cnvi-
go.com ou en www.cnvigo.com.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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29
euros

volume

A NOSA TERRA

Infórmese chamando ao telf. 986 433 830 ou subscripcions@anosaterra.com

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

Pontevedra A Coruña Lugo Ourense

CONSELLARÍA
DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA
E
DESENVOLVEMENTO
RURAL

Regúlanse as axudas
destinadas á partici-
pación e adquisición de
animais nos certames de
gando de raza pura de ca-
rácter nacional e interna-
cional para celebrar en
Galiza. Poderán ser be-
neficiarios os titulares
das explotacións gandei-
ras e as asociacións de
criadores de razas puras
ou as súas federacións,
cooperativas gandeiras e
sociedades agrarias de
transformación que cum-
pran os requisitos esta-
blecidos. As axudas po-
derán consistir en axudas
a tanto alzado por animal
pola súa participación en
certames gandeiros, na-
cionais e internacionais
que se celebren no país e
en subvencións para a
adquisición de gando nas
poxas e concursos-poxa.
Toda a información refe-
rida á solicitude das axu-
das está recollida no
DOG do xoves 16 de xu-
ño de 2005.

Esta mesma consellaría
convoca, para a campa-
ña 2005, as axudas para
a utilización de métodos
de produción agraria
compatíbeis co ambien-
te. A información sobre
as condicións das axu-
das e os prazos de pre-
sentación pode consul-
tarse no DOG do venres
17 de xuño de 2005.♦

D.O.G.D.O.G.
Os

Carunchos
presentan o

seu novo
disco este

venres 1 na
Praza da

Constitución
de VIGO.



DIÁSPORA
O MARCO alberga a mos-
tra 10 Artistas galegos no
exilio latinoamericano
(1930-1970), coa que se
pretende aportar novas cla-
ves de lectura da historia
da arte galega do s.XX,
amosando dados que per-
mitan reconstruír unha his-
toriografía alternativa ao
discurso oficial académi-
co. Até o 11 de setembro
poderemos contemplar 72
obras, entre pinturas, debu-
xos, fotografías e escultu-
ras, ademais de proxec-
cións e bibliografía diversa
de 10 artistas claves como
Ángel Botello, Castelao,
Manuel Colmeiro, Euge-
nio Granell, Maruxa Ma-
llo, Luís Seoane, Arturo
Souto, Xosé Suárez e
Carlos Velo.

CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até este
xoves 30 de xuño.

VER E TOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itineran-
te do Museo Tiflológico or-
ganizada pola ONCE.

■ MÚSICA

OS CARUNCHOS
Este venres 1 a partir das
dez e media da noite dan un
concerto, co gallo da pre-
sentación do seu novo disco
Montealegre, na Praza da
Constitución.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

EL CALAMBRÓN
Podemos ollar a magnífica
obra do pintor mexicano
Justo Ilhuicamina, até o 17
de xullo, na galería Arcana.

GRAVADO CAIXANOVA
Até o 5 de xullo, a galería
Rivas Briones acolle as
obras premiadas e men-

cións nesta recoñecida Bie-
nal Internacional.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura que po-
demos visitar, até o mes de
novembro, no Pazo de Trabe.

MadridMadrid
■ TEATRO

RICARDO III
Esta obra de William Sha-
kespeare, dirixida por Ma-
nuel Guede, do Centro
Dramático Galego será re-
presentada no teatro Espa-
ñol desde este venres 1 ao
domingo 3.

AlmagrAlmagroo
■ TEATRO

RICARDO III
Dirixida por Manuel Gue-
de, esta obra de William
Shakespeare, será repre-
sentada polo Centro Dra-
mático Galego no Teatro
Municipal o martes 5 e
mércores 6.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GUBELKIAN
A sede da Fundação e o
Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMPJAP) acolle, até o 3
de setembro, a mostra Pa-
radoxos: Incorporar a ci-
dade, integrando traballos
en vídeo, fotografía, dese-
ño, pintura e instalacións de
algúns dos artistas romenos
máis destacados da actuali-
dade, como Ion Grigores-
cou, Dan Persjovsky, o co-
lectivo subREAL, e Mir-
cea Cantor, todos os días
de 10 a 18 h. menos os luns,
con entrada libre. Tamén
podemos ollar as mostras
Espelhos do Paraíso: Ta-
petes do mundo islâmico
dos séculos XV-XX, até o
domingo 31; Textos e Foto-
grafías do belga Marcel
Broodthaers, até o 25 de
setembro; ou Metamorpho-
sis: Arte Britânica dos
anos 60, até a mesma data.
Máis información en
www.gubelkian.pt.♦

MARCOS GOAL
www.fotolog.net/superwarcos

O artista gráfico vigués Marcos Goal deita
o seus debuxos nun blog concibido para
aloxar fotografías. Na páxina pódense ato-
par traballos do deseñador, a obra máis re-
cente, enlaces coas súas bitácoras favoritas
e a posibilidade de enviar comentarios.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
18

2 
●

A
no

 X
X

V
III

 ●
D

o 
30

 d
e 

xu
ño

 a
o 

6 
de

 x
ul

lo
 d

e 
20

05

■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.

■ Véndense cortadora, balanza e
neveira de embutidos, etiquetado-
ra, arcón conxelador, estanterías
metálicas e unha cadeira de cati-
vo. Chamar ao telf. 986 376 702.

■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou se-
miamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.

■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.

■ Precisam-se Mestres Especialis-
tas em Educação Infantil e Técni-
cos Superiores em Educação Intan-
til (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vi-
tae a caixapostal@terra.es, ou a es-
colaemgalego@yahoo.com.br

■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
nos meses de xullo, agosto, setembro
ou quincenas. Interesados chamar aos
telf. 986 208 626 ou 615 864 477.

■ Véndese finca de 1.030 m2 en Va-
güín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Tamén
se aluga casa antiga con finca en
Aguete, o mes de xullo, por 600 euros.
Máis información no telf. 608 086 107.

■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.

■ Vendo gaita de pau santo en si B con
roqueta, fol de cabuxo, funda de terciope-
lo de cor granate e farrapos en azul ceo.
Vivo na Laracha, por se alguén quere ve-
la. Prezo 400 euros. Telf. 653 618 955.

■ Bibliófilos: vendo orixinal asinado por
Celso Emilio Ferreiro de Cantigas de es-
carnio e madecir, publicado en Caracas
no 1968 baixo seudónimo de Arístides Sil-
veira. Telf. 635 869 108 pola mañá.

■ Vendo colección completa de Bi-
blioteca Galega, de La Voz de Galicia,
composta por 120 libros e totalmente
nova por 120 euros. Tlf. 653 618 955.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experto/a en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza.
Máis información nos telf. 654 489
082 / 629 867 824.

■ Urxe vender, por problemas, precioso
e orixinal apartamento en Mondariz
Balneario, 60 m2, 2 dormitorios, baño,
salón-cociña, calefacción, chans e teitos
forrados de madeira, abufardado, du-
plas e grandes xanelas, vistas ao ceo
desde toda a casa e desde as camas,
decorado estilo montaña, rústico e a es-
trear, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 22.000.000 de pta. Informa-
ción nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.

■ Alúgase piso amoblado con cale-
fefacción na zona da Rúa de San Pe-
dro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.

■ Estancias lingüísticas para crian-
zas desde os 13 anos, adolescentes
e adultos en Inglaterra e Gales. Máis
información en pazsilva2000@ya-
hoo.es ou chamando ao 986 415 666/
986 639 172.

■ Búscase propietario agarimoso pa-
ra cadeliños de raza pequena. Intere-
sados contactar no 986 415 666/ 986
639 172 ou en pazsilva2000@yahoo.es.

■ Busco casa con finca perto de Pon-
tevedra para todo o ano en aluguer ci-
dade. Prezo razoábel. Telf. 986 767 187.

■ Quixera manter correspondencia

con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Ro-
bledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Ta-
bladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

■ Véndese dúplex de 90 m. en Ber-
tamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 ba-
ños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofré-
cese para traballar como conserxe
de comunidade, 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 bi-
llarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogs-
pot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se que-
res que organicemos un torneo on-
de ti vives: ovaral@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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Cal será o nome do próximo conselleiro de Educación quen de suxerirlle
ao reitor da Universidade de Vigo que non é de recibo manter o indigno
e franquista escudo que señorea en Ciencias da Educación de Pontevedra?

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Este novo grupo vigués,
que fusiona os instrumentos
acústicos e elementos elec-
trónicos co hip hop, toca es-
te xoves 30 na sala Capitol

de SANTIAGO; o venres 1
poderemos escoitalo no bar
Patos de NIGRÁN. Máis in-
formación en www.armadi-
llosoul.com.♦

ArmadilloArmadillo

O VII Festival Interna-
cional comeza este venres
1 ás 22 h. na Praza do
Obradoiro de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, cunha
gala lírica da soprano Ain-
hoa Arteta e o tenor Luís
Dámaso, acompañados
pola Orquestra Sinfónica
Cidade de Oviedo, dirixi-
da por Enrique Patrón de
Rueda, as entradas están á
venda por 30, 18 e 9 euros.
O luns 4 ás 21 h. no Audi-
torio de Galicia en SANTIA-
GO, a Orquestra Barroca
de Venecia, dirixida por
Andrea Marcon, presenta
Todo Vivaldi. O martes 5 ás
21 h, no Salón Teatro de
SANTIAGO; o mércores 6
na sede da Fundación Cai-
xa Galicia de FERROL; e o
xoves 7 no teatro Principal
de PONTEVEDRA, podere-
mos gozar do concerto
Kurt Weill, cancións dun-
ha paixón, coa soprano It-

ziar Álvarez e a pianista
Bárbara Granados. O
mércores 6 ás 21 h. no Au-
ditorio de Galicia de SAN-
TIAGO, a Orquestra e Co-
ros da Compañía Inter-
nacional Lírica e de Zar-
zuela presentan a Ópera
Marina, do Mestre Arrie-
ta. O martes 5 no Auditorio
de OURENSE; o xoves 7 no
teatro Principal de SANTIA-
GO; e o venres 8 no teatro
Fraga en VIGO, teremos ao
Viena Piano Trío, con Ste-
fan Mendel no piano,
Wolfgang Redik ao violín,
e Matthias Gredler co
violonchelo. O venres 8 no
Principal de SANTIAGO, a
Orquestra de Cámara
Galega vai dar un concerto
baixo a batuta de Rogelio
Groba Otero, con Ara
Malikian ao violín; que re-
petirá, variando o  reperto-
rio, o sábado 9 no Círculo
das Artes de LUGO.♦

Festival Música de GaliciaFestival Música de Galicia

Ainhoa Arteta.

O Centro
Dramático

Galego
representa
Ricardo III

en MADRID e
ALMAGRO.
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Do 30 de xuño ao
6 de xullo
de 2005 Unha muller móstralle

varios mazóns ao seu
home. É un problema

causado pola mala circu-
lación. Cada pequeno golpe
fortuíto déixalle esas mar-
cas. A muller dille ao home:

“agora, se quixese, iría ao
forense e denunciaríate polo
delito de maos tratos e serías
condenado, sen precisión de
máis probas. Abondaría coa
miña palabra”. Así están as
cousas. É unha herdanza do

PP que o PSOE aplica entu-
siasmado. Pretenden arran-
xar a convivencia a golpe de
código penal. Mais, a solu-
ción ao problema dos maos
tratos debería ser social, ci-
vil, non só xudicial.♦
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Dereito
de voto
MANUEL CIDRÁS

Como finalmente o fa-
moso escrutinio do
voto CERA non alte-

rou o reparto de escanos au-
tonómicos o sangue non
chegou ao río, pero está na
mente de todos a necesida-
de de reformar a regulación
do voto dos galegos obriga-
dos a traballar fóra de Gali-
cia. Non só para preservar a
súa pureza, senón tamén pa-
ra perfilar con parámetros
democráticos  o alcance de-
se dereito político esencial.
Compre rematar co dispara-
te de que un galego recén
emigrado a Canarias (con
intereses efectivos e non
meramente afectivos na te-
rra e que se cadra vai regre-
sar a ela antes de rematar a
lexislatura) non poida votar
e si o poida facer quen nin
naceu nin visitou na vida o
lugar dos seus ancestros.

Galicia ten unha débeda
coa emigración, sen dúbida.
Cos emigrantes de lonxe e
de perto, calquera que sexa
a súa xeneración. Pero o de-
reito que para os emigrantes
nace desa débeda non se
concreta necesariamente no
dereito político de escoller a
quen goberna a autonomía.
Os dereitos de cidadanía
non nacen nin morren na
posibilidade de votar. O de-
reito de sufraxio é a repre-
sentación máis obvia do
principio democrático con-
forme ao que os gobernan-
tes deben ser elexidos polos
gobernados. Quen non van
ser gobernados poden ser
suxeitos doutros dereitos,
mesmo de participación po-
lítica, pero extender a eles
ilimitadamente a facultade
de escoller os gobernantes
non ten fundamento lóxico
nin democrático. Este é un
principio que hai que de-
fender aínda que sexa impo-
pular ou politicamente inco-
rrecto.

Ese discurso de correc-
ción política vai camiño de
reeditar cos emigrantes o
suceso das vítimas do te-
rrorismo: dar o salto dende
o dereito ao recoñecemen-
to, á asistencia e á repara-
ción até a súa constitución
en suxeito político autóno-
mo, investido dunha caste
de dereito de codecisión co
conxunto da cidadanía per-
vertidor da esencia demo-
crática. Introdúcense así
elementos de democracia
orgánica ou corporativa,
baseada máis nos dereitos
lexítimos dos grupos de in-
teresados que nun dereito
de cidadanía que iguala aos
suxeitos con independen-
cia da súa adscripción. Tal
cousa debería de ser evita-
da, pero moito me temo
que os partidos políticos
opten por encher os seus
cupos de votantes antes
que en depurar os procesos
democráticos.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Estuda o seu doutoramento nos
Estados Unidos e dirixe un pro-
grama de música country nun-
ha emisora de radio de Nash-
ville. É Antón García Fernán-
dez e prefire o country clásico.

Seica estou a falar con todo un
entendido na música country.

Comecei a interesarme por esa
música cando era pequeno. Pri-
meiro foi a través de Elvis, xa que
moitas das súas cancións estaban
compostas por artistas country.

O country, a música favori-
ta de George W. Bush.

Hai unha vertente un pouco
máis conservadora, mais a min o
que me interesa é o country clási-
co, o que se fixo desde os anos
vinte aos setenta, que é incluso rei-
vindicativo. O country actual non
me interesa tanto, con algunhas
excepcións, xa que está moi co-
mercializado e aproxímase ao pop.

Pensaba que aos america-
nos o que lles gustaba eran Los
del Río.

No sur dos Estados Unidos
escóitase moito country, aínda
que hai moitos colectivos inmi-
grantes e a música en español ten
moita presenza.

O country é algo así como o
folk de alí.

Si, se é que queremos esta-
blecer unha comparación. As ra-
íces veñen da música de países
celtas como Irlanda ou Escocia,
pero logo mesturouse coa músi-
ca dos negros e dos cowboys até
chegar a ser o que é agora.

E coido que ademais de en-
tendido, difusor.

Teño un programa de radio.
Comecei en Radio Ecca en Vigo
cun programa de media hora. Na

Universidade de Vanderbilt en
Nashville, onde estou a estudar,
teño un programa dunha hora se-
manal na emisora da universida-
de, aínda que a partir de agora
será de dúas horas.

Había demanda aquí?
Aquí non había moitas posibi-

lidades de escoitar esta clase de
música aínda que a xente si estaba
interesada. Gusta máis en Madrid e
sobre todo en Catalunya. Alí, nos
Estados Unidos, a difusión do
country clásico tamén é escasa por-
que o que domina é o comercial,
por iso ten éxito o meu programa.

Fálalles en galego?

Ás veces si. O programa póde-
se escoitar por internet (www.wr-
vu.org), de modo que ás veces fa-
go unha dedicatoria en galego a al-
guén de aquí. Que un galego faga
un programa de country chócalles.

E coñecerá ao Carlos Nú-
ñez de alí.

Hai moitos cantantes country
moi populares e nomear un sería
difícil. Ademais, os actuais non me
interesan. Pero si falamos dun Car-
los Núñez clásico, podemos men-
cionar a Hank Williams ou a
Johnny Cash. Moitos deles están
mortos, pero hai algúns clásicos vi-
vos, como Billy Walker, a quen le-

vei ao programa. Trato de con-
tactar con este tipo de persoas e tra-
elos á radio para facer entrevistas
desenfadadas e familiares. Fala-
mos da súa vida, da carreira, algún
trae a guitarra... É bonito, non se
comportan como estrelas de rock.

A Universidade en Nashvi-
lle, que perigo! Moitos estados
americanos negan a teoría da
evolución!

Eu estudo na universidade
Vanderbilt, que é unha das cinco
ou seis de Nashville. A Nashville
chámanlle a Atenas do sur polo
seu interese pola arquitectura e
cultura clásicas. É certo que o
sur é conservador e que ten ideas
estrañas, pero a universidade
americana ten moitos recursos,
máis que aquí, e é o mellor lugar
para facer un doutoramento.

Por que ir parar alí?
A Nashville por casualidade.

Cando rematei a carreira de inglés
en Vigo, sempre pensei en conti-
nuar. Un profesor púxome en con-
tacto con Vanderbilt. As universi-
dades americanas son moi caras e
alí a educación é un privilexio. En-
trar nunha das universidades fa-
mosas é case imposíbel. En Van-
derbilt custoume moito, pero teño
unha bolsa de estudos. Iso supón o
pagamento da matrícula completa
e un pequeno soldo a cambio de
dar clases de español.

Nashville, Tennessee, o es-
tado americano onde está
Memphis. Alí Elvis tiña o seu
rancho Graceland. Aquí, entre
nós, é certo que está vivo.

Non segue vivo pero, aínda
que soe relambido, está vivo nos
corazóns. De momento non fun a
Graceland, coido que é un circo,
pero como me gusta a súa músi-
ca, seguro que vou.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira

Unha contribución á historia política do Reino de Galicia,
amplamente documentada, e unha crítica dos tópicos

da historiografía oficial.

HISTORIA DE GALICIA

A NOSA TERRA

Antón García Fernández
‘Que faga un programa country nos Estados Unidos
chócalles aos americanos’

PACO VILABARROS


