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O NOVO ESTATUTO COMEZOU A DAR OS PRIMEIROS PASOS.
Os tres partidos políticos do arco parlamentario puxéronse de
acordo no método a seguir. Fixérono no prazo que o pacto de Go-
berno fixaba, os seis primeiros meses, e deron mostras da súa
aposta polo consenso. Algo básico: se vai haber un novo Estatuto
terá que ser sen exclusións, senón vai ser case imposíbel que saia
adiante e, de saír, estará lastrado desde o propio nacemento. Pero
dicir consenso non quere dicir uniformidade, ausencia de discu-
sións e, mesmo, de tirapuxas políticas. Este trámite non pode que-
dar pechado nas paredes do Parlamento nin ser unha lei de enxe-
ñería política. As propostas dos distintos partidos teñen que saír
nidias á rúa, discutilas e confrontalas cunha sociedade que debe
implicarse directamente para superar aquel baleiro producido po-
la indiferenza de hai 25 anos. Galiza ten moito que gañar cun no-
vo Estatuto que se adapte ás súas necesidades e inquedanzas. A
sociedade debe mobilizarse para que así sexa e os partidos políti-
cos esquecerse  de electoralismos e obediencias externas poñendo
como primeira e única premisa o futuro de Galiza. Cunha idea
central: maior autogoberno ten que significar maior benestar.♦

CASAS BARATAS
Antón Riveiro Coello

As vivencias e as experiencias que
constitúen a memoria da adolescencia
son as que nutren Casas baratas.
Un libro de contos co que Antón
Riveiro Coello se debruza sobre o
tempo no que se forma a
personalidade e sobre o que se
constrúe a memoria individual.

23-F
O QUE NON SE CONTOU

DO GOLPE DE ESTADO
-AS CONSECUENCIAS POLÍTICAS

-O PARÓN AUTONÓMICO
-OS RECORTES DE LIBERDADES

PÚBLICAS E INDIVIDUAIS
-AS CRISES DO NACIONALISMO
-AS LISTAS DAS PERSOAS QUE

DEBÍAN SER REPRESALIADAS
-A IGNORANCIA E A MEMORIA
UN ARTIGO DE SUSO DE TORO

O sector
mexilloeiro
contra o Instituto
Tecnolóxico
Mariño

(Páx. 19)

Entrevista:
Carme Adán fala 
do ‘mes violeta’

(Páx. 17)

Fraga non chorou
na despedida



O golpe de Estado do 23-F triun-
fou. Vaia se triunfou! Pódese dicir,
como afirman os analistas que non
saíu adiante a intentona que co-
mandaba Miláns del Bosch e Teje-
ro, que pretendían un Goberno mi-
litar apoiado polo Parlamento.

Que tampouco saíu adiante a
vía que encabezaba Alfonso Ar-
mada, cun claro apoio civil e de
algúns dirixentes políticos, in-
cluídos membros do PSOE. Que
loitou por conseguir un “Gober-
no de concentración” presidido
por un militar, Armada, e no que
participarían políticos de todos
os partidos, mesmo o PCE.

Aínda  é pertinente opinar que
aquel día quedou desbaratado o
“Golpe dos Coroneis”, que se es-
taba fraguando e foi estoupado
controladamente con Tejero como
cebo involuntario. Un golpe ao es-
tilo grego, que levaría ao Goberno
os militares máis duros. Non só
recortarían totalmente as liberda-
des individuais e políticas senón
que tiñan en marcha unha verda-
deira purga ao estilo pinochetista.

Pero o que todos os medios e
analistas calan neste 25 aniversa-
rio é que no 23-F conseguiron
impoñer a maioría das medidas
que levaban aos militares a dar
ese golpe de Estado. Todo o máis
falan da “lexitimación da Monar-
quía”, do reforzamento da demo-
cracia e de lexitimación demo-
crática de protagonistas como
Adolfo Suárez e Gutiérrez Mella-
do que viñan no réxime franquis-
ta. Os demais superviventes do
antigo réxime tamén o intentaron
ao seu abeiro, pero non o conse-
guiron na maioría da sociedade. 

As consecuencias

A primeira consecuencia do 23-F
foi a paralización do proceso au-

tonómico e a instauración do de-
nominado “café para todos” no
proceso autonómico. Na práctica,
as 17 autonomías pasaron a ser
iguais. As nacionalidades viron
rebaixado no só o seu estatus, se-
nón que moitas das competencias
que tiñan  que ser transferidas,
sobre todo a Euskadi, unhas tar-
daron moito tempo en realizarse
e  outras, máis de medio cento,
aínda non o foron hoxe. Conside-
raban que o Estado “cedera”
moito na tramitación dos Estatu-
tos e había que parar.

Non só se produciu unha polí-
tica deliberada que coutou o de-
senvolvemento do Estado das Au-
tonomías, senón que se promulgou
unha lei, a Lei Orgánica de Har-
monización Autonómica, LOHA-
PA, que atentaba contra os propios
Estatutos, como tivo que recoñe-
cer o Tribunal Constitucional. Un-
ha Lei totalmente regresiva.

Outra das leis emanadas con
motivo do Golpe de Estado do 23-
F foi a Lei de Defensa da Consti-
tución. Unha Lei, que entroniza a
Carta Magna e cuxos efectos che-
gan aínda ao día de hoxe.

Esquécese que, en virtude des-
ta lei e da súa aplicación política,
hoxe é preciso xurar a Constitu-
ción polos cargos electos para po-
der obter as súas actas. Tanto é así
que aos deputados do BNG, Bau-
tista Álvarez, Lois Diéguez e
Claudio López Garrido, se lles
aplicou, nunha decisión xurídica
sen precedentes, de xeito retroac-
tivo, sendo expulsados do Parla-
mento. As consecuencias políticas
para o nacionalismo foron singu-
larmente graves.

Ao mesmo tempo, esta Lei
prohibía usar a palabra “nación”
para outra entidade que non fose
España. Creouse así unha autocen-
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Mudou o panorama político,  paralizou o proceso autonómico e recortou as
liberdades individuais e colectivas

O triunfo do golpe de Estado do 23-F
AFONSO EIRÉ -  XAN CARBALLA

“Entró un civil con bigote, ozú que miedo chavo...” vintecinco anos despois semella que o golpe de
Estado do 23-F queda resumido nesta frase da canción da folclórica española Rosa Moreno. Todos os
medios de comunicación lle dedican páxinas e páxinas a aquel evento pero, unicamente, para contar
como os protagonistas, máis ou menos directos, viviron a guasa daquel episodio.  Apenas hai referen-
cia ás causas políticas e sociais que o golpe de Estado trouxo consigo. Neste traballo tentamos facelo.

Un pelotón da Policía Militar da Capitanía da Coruña cargou contra máis de seis mil persoas que remataban unha manifestación na
Praza de María Pita “Contra a OTAN e pola paz” na mañá  do 29 de novembro de 1981.



sura. Pero tamén foi aplicada. O
exemplo máis concreto é este pe-
riódico, que se viu encausado en
aplicación desta lei, demandándo-
lle a Afonso Eiré 12 anos de cadea. 

Calquera colaborador nece-
sario ou involuntario cun autor
dun delito por atentar contra a
Constitución, podía ser tamén
condenado. Desde quen lle dei-
xase un bolígrafo para facer un
panfleto a unha imprenta que ti-
rase un xornal que “atentase con-
tra a Constitución”.

Esta lei, aprobada maioritaria-
mente polo Congreso, foi coñeci-
da tamén como Lei Antiterrorista,
pois recortaba as liberdades pú-
blicas e privadas como a de mani-
festación (era preciso pedir per-
miso), concentración, ou as ga-
rantías dos detidos, ampliándose
os motivos e o prazo de detención
sen ter que pasar ao xulgado. 

Baixo o seu paraugas intensifi-
cáronse non só as detencións arbi-
trarias, os castigos e as torturas en
cuarteis, comisarías ou nos cárce-
res, como denunciou en múltiples
informes Amnistía Internacional,
senón que se pasou a unha nova
dinámica na loita antiterrorista.

Unha dinámica na que a re-
activación e optimización dos
GAL, cos seus episodios coñeci-
dos e múltiples sen esclarecer,
que rematarían enzoufando a to-
do un partido coma o PSOE,
mentres que a dereita franquista
que os creara e impuxera a súa
reactivación saíu beneficiada
desta guerra sucia do Estado. Al-
gúns dos implicados estiveron
directamente relacionados co
23-F. Uns directamente, como
Inestrillas e políticos socialistas
como Enrique Mujica, membro
da executiva, en conversas con
Alfonso Armada no cuartel de El
Talar, en Lleida.

Pero non só se actuou contra
ETA e en Euskadi. Os Comandos
Autónomos foron desactivados
ao estilo da banda alemana Baa-
der-Meinhof. O mesmo pasou
cos Grapo, con mortes como as
catro do campamento de Girona
ou nas cadeas.

Instáurase o bipartidismo

As consecuencias do 23-F no pa-
norama político do Estado, no-
meadamente en Galiza, Euskadi
e Catalunya, son evidentes ao
pouco que un pretenda escarabe-
llar na situación e realizar com-
paranzas.

O 23-F non leva unicamente
ao PSOE ao Goberno central e ao
esfarelamento definitivo da UCD,
senón que se impón un modelo bi-
partidista. Non de xeito natural,
senón coma unha política delibe-
rada de pacto de Estado na que en-
traron en xogo os poderes econó-
micos, dando créditos ou facendo
pagar débedas aos partidos.

O partido máis prexudicado a
nivel estatal foi o PCE. Non se-
mella algo casual: ilegalizar ou
minorizar ao PCE  era un dos ob-
xectivos do 23-F. O PCE non só
perdeu o seu perfil coa acepta-
ción da Monarquía e a bandeira
“nacional”, senón que o seu diri-
xente máximo, Santiago Carri-
llo, que estivo en todas as con-
versas, comezou nunha deriva
que levou aos seus seguidores ao
PSOE. Outros, con Ignacio Ga-
llego á cabeza, decidiron aban-
donar. O PCE tivo que inventar

IU para sobrevivir, pero perdeu
gran parte do seu potencial. Os
electores querían ir ao “seguro”,
e o seguro era o PSOE.

Este efecto foi, aínda máis
notábel en Catalunya onde o
PSUC lle disputaba a prevalen-
cia na esquerda ao PSC, partido
que se afianzou a conta de boa
parte dos militantes comunistas,
mentres o primeiro case desapa-
recía. Terra Lliure, pola súa ban-
da, decidía abandonar as armas.

Tamén levou ao abandono
das armas a unha parte de ETA, a
coñecida como ETA-Político
Militar. O 27 de febreiro de 1981
declarou unha tregua e despois

dunha negociación directa co
Ministerio do Interior, encabeza-
do por Xoán Xosé Rosón, disol-
veuse definitivamente. Tempo
despois moitos dos seus dirixen-
tes pasarían a integrarse no
PSOE, mentre outros pasaríanse
a ETA-M, impoñendo anos des-
pois o seu ideario polo que vio-
lencia e política pertenecerían ao
mesmo ámbito organizativo.

Ademais, desapareceron na
práctica logo do 23-F todas as
forzas políticas de esquerda es-
pañola, algunhas con importante
presenza mesmo electoral, como
o PTE (Partido del Trabajo).  Pe-
ro tamén a ORT (Organización

Revolucionaria de Trabajadores)
ou LCR (Liga Comunista Revo-
lucionaria). Moitos dos seus des-
tacados militantes, con amplo re-
coñecemento intelectual e social,
tamén pasaron a engrosar as fi-
leiras socialistas cando non
abandonaron a política militante.

A dereita tamén se reunifica
en AP, recollendo non só aos
franquistas recalificados, senón
tamén á extrema dereita españo-
la actuante e a algúns do que
apoiaban o golpe do 23-F. E o
PSOE, ao compás que recollía
militantes da esquerda, comeza-
ba unha deriva cara o “centro” e
o “realismo político”.

Entre outras consecuencias o
23-F trouxo consigo a entrada na
OTAN, que pasaría para os so-
cialistas de “OTAN non”, como
consigna, á “OTAN, de entrada
no” do referendo convocado po-
lo Goberno socialista e apoiado
por un partido que, poucos me-
ses antes, se opoñía claramente.

Seica era o pago pola estabili-
dade militar e a peaxe para entrar
de pleno dereito no Mercado Co-
mún Europeo. As dúas caras da
mesma moeda como se explicaba.
Contra a OTAN foi a última bata-
lla que tentou dar unitariamente a
esquerda española á marxe do
PSOE e quedou laminada.♦
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Vén da páxina anterior

A sociedade sufriu un duro gol-
pe co 23-F. Un golpe que a
transformou de xeito importan-
te, unha veces polo sentir perso-
al e, outras, de xeito inducido
desde o poder. O fervor político
dos últimos anos do franquismo
e da denominada Transición
quedou coutado de raíz.

Moitos dos que tiñan a ex-
periencia da Guerra Civil ame-
doñáronse pensando que podían
volver os tempos do franquismo
e que a súa vida podía estar de
novo en perigo. As leis e a ac-
tuación do Goberno coa restri-
ción das liberdades non lle
agoiraba nada bo. Ademais, aín-
da seguía soando o que se deno-
minada ruído de sables.

A moitos militantes políticos
mudoulles a perspectiva da súa
vida. Aqueles días ollaron que
poderían ter que exiliarse, ir a
clandestinidade ou, que poderían
ser detidos e, mesmo fusilados.
As listas dos que tiñan que ser
represaliados se triunfaba o gol-
pe están aí. Son algo real en ca-
da capital, en cada comarca.

Así que foron moitos os que
abandonaron a militancia, deci-
díndose por encauzar a súa vida
persoal á marxe da política. Ou-
tros protagonizaron debates nos
diferentes partidos, senlleira-
mente no nacionalismo galego,
para adaptar a liña política ás
novas circunstancias.

O apoliticismo e o antepoñer
o proxecto persoal ao colectivo
foi potenciado desde o poder,
cun papel destacado dos socia-
listas. Era unha condición básica
para lograr impoñer os recortes
sociais e políticos. As medidas
funcionaron en menor medida
en Euskadi polas súas caracterís-
ticas políticas e pola presenza
dunha dinámica de violencia.

Dentro dese novo clima po-
lítico, no que destaca o pasotis-
mo, imponse a denominada mo-
vida con dous potentes focos,
Madrid e Vigo. Un xeito novo
de comportarse, de situarse na
sociedade, no que importa máis
o parecer que o ser, o persoal
que o colectivo, é potenciada
desde os gobernos socialistas,
tanto estatal, autonómicos co-
mo locais investindo importante
sumas de orzamentos.

Os medios de comunicación
xogaron un importante papel na
transmisión de valores. A maioría
adaptouse aos novos tempos, afir-
man que “moi creativos”, de boa

gana. Outros foron requiridos des-
de o poder, usando as novas leis.

Así, neste tempo non só se lle
aplica a Lei de Defensa da Cons-
titución a A Nosa Terra, senón
que se comeza a encausar a xor-
nalistas que realizaban reporta-
xes e denuncia social. A denun-
cia deixou de estar de moda e ta-
mén se cortou por dúas décadas a
recuperación da memoria. Non
se podía furgar no pasado. “Re-
conciliación nacional e igualda-
de para todos” foi a consigna.
Todos demócratas agás os que
non respectan a Constitución, to-
tem sagrado ao que non tiñan re-
paro en violentar unha e outra
vez naqueles aspectos que de-
fenden o dereito e as liberdades.

Os casos de máis sona na
persecución a xornalistas foron
os de Xavier Vinader, reporteiro
de Interviu, e o de Xavier Sán-
chez Erauskin, director de Pun-
to y Hora. Pero foron numero-
sos os xornalistas que tiveron
que pasar polos xulgados.

Tamén se produciu unha re-
volución nos postos directivos
dos periódicos e revistas máis
contestatarios. A información
política e as reportaxes denuncia
foron a menos ou desapareceron.
Impúxose a temática pretendida-
mente social. Quer dicir, as cró-
nicas sociais, que andando o
tempo, darían lugar ao apoxeo
dos contidos rosas que hoxe in-
fectan a televisións e revistas. 

O propio xornalismo mudou
e moitos dos máis senlleiros
profesionais retiráronse aos seus

cuarteis de inverno, quer dicir, a
gabinetes de prensa, mesmo de
empresas multinacionais.

As linguas e as culturas de
Cataluña, Euskadi e Galiza, co-
mezaron a cotizar en negativo e
pasaron de ser vistas como un
elemento positivo da diversida-
de a un perigo. Así,  as músicas
nestes idiomas, antes con grande
predicamento nas emisoras de
radio e televisión estatais foron
postergadas desaparecendo nos
circuítos comerciais na práctica. 

A dinámica represiva

O que sufriu recortes tamén fo-
ron as liberdades sindicais. Para-
lelamente recortábanse os derei-
tos dos traballadores e as súas
condicións laborais, minguando
os salarios e os dereitos adquiri-
dos. As multas gobernativas, sen
pasar polo xulgado, aumenta-
ban, situándose Galiza á cabeza
do Estado, segundo denunciaba
A Nosa Terra no número 160.

Traballadores que son despe-
didos por presentarse de delega-
dos sindicais ou repartir planfe-
tos relativos ao 23-F, empresa-
rios que sacan pistolas nas folgas
contra os traballadores, creación
de contra-piquetes empresariais
e grandes dificultades para nego-
ciar convenios colectivos.

A dinámica represiva com-
pletábase con abondosas deten-
cións e multas decretados polos
Gobernadores Civís por feitos
tan inofensivos como a pegada
de carteis, ou protestas como as

dos veciños de Lago en Xove,
Zanfonga  en Lugo, ou os mari-
ñeiros do SGTM e os estudan-
tes bolseiros de Compostela.
Tamén pola formación de pi-
quetes nas folgas, manifesta-
cións pacíficas, congresos de
organizacións de práctica públi-
ca, aínda ilegalizadas. Mesmo
por uns Maios satíricos contra a
Igrexa Católica como pasou en
Ourense con militantes da AN-
PG. Ou o a condena ao cantau-
tor Suso Vaamonde.

Procesase a cargos políticos
por intervencións en plenos co-
mo Alfredo Suárez Canal na
Deputación de Ourense ou a X.
Quintana, en Sarria, denunciado
ante o ministerio fiscal.

Os sindicatos, como os par-
tidos, ou perderon capacidade
de manobra ou se adaptaron ás
novas circunstancias políticas,
cun enfrontamento entre as cen-
trais nacionalistas e as de obe-
diencia estatal. A capacidade de
presión por medio de folgas e
manifestacións quedou moi re-
ducida. A patronal gañou forza
e envalentonouse.

Todas estas circunstancias, e
outras moitas que poderíamos
enumerar, demostrarían que o
23-F nin foi un episodio sen
máis. Como ten afirmado en
máis dunha ocasión Sabino Fer-
nández Campo, xefe da casa re-
al hai 25 anos, “había moitos
que buscaban ese efecto”.  Vin-
tecinco anos despois, aínda non
se recuperaron as liberdades
perdidas aquel 23-F.♦

Da ilusión á movida pasando polo medo

Os xuízos a xornalistas levounos a manifestarse por primeira e última vez na Galiza defendendo a liberdade de expresión. Des-
ta protesta sairía o I Congreso de Xornalistas Galegos.                                                                XURXO LOBATO / Arquivo ANT



O 23-F supuxo un grande golpe
para o nacionalismo galego. Da-
quela entrou nunha profunda cri-
se que afectou ao denominado
Bloque, o BN-PG, e que o levou
a refundarse en 1982. Pero ta-
mén ao PSG, que na práctica de-
sapareceu, e a diferentes organi-
zacións sindicais e sociais.

Nunha crise na procura do
camiño político axeitado ante a
nova situación, os debates foron
fortes e encontrados, acabando
en escisións, na marcha de desta-
cados militantes ou en abandono
de moitos cadros que deixaron a
vida política e as súas activida-
des nos movementos sociais.

O debate de máis calado deuse
no seo da UPG, afectando ás de-
mais organizacións. Resumindo as
posturas e a risco de volvelas es-
quemáticas, pódese dicir que exis-
tía no interior da UPG unha co-
rrente que analizaba que tal e como
estaba o panorama político só ha-
bía dúas saídas: ou a loita armada
ou a integración no PSOE, a imaxe
de Euskadiko Esquerra. Esta pos-
tura estaba capitaneada polo secre-
tario xeral da UPG, Pedro Luaces,
decidindo aproximarse aos socia-
listas, aínda que moitos dos desta-
cados dirixentes que a apoiaban se
apartarían da militancia realizando,
na maioría dos casos, unha impor-
tante carreira profesional.

Outro grupo de dirixentes,
vinculados principalmente ao
sindicalismo, propoñen unha
adecuación da liña política, sobre
todo no que se refire á modera-
ción da mensaxe e do trato social.

O abandono destes militan-
tes, encabezados por Francisco
G. Montes, secretario xeral do
sindicato ING, levou logo a rup-
tura do propio sindicato, coa
conformación da CXTG.

Pero o nacionalismo galego,
mesmo coa conformación do BNG
como un instrumento aglutinador,
aínda viviría novas convulsións

propiciadas polo 23-F e as novas
condicións políticas subxacentes.

A negación de que rematara a
Transición e da imposibilidade
de rachar o marco político
existente, levou a unha nova rup-
tura da UPG, xa no ano 1985, en-
cabezada polo seu secretario xe-
ral na altura, Mariano Abalo, coa
formación do Colectivo 22 de
Marzo, que daría paso logo ao
PCLN (Partido Comunista de Li-
beración Nacional). Posterior-
mente este partido abandonaría
tamén o BNG. Algúns dos seus
membros aparecerían implicados
co EGPGC (Exército Gerrilheiro
do Pobo Galego Ceibe).

Outro dos efectos para o na-
cionalismo foi a expulsión no
outono de 1982 dos tres deputa-
dos do Bloque-PSG aos que lles
aplicaron a Lei de Defensa da
Constitución. Ao negarse a xurar
a Constitución, considerando
que ningunha lei se podía aplicar
de xeito retroactivo, pois xa ti-
ñan acadado a súa condición ple-
na de parlamentarios, foron ex-
pulsados da cámara. 

O xuramento da Constitución
impúxose, sucédense novas cri-
ses no nacionalismo e, na se-

guinte lexislatura, o BNG só
consigue un deputado, Xosé Ma-
nuel Beiras. Un volver a come-
zar para o Bloque.

Foron de sona tamén os pro-
cesos a dirixentes políticos e sin-
dicais nacionalistas, entre eles o
deputado Francisco Rodríguez,
que se viu na obriga de cumprir
un breve periodo de cárcere.

Pero o nacionalismo tivo que
baterse noutros frontes ante as
prohibicións e recortes que ema-
naban do 23-F. Un dos máis noto-
rios e esquecidos foi o de impedir
que a manifestación do Día da Pa-
tria se celebrase no casco históri-
co de Santiago, con enfrontamen-
tos coa policía en tres anos conse-
cutivos, e a campaña de prensa
para que o nacionalismo non cele-
brase o 25 de xullo en Composte-
la, e que a data ficase só como a
de Santiago, Patrón de España.

O Gobernador que decretou a
prohibición de entrar ao casco
histórico compostelán e o que de-
cidiu denunciar A Nosa Terra, in-
vocando a Lei de Defensa da
Constitución, Gomez Aguerre,
pasou de Gobernador Civil da
Coruña con UCD, a alto cargo do
Ministerio do Interior co PSOE.♦
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Un gran golpe para
o nacionalismo galego

Os deputados nacionalistas, Bautista Álvarez, Lois Diéguez e Claudio López Garrido ás portas do Parlamento logo de ser expulsados
ao esixirlles que xuraran a Constitución, aplicándolles a nova norma con efecto retroactivo, despois de ter exercido durante un ano.

O Gobernador Civil, Pedro Gómez Aguerre, ordenoulle ás FOP, por tres anos, que im-
pediran que a manifestación do Día da Patria accedese ao casco histórico compostelán.



As primeiras eleccións democráti-
cas desde 1936, tiveron lugar o 15
de xuño de 1977. Pero a aquela ci-
ta chegábase con moitas condicio-
nantes que convén puntuar mini-
mamente. Non todos os partidos
estaban ainda legalizados. No ca-
so galego, por exemplo, o BN-
PG, tivo que apresentarse median-
te o recurso da recollida de firmas
como agrupación electoral, e en
determinadas provincias foi auto-
rizada a súa campaña electoral
cando faltaba apenas unha sema-
na para abrirse os colexios. 

Pero quizais dous datos rele-
vantes deben ser tamén lembrados.
O primeiro que a convocatoria non
foi planteada como un proceso
constituinte, ou sexa que aquelas
ían ser unhas eleccións que abrirí-
an un proceso derogatorio da lexis-
lación franquista. Tanto é así que o
libro oficial que recolle a Constitu-

ción refrendada o 6 de decembro
de 1978 abre as súas páxinas co es-
cudo franquista cos simbolos fa-
lanxistas do xugo e as flechas. A
segunda peculiaridade decisiva é
que a maioría de idade estaba fixa-
da na altura nos 21 anos, co que va-
rios centos de miles de electores
potencialmente de esquerdas tive-
ron que quedar na casa.

En 1979 as urnas reflexaron
mellor o resultado e xustamente
aí comezaron a tomarse determi-
nacións decisivas para que o ma-
pa electoral se vise modificado
de tal maneira que nacionalismo
e esquerda do PSOE non puide-
sen chegar ao poder, nin tan se-
quer en forma de coalición e vi-
sen retrasado por anos o seu de-
senvolvemento natural.

Aínda que o mapa electoral en
1977 estaba moito máis atomizado
en opcións, o do 1979 xa serve

moito mellor de indicativo de como
estaban a evoluír as forzas. A caida
de porcentaxes é tan clara que so-
bran os comentarios. O resultado
catalán é tamén significativo cando
o PSUC pasou de contar en 1979

co 17,38% e ser a terceira forza ca-
talana a ter en 1982 un 4,61%.

Euskadi seguiu unha dinámica
propia e o voto nacionalista con-
servou unha gran parte da súa pu-
xanza. A comparativa completa, e

os votos doutras forzas que estaban
en xogo máis minoritariamente pó-
dese consultar na base electoral
histórica do Ministerio de Interior
(http://www.elecciones.mir.es/MI
R/jsp/resultados/index.htm).♦
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Este país noso faise e desfaise a golpes,
golpes de tear, e cada paso que damos fai-
nos esquecer os que demos antes. Temos a
memoria rota, seguímola construindo a
poder de quebraduras, acumulando faltas,
ausencias, ignorancias, interesadas e in-
voluntarias. A memoria escórresenos en-
tre os dedos, non sabemos o que aconte-
ceu hai setenta anos, tampouco o que oco-
rreu hai vinte. Facemos por non sabelo. 

O que acaba de acontecer co 23-F é
sintomático: a estupidificación da memo-
ria, o asasinato da lembranza a través da
trivialización. Políticos da dereita a dicir
estupideces, que o golpe foi unha zarzue-
la e cousas parecidas. Tamén é sintomáti-
ca a ausencia da memoria da esquerda. 

As organizacións da esquerda en xeral
e da esquerda nacionalista en particular es-
tán tan cheas de rupturas e esgazamentos,
de discontinuidades e negacións cainitas
que non serven para transmitir memoria ao
país, para construir memoria nacional. Só
transmiten versións mínimas, parciais e in-
teresadas. Pasan uns bandos, veñen outros,
cambian as direccións, veñen escisións, e
ninguén reclama e acepta todo o noso pa-
sado, a totalidade, como propio. Mais nós
somos tamén os que fomos, e todo o pasa-
do de nós é noso. Non podemos seguir a
matar sempre aos que nos precederon, aos
que derrotamos, porque entón condenámo-
nos á amnesia. Isto foi o que aconteceu es-
tes días coa memoria do 23-F, falou todo
quisque, menos quen tiña que falar. 

O 23-F non foi unha trapallada, foi un
golpe serio. Terribelmente serio nun país

que había poucos anos que saíra dunha di-
tadura que decretaba estados de excep-
ción, que ocupaba as rúas con policías e co
exército, que fusilaba militantes antifran-
quistas, que torturaba; un país que tiña un
exército homicida, protagonista dunha
guerra civil e unha re-
presión xenocida, que
aínda non aceptaba a
democracia nin o re-
coñecemento das na-
cións históricas. 

E foi un golpe que
tivo tamén consecuen-
cias, mesmo que en
parte triunfou. Pois os
militares impuxeron
condicións aos políti-
cos dos partidos esta-
tais, como fica claro
pola reunión que tivo El Rei o día despois
cos representantes destes partidos, unha reu-
nión da que foron excluidos os partidos par-
lamentares que non tiñan carácter estatal. As
consecuencias políticas, o programa de mí-
nimos dos militares, expresouse na LOHA-
PA, lei que recortaba o avance nacional de
vascos e cataláns e que posteriormente foi
derogada polo Tribunal Constitucional.
Ocultar isto cando se fai o balance político e
dicir sen máis que o 23-F serviu para que se
consolidase a democracia definitivamente é
mentir. Unha mentira interesada. 

E ocultar que tamén houbo resistencia ci-
vil na Galiza, aínda que tivese carácter sim-
bólico, é negarnos, negar outra vez a nosa
memoria nacional. Asumir o prisma infor-

mativo, propagandístico colonizador que di
que só existe Madrid, que nós non existimos
por nós mesmos, e que se existimos facémo-
lo de forma indigna e provinciana, ancilar. 

Aquela noite os concellos das cidades
galegas estiveron abertos, ocupados por

concelleiros da es-
querda e do naciona-
lismo galego. Orgu-
llosamente, desa-
fiantemente abertos. 

Lembro que a partir
de que se soubo da ocu-
pación do Congreso dos
deputados por Tejero na
sé de Esquerda Galega
en Santiago reunímo-
nos algúns dirixentes e
militantes, lembro nun-
ha memoria apresurada

a Camilo Nogueira a Carlos Vázquez e a Au-
rora Plata, e decidiuse que os nosos conce-
lleiros e militantes ocupasen os concellos e
dun modo natural así o acordaron tamén os
compañeiros do PSG, que daquela formaban
coalición en Unidade Galega. E así se fixo,
igualmente sumáronse, alomenos en Santia-
go, concelleiros do BN-PG e do PsdeG.
Lembro alí a Manuela Fraguela e a Xerardo
Estévez. Mesmo paréceme lembrar a visita
do entón alcalde pola UCD, Souto Paz. 

O concello foi abandonado de madru-
gada cando ficou claro que o golpe fraca-
sara. O día seguinte pola mañá o alcalde re-
cibiu unha chamada do responsábel militar
da praza anunciándolle que lle devolvía o
mando. Nada menos. A cidade estivera bai-

xo mando militar. Esa foi a realidade na
miña cidade e realidades semellantes viví-
ronse na Coruña, daquela aínda tiña un al-
calde, Domingo Merino, ou Vigo... 

Esta breve lembranza non estará com-
pleta se non relatan o que viviron todos os
sindicalistas que agocharon fichas, ende-
rezos, listados; os cadros dos partidos de
esquerda que queimaron fichas e papeis...,
que dispuxeron preparativos para pasar de
novo á clandestinidade. 

Non estará completa sen lembrar o que
era vivir nas vilas e aldeas do noso país,
onde mesmo as comunicacións telefónicas
estaban controladas entón por telefonistas
adictas ao franquismo, que se concretaba
en tantos alcaldes franquistas e postos da
Garda Civil que amedrentaban máis que
protexer. Non lembraremos o que foi o 23-
F sen lembrar o medo, un medo totalmen-
te razoábel pois sabiamos perfectamente o
que era un golpe de estado. 

En todo caso, fique claro, o noso país,
a Galiza aquela noite existiu politicamen-
te, nacionalmente. Non sei o que ocorreu
en Madrid, non sei se houbo representan-
tes democráticos ocupando as institucións
civís, mais aquí si. 

E non pode ser que sexamos tan mes-
quiños que ignoremos isto, tan valioso. A
Galiza existiu politicamente sempre, hai
setenta anos e hai vinte. Os países, as na-
cións, existen e exprésanse de moitos mo-
dos, a través de persoas, de siglas que
cambian, mais se non respectamos e gar-
damos a nosa propia memoria qué carallo
de nación habemos ser. Xa abonda.♦

A trivialización do 23-F, a ignorancia e a memoria 
SUSO DE TORO

‘O 24-F o alcalde
de Santiago recibiu unha
chamada do responsábel

militar da praza
anunciándolle que

lle devolvía o mando”

A comparación entre as xerais de 1979 e 1982 serve de termómetro

As eleccións reflectiron o golpe de estado

Resultados no Estado

Ano Censo de votantes Abstención

1977 23.583.762  21,17%
1979 26.836.490  31,96%
1982 26.846.940  20,03%

1977 1979 1982

UCD 6.310.391 (34,44%) 6.268.593 (34,84%) 1.425.093 (6,77%)
PSOE 5.371.866 (29,32%) 5.469.813 (30,4%) 10.127.392 (48,11%)
PCE 1.709.890 (9,33%) 1.938.487  (10,77%) 000.846.515 (4,02%)
AP 1.504.771 (8,21%) 1.088.578 (6,05%) 5.548.107 (26,36%)

Resultados na Galiza

Ano Censo de votantes Abstención

1977 1.897.536  39,27%
1979 2.113.299  50,8%
1982 2.073.982 36,3%

1977 1979 1982

UCD 606.726 (53,76%) 493.124 (48,18%) 230.113 (17,71%)
PSOE 175.127 (15,52%) 177.298 (17,32%) 426.469 (32,83%)
AP 148.239 (13,13%) 145.266 (14,19%) 488.438 (37,6%)
BNPG+PSG 49.968 (4,43%)
BN-PG+UG 116.454 (11,38%)
BNG-PSG + EG 60.629 (4,67%)
PCG 34.388 (3,03%) 42.594 (4,16%) 20.108 (1,55%)



Na portada do seu libro saen
Adolfo Suárez e Rodolfo Mar-
tín Villa fardados co traxe azul
da Falanxe nun acto en Cuen-
ca de 1965, rememorando un
mitin de José Antonio. A foto
creou problemas ao editor.

Queríamos unha foto repre-
sentativa do libro, e rebuscando o
editor atopou esta, e en certo sen-
tido penso que lle custou o despi-
do, baixo a forma de xubilación
anticipada. Teño entendido que
Rodolfo Martín Villa, que non sae
nada ben parado, fixo algunhas
chamadas para presionar en todos
os sentidos. Outras fotos, como a
do Rei con Franco, tamén me pa-
receron necesarias. O editor díxo-
me que era a primeira vez na vida
que lle tiraban das orellas por un
libro, especialmente polas fotos.

Conseguiuse que estas foto-
grafías desapareceran de todas
partes, costa atopalas, cando a
ditadura facía destes actos una
verdadeira propaganda.

Para converterse en campeóns
da democracia teñen que maqui-
llar as súas biografías, porque
eran franquistas de pura cepa, con
carreira na Falanxe, nos sindica-
tos verticais... moitas veces lucin-
do os uniformes azuis. Encabeza-
ron a transición do franquismo ao
que veu despois, pero para seguir
eles ao frente. Non tiñan convic-
cións democráticas senón que
querían seguir subidos ao poder e
vían que había que adecuar o ré-
xime aos novos tempos.

Escolle unha serie de episo-
dios e de retratos. O de Martín
Villa é demoledor.

Elixo a Martín Villa porque
segue  no poder, ás veces no polí-
tico outras no económico, e para
rematar o disparate acaba agora
de presidente non executivo de
Sogecable. Ninguén lembra que
en 1978, sendo  ministro do inte-
rior el controlaba todas as tramas
da extrema dereita e nese momen-
to unha banda fascista puxo unha
bomba na redacción de El País e
matou a un mozo, Andrés Fra-
guas, e fire a varios máis. Martín
Villa non detivo a ninguén.

É un libro de reportaxe his-
tórica, que demostra a extrema
violencia institucional coa que
se produce a Transición. Por
que tanta saña?

Arranco cos fusilamentos de
1975, que son singularmente bes-
tiais en todo o proceso, levándose
por diante garantías, sen importar-
lle matar inocentes, e ademais as
execucións prodúcense con espe-
cial selvaxismo, como pudemos
documentar, con gardas bébedos,
meténdolle o tiro de gracia a un
dos executados cando estaba en
brazos dun crego que quedou ho-
rrorizado. O ano pasado emitiuse
parte dun documental, no que
conseguimos, por exemplo, que
familiares de Baena estivesen no

sitio onde o mataron. A violencia
de toda esa época perseguía liqui-
dar á oposición máis resolta e ra-
dical porque o fundamental era
acabar con todo movimento social
e político que se puidera opoñer.
Iso dío Martín Villa, “para levar
adiante esta reforma hai que liqui-
dar aos que están pola ruptura”.
Aos líderes máis proclives cóm-
pranos e aos que resisten repríme-
nos. Juan Manuel Olarieta, un

avogado que investigou moito a
represión, di “a maior parte das
mortes deste periodo (1976-80)
pola policía, quedaron impunes. A
comparación coa última época de
Franco deixa constancia que o nú-
mero de vítimas é moito maior na
nova etapa pondo ao descuberto a
falacia da Transición pacífica”.

Explica matanza dos avoga-
dos de Atocha como un canonazo
ao PCE para que baixe os brazos.

O PCE era quen tiña a es-
trutura máis poderosa e organi-
zada. Legalízanos en Semana
Santa, poucos meses despois
desa matanza, pero eles ceden
as súas reivindicacións, reco-
ñecen a monarquía, a bandei-
ra... Vin a moitos militantes
chorando cando se lle explica-
ban esas renuncias. 

Do libro dedúcese un con-
trol das tramas da extrema de-

reita e unha actuación que
sempre quedaba impune can-
do ocasionalmente pasaba po-
los xulgados.

Contrólanos totalmente. Por
exemplo, o Batallón Vasco-Es-
pañol controlábao o SECED e a
Garda Civil, e moitos dos seus
elementos aparecen despois no
GAL. Detrás de todos eles está
un personaxe, moi vinculado aos
ianquis e aos servizos de infor-
mación desde os tempos de Ca-
rrero Blanco, que é Andrés Casi-
nello. Chegou a ser xefe de esta-
do maior da Garda Civil e des-
pois tenente xeneral  e foi un
pouco o cerebro dos GAL.

A conclusión que un pode
sacar desta lectura é que esa
represión estaba determinada
a prolongarse até conseguir o
desestimento da oposición ao
modelo de transición. 

O 23-F sería a culminación de-
sa presión, a ameaza final. O ruído
de sables existía pero tamén se am-
plificaba para acogotar máis á es-
querda, até o ponto de que antes de
chegar a un mínimo saneamento
do estado que saía da Ditadura xa
empeza a recuar. Non se saneou
nada do que se planteaba no pro-
grama da Junta Democrática: non
houbo referendo Monarquía-Re-
pública, non houbo disolución de
corpos represivos... E tratábase de
evitar que a enorme e continua ca-
pacidade de mobilización de forzas
pola ruptura democrática puidesen
consolidarse.  A puntilla definitiva
a esa capacidade de mobilización é
a perda en 1984 do referendo da
OTAN, xa co PSOE no poder.

Explica que a xustiza foi un
contínuo do franquismo.

Todos os funcionarios do Tribu-
nal de Orde Pública seguiron ascen-
dendo e facendo carreira nos anos
da Transición e mesmo co PSOE.
Cito o caso dun personaxe tremen-
do que é Roberto García Calvo, que
agora está no Tribunal Constitucio-
nal. Este era gobernador civil de
Almería en 1976 cando a garda Ci-
vil matou a un mozo estudante, Ja-
vier Verdejo Lucas, que facía unha
pintada que poñía Pan, trabajo y li-
bertad. Disparáronlle  polas costas.
Este García Calvo entorpeceu toda
a investigación e ao final non hou-
bo procesados, e dixeron que fora
un tropezón dun garda. García Cal-
vo incorporouse á carreira xudicial
dicindo “Voy a Madrid a combatir
el comunismo”. Falo doutros moi-
tos, de Rafael Gómez Chaparro,
que deixou en liberdade a un dos
asesinos de Atocha, e que se xubi-
lou tan campante. O mesmo pasou
coa policía, na que permaneceron
os Conesa, Ballesteros, Billy el Ni-
ño... os torturadores máis caracteri-
zados do franquismo seguiron as-
cendendo e recibindo medallas
pensionadas. Só se foron esluindo
coa idade, porque todos pasaron
pola transición indemnes.♦
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O siñor Afranio.
Ou como me rispei das gadoupas da morte.
Memorias dun fuxido

ANTÓN ALONSO RÍOS

Un dos libros centrais da cultura galega de todos os tempos. A 
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Alfredo Grimaldos
‘O 23-F foi a ameaza final dunha transición

que se produciu con violencia’
XAN CARBALLA

O xornalista Alfredo Grimaldos (Madrid 1956) conta no seu libro La sombra de Franco en la
Transición (Oberon), os episodios violentos que arrancando nos fusilamentos do 27 de setem-
bro de 1975, e até mediados os 80, custaron a vida de máis de 100 persoas a mans da extrema
dereita. Vitoria, Montejurra, a matanza dos avogados de Atocha e outros episodios dramáti-
cos combínanse cos retratos demoledores dalgúns prohomes do franquismo reciclados como
demócratas, entre os que destacan os de Rodolfo Martín Villa e Adolfo Suárez. Grimaldos
estivo presentando o seu libro na Galiza convidado pola Asamblea Republicana de Vigo.

PACO VILABARROS



O Diario de Sesións do Congreso
dos Deputados, recolle o debate
de 1 de abril de 1981, da  que se
coñecía como Lei de Defensa da
Constitución. A discusión levába-
se adiante  coa espada de Damo-
cles do recente golpe de Tejero.

A lei de defensa constitución era
na práctica unha serie de modifi-
cacións dos códigos penal e de
xustixza militar. Coa idea de re-
forzar a loita contra o terrorismo
e en apariencia poñerlle freo ao
golpismo, para deputados como
Juan María Bandrés e Fernando
Sagaseta, supoñían un verdadei-
ro recorte das liberdades. Todo o
debate perfila moi ben o clima
político da época e o éxito de
fondo que supuxera a inxección
de medo no corpo social.

O ministro Fernández Ordó-
ñez era quen argumentaba a favor
das modificacións, e a interven-
ción de Fernando Sagaseta, o di-
putado independentista canario,
situaba a controversia da propos-
ta, “xa nos advertiron que todos os

partidos de menos dun millón de
votos van ter que sair desta cáma-
ra, que hai que acelerar o ingreso
no Mercado Común dos monopo-
lios, aí  están os intentos rápidos
de ir cara á OTAN. (...) O do teje-
razo esqueceuse e aquí se pasa ra-
pidamente ao problema exclusivo
do terrorismo vasco; iso é o único
que hoxe ten que decidir a nosa
conduta cara o futuro, e non para
practicar unha política senón unha
violencia. Aumentar a violencia,
iso está claro. A solución ao pro-
blema vasco é botar moita máis
leña ao lume. (...) Abonda ler o
texto –continuaba Sagaseta– para
darnos conta da gran trampa que
significa. Ao mellor non se perca-
tou o ministro de xustiza, pero o
certo é que dentro de moi pouco
tempo comezará a caza de bruxas
daqueles que defenden, por exem-
plo, a República, daqueles que de-
fenden o dereito de autodetermi-
nación dos povos, daqueles que
defendan a economía socialista”.

Foi o deputado basco Juan
María Bandrés o que tamén puxo

o dedo na chaga que se abría,
“hoxe vivimos un tempo de esca-
sa sinceridade terminolóxica; ho-
xe chamamos harmonización ao
retroceso; hoxe chamamos de-
mocracia vixiante á democracia
conminada; hoxe chamamos pro-
tección do castellano ameazado á
intolerancia lingüística, e chama-
mos defensa da Constitución ao
atentado contra os dereitos e li-
berdades que a Constitución con-
sagra. (...) Este proxecto de lei
ameaza gravemente o exercicio
da liberdade de expresión garan-
tido teoricamente pola Constitu-
ción (...) Non sei se esta lei é ou
non o produto dunha concerta-
cion ou consenso; pero se isto é
así, se leis como esta ou outras
medidas duras se consensúan ou
concertan, eu, como moitos cida-
dáns deste país, teño dereito a
preguntarme o que xa algúns dos
meus compañeiros se responde-
ron a si mesmos. ¿É que aquí
prosperou ou non, non xa o golpe
de Estado do 23 de febreiro, pero
si un certto golpe de Estado?”.♦
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Historia de Cangas
1900-1936

Iago Santos Castroviejo
Antonio Nores Soliño

O Barco e a Terra
de Valdeorras
durante
a II República e
o franquismo
1931-1977

Félix García Yáñez

Betanzos na historia

Xesús Torres Regueiro

Memoria
do Sar,
Crónica
gráfica
das Terras
de Padrón

José L. Cabo Villaverde
Miguel Cabo Villaverde

As leis de defensa
da constitución e o recorte
de liberdades

O historiador Francisco Carba-
llo foi procesado e pediuselle pe-
na de cárcere porque no libro
colectivo Historia de Galicia re-
feríase á morte de Moncho Re-
boiras, en Agosto de 1975, co-
mo “asesinato”. Esta é a refle-
xión que deixou no libro Con-
versas con Francisco Carballo.

“O 23-F había varios proxectos
golpistas. Un global de darlle
unha viraxe á situación. Unha
especie de golpe parecido ao do
ano 1923 con Primo de Rivera.
Un goberno que retivese o mo-
vemento político e que o estan-
case. Non era só o problema vas-
co, dicían que Suárez non con-
trolaba a situación. As autono-
mías estaban cobrando unha for-
za que non lle gustaba nada aos
militares e o 23–F era un cambio
de ritmo. A Igrexa calou a boca
dunha maneira interesada. A
Conferencia Episcopal estaba
reunida e non dixo nada. Moitos
bispos estaban desexando que
trunfase, que houbese un frena-
zo. Non vían ningún perigo para
eles. Eu non me decatei do po-
tencial perigo: de encarceramen-
to ou de eliminación. Tardei
anos en saber iso das listas. Du-
rante o meu xuízo, relacionei
moi pouco o tema co 23–F. Foi
unha reflexión posterior. Como
o noso libro se estaba vendendo
moi ben (dúas edicións e unha
reimpresión en dous anos) había
que frealo. Facer un xuízo a al-
gún dos historiadores para que
non se vendese. A xustificación

que me deron a min foi que ape-
lásemos a Madrid e que todo
quedaría en auga de borralla. (...)
Daquela o fiscal pediu unha con-
dena de un ano de prisión menor
e o tribunal fixouna en seis me-
ses. Estaba todo confabulado.

Afortunadamente non se execu-
tou a sentencia. (...) A denúncia
púxoa o propio fiscal, Antón
Couceiro Tovar, de oficio, inci-
tado pola órbita militar da Coru-
ña logo do 23–F, aínda que iso
non conste no informe.♦

Francisco Carballo, historiador
‘Procesáronme a consecuencia do 23-F’



Abad, José (de las juventudes comunistas revolu-
cionarias); Abalo Costa, Francisco (militante na-
cionalista de Moaña); Abalo Costa, Mariano (mili-
tante nacionalista de Cangas); Abuín de Tembra
(galleguista de Santiago, colaborador de prensa);
Adrio Barreiro, Gonzalo (socialista de Ponteve-
dra); Agrelo Trigo (dirigente de CCOO de Lugo);
Aguirre Rivas, José (comunista orensano); Allegue
Aguete, Pilar (comunista, profesora de la UNED);
Alonso Campelle, Rogelio (dirigente de CCOO de
Ferrol, trabajador de Aguas y Electricidad); Alonso
Montero (comunista radical, profesor de instituto
en Vigo); Alonso Pérez, Francisco (militante del
Bloque de Pontevedra); Alonso Quintas (comunis-
ta radical coruñés); Alonso Vázquez, Carmen (co-
munista orensana); Álvarez López, Francisco (iz-
quierdista de Carral); Álvarez Blázquez, Darío, (es-
critor vigués, izquierdista y galleguista); Álvarez
Domínguez, Bautista (nacionalista radical, vive en
Vigo, posee armas); Álvarez Gándara, Alfonso
(abogado vigués, procede del PSG); Álvarez Gó-
mez, Santiago (veterano líder comunista, secretario
general del PCG, aunque afincado en Madrid suele
venir por Galicia y es una de las personas de
confianza de Carrillo); Álvarez Gundín, Rosario
(nacionalista radical orensana); Álvarez Pousa,
Luis (periodista de La Voz de Galicia); Álvarez Ro-
dríguez, Antonio (trabajador de la Fábrica de Taba-
cos de La Coruña, de CCOO); Amor Carro, Luis
(funcionario de la JOP de La Coruña, socialista ve-
terano, fue secretario de la Federación Socialista);
Amor Deus, Manuel (muy peligroso, dirigente sin-
dical ferrolano de CCOO despedido por los sucesos
revolucionarios de mayo del 72. Posee armas y ha
participado en varios sabotajes); Aneiros, Jesús (di-
rigente comunista coruñés); Aneiros, Julio Germán
(dirigente de CCOO de Ferrol); Aranguena Berea,
Luis (abogado socialista coruñés); Arias Curto, An-
tonio (metalúrgico de Monforte, nacionalista ra-
dical); Arias Rodríguez, Ángeles (profesora de his-
toria, vive en La Coruña, izquierdista); Arias Veira,
Pedro (profesor no numerario de la Universidad de
Santiago, militante comunista, posee armas); Arro-
yo Ortega, Eulogio (militante comunista de Lugo);
Bahamonde, Josefa (maestra comunista de Riba-
deo); Bahillo Fernández, Jesús (maestro industrial,
dirigente socialista vigués); Baliñas Fernández,
Carlos (profesor de la Universidad de Santiago, di-
rigente izquierdista); Ballesteros, Rubén (marino y
maestro coruñés, dirigente socialista); Bar Boo, Jo-
sé (arquitecto, dirigente del colegio profesional, so-
cialista); Barbeira, Benigno (empleado de Telefóni-
ca, del comité nacional de CCOO); Barcia Villar,
María (dirigente comunista ferrolana); Bárez Váz-
quez, Rafael (comunista radical coruñés, abogado
laboralista, posee armas); Barreiro, Ángel (dirigen-
te de CCOO de Ferrol); Barreiro Fernández, José
R. (profesor de la Universidad de San-
tiago, galleguista radical); Barreiro Gil, Jaime (eco-
nomista, profesor de la Universidad de Santiago,
nacionalista radical); Barros Guimeráns, Carlos
(perito industrial, comunista vigués, posee armas);
Barros Fernández, José (comunista, del comité re-
gional del PCG); Barros Puente, Miguel (dirigente
socialista vigués); Beiras Torrado, José Manuel
(profesor de la Universidad de Santiago, naciona-
lista radical, posee armas, ha ayudado a terroristas
del Grapo, de gran predicamento entre la masa es-
tudiantil); Bellet Celard, Pedro (militante comunis-
ta orensano); Blanco Aneiros, Fernando (dirigente
comunista ferrolano); Bernárdez Cancelas, Daniel
(fue presidente de O Eixo, nacionalista radical);
Blanco Varela, Carlos (joven comunista ferrolano);
Blanco Gómez, Ramón (dirigente socialista oren-
sano, ugetista); Brañas Pérez, José María (dirigen-
te de la UPG, detenido con varios terroristas de
ETA, peligroso); Bravo Frieiro, José (militante so-
cialista de Boiro); Bustabad Suárez, Francisco
(obrero de Bazán-Ferrol, socialista); Caamaño Suá-
rez, Manuel (aparejador de La Coruña, presidente
de O Facho, socialista; importante fichero socios
agrupación); Cabado Martinez, José María (mili-
tante comunista de Ferrol); Caballero Álvarez,
Abel (profesor de la Universidad de Santiago, diri-
gente socialista); Cabanela, Victoria (comunista co-
ruñesa); Cachaza, Andrés (joven comunista ferrola-
no); Cacheiro, Celestino (arquitecto coruñés de Ha-
cienda, socialista radical aunque alejado de la orga-
nización); Cagiao, José (militante comunista ferro-
lano); Calle, Lino (ugetista lucense); Calvo, Luis

(nacionalista radical, empleado Bazán-Ferrol); Cal-
vo López, Jacinto (viejo militante del PSOE de Lu-
go, ex-senador); Calvo Gorgán, María (maestra co-
munista de Santiago); Campoamor Rodríguez, Joa-
quín (ingeniero de Astano, ugetista); Campos Álva-
rez, Jesús (comunista lucense); Campos Romay,
Antonio (dirigente socialista de La Coruña); Can-
cio, Miguel (comunista, profesor de la Universidad
de Santiago, tiene depósito de armas); Cancela Ve-
cino, José (izquierdista de Malpica); Caramés, Ma-
ría Teresa (profesora de instituto de Vigo, naciona-
lista radical); Caramés Bouzán, José (profesora de
historia, pontevedresa, militante izquierda radical);
Carballal López, Juan (secretario de CCOO de As-
tano); Carballeira, Aquilino (comunista ferrolano);
Carballo, Carballo, Francisco (profesor de historia,
exsacerdote, nacionalista radical); Carral Martín,
Ricardo (comunista coruñés); Carreras Francisco
(empleado de Bazan, Ferrol, dirigente de CCOO,
posee armas); Carro Fernández-Valmayor, Antonio
(senador socialista, abogado de Santiago); Casal
Rosende, José (trabajador de Citroën Vigo, na-
cionalista radical); Casal Vila, Benjamín (militante
socialista de Lugo, ingeniero de Agricultura); Ca-
sares Mouriño, Carlos (profesor de instituto de Vi-
go, socialista galleguista); Castelo Fernández, Enri-
que (comunista y funcionario de Lugo); Castro, Ja-
vier (licenciado en historia, nacionalista radical);
Castro Barros, Santos (dirigente de CC OO de Lu-
go); Castro Navarro, Manuel (dirigente de CCOO
de Ferrol); Castro Paz, José María (obrero metalúr-
gico de La Coruña, dirigente importante de CCOO,
posee armas y coordina pisos francos); Canedo,

Juan (médico comunista de Santiago); Cebral Ló-
pez, Manuel (obrero de Astano, comunista radical);
Comesaña, Francisco (veterano militante comunis-
ta, tiene amas); Conde Cid, Alfredo (escritor y pro-
fesor, militante socialista); Conde, María Rosa (so-
cialista viguesa); Carral Martínez, Manuel (militan-
te nacionalista radical de La Coruña); Cortizas Fer-
nández, José Ernesto (militante comunista de Mu-
gardos); Cortizo, Eladio (trabajador de Telefónica,
dirigente de CCOO); Costa, Antonio (maestro, na-
cionalista radical); Costa Barreiro, Santos (obrero
de la construcción lucense, militante de CCOO);
Cotobad, Carlos (empleado de la Telefónica, diri-
gente de CCOO); Couce Pereiro, Manuel (dirigen-
te socialista ferrolano); Cruz Ferreiro, Juan (técni-
co de la construcción de La Coruña, militante de
CCOO); Cuña Novás, Manuel (periodista ponteve-
drés, militante socialista); Cunqueiro González,
César (izquierda radical de Vigo, hijo del escritor);
Dafonte Díaz, Carlos (director de Arco da Vella, de
Lugo, militante comunista); Dalda Escudero, Juan
Luís (arquitecto coruñés, comunista radical); Dape-
na Gamia, Manuel (socialista pontevedrés); De la
Fuente Esperante, Federico (dirigente socialista co-
ruñés); Delgado, Rosa (empleada de banca de La
Coruña, militante de CCOO); Díaz, Suso (trabaja-
dor de Astano, de CCOO); Díaz Cabanela, Daniel
(dirigente comunista de La Coruña); Díaz Díaz,
Ceferino (economista socialista de Santiago); Díaz
García, José María (trabajador metalúrgico de Lu-
go, nacionalista radical); Díaz López, José (comu-
nista indultado de la pena de muerte); Díaz Núñez,
Luis (socialista orensano), Diaz Pardo, Isaac (di-

rector de Cerámicas del Castro y Sargadelos, galle-
guista radical, ha dado albergue a muchos perse-
guidos); Diéguez Celayeta, José (nacionalista radi-
cal orensano); Diéguez Vázquez, Luis (escritor y
topógrafo monfortino, nacionalista radical); Do-
campo Soto, Augusto (dirigente comunista, de
CCOO de Vigo); Doldán Conchado, José (abogado
socialista de Carballo); Domínguez, Begoña (co-
munista santiaguesa); Domínguez Filgueira, Mari-
sa (mariscadora de El Grove, militante ugetista);
Domínguez Santos, Guillermo (dirigente socialista
de Santiago); Dopazo Fernández, Víctor (comer-
ciante socialista de Carballo); Dopico Vázquez, Le-
onardo (dirigente comunista ferrolano); Eguibar
Rivas, Andrés (agente comercial de Santiago,
ex-diputado socialista, ahora moderado); Encinar
Fernández, Gonzalo (socialista coruñés, profesor
de Física); Encinas Diéguez, Carmen (socialista
orensana); Entenza González, Carmen (profesora
de Filología de Santiago, nacionalista radical); Es-
párrago, Manuel (socialista y ugetista de Ponteve-
dra); Esteban Gracia, Alberto (licenciado en Histo-
ria, militante de la UPG coruñesa); Estévez, Luis
(dirigente comunista vigués), Estévez Fernández,
Gerardo (dirigente socialista de Santiago); Estévez
Vila, Elena (socialista coruñesa); Etchevarría Váz-
quez, Carlos (abogado coruñés, de los socialistas de
Tierno, muy respetado); Expósito García, Manuel
(militante socialista de Lugo); Fandiño, Alfonso
(veterano anarquista coruñés); Fariña Doval, Ma-
nuel (dirigente comunista de Mugardos); Fajardo
Suárez, Felipe (comunista de Villagarcía); Fernán-
dez, Eduardo (comunista y dirigente de CCOO de
Vigo); Fernández, Guillermo (militante comunista
de Santiago); Fernández, Juan (mecánico, socialis-
ta coruñés); Fernández, José Manuel (dirigente ga-
llego de CCOO); Fernández, José Ramón (fue del
comité ejecutivo del PCG); Fernández Barcia, José
Manuel (nacionalista radical de Ferrol); Fernández
Castillo, Javier (ugetista ferrolano); Fernández Do-
campo, Augusto (militante comunista vigués); Fer-
nández Docobo, Manuel (militante de CCOO de
La Coruña); Fernández, Iglesias, Avelino (militan-
te de CCOO de Ferrol); Fernández Montero, En-
carnación (socialista viguesa); Fernández Moreda,
Salvador (abogado coruñés, de la comisión ejecuti-
va del PSOE, posee armas); Fernández Palas, Fer-
nando (abogado de Lugo, socialista radical); Fer-
nández Pérez, José M. (metalúrgico de Vigo, mili-
tante de CCOO); Fernández Rodríguez, Manuel
(empleado de comercio de La Coruña, nacionalista
radical); Fernández Rodríguez, Yolanda (juventu-
des socialistas de Galicia); Fernández Saavedra,
Antonio (socialista coruñés, antiguo capitán médi-
co de la República, tiene ferretería cerca de la pla-
za España, en donde se sospecha haya armas); Fer-
nández Teijeiro, Manuel María (escritor y poeta na-
cionalista radical, de Monforte); Fernández Vicen-
te, Manuel (electricista ferrolano, marxista radical,
participó en sabotajes); Ferreiro, José (maestro so-
cialista coruñés); Ferreira Pernas, Rubén (trabaja-
dor de Bazán-Ferrol, comunista); Fontecha, José
Luis (trabajador del metal coruñés, comunista radi-
cal); Fontecha Rodríguez, José Luis (abogado so-
cialista pontevedrés); Fortes Bouzán, José (ex-capi-
tán de la UMD, profesor en Pontevedra, comunista
peligroso, posee armas en varios depósitos); Fra-
guela Seoane, Manuela (profesora de la Universi-
dad de Santiago, nacionalista radical); Franco
Grande, José Luis (profesor de la Universidad de
Santiago, socialista); Freire Núñez, Alfredo (obrero
Bazán-Ferrol, militante de CCOO); Freire Piñeiro,
José María (trabajador de Astano, socialista), Ga-
bino Torre, José (militante socialista coruñés); Ga-
ciño Barral, José Antonio (periodista de El Ideal
Gallego, izquierdista, antiguo enlace del Grapo, po-
see armas); García, Francisco (comercial vigués,
nacionalista radical); García, Eugenio (militante
socialista coruñés); García, José (socialista vetera-
no coruñés, conocido por ‘el de la Lejía’); García
Agudín, Fernando (abogado del Estado de La Co-
ruña, antifranquista antiguo); García Barros, Abe-
lardo (empleado de Astano, militante izquierdista
radical); García Bodaño, Salvador (escritor santia-
gués, militante socialista); García Crego, José Ma-
nuel (perito industrial de Santiago, nacionalista ra-
dical); García Dorgambide, Benito (dirigente socia-
lista pontevedrés); García Fernández, Francisco
(izquierdista radical de Pontevedra); García Gonzá-
lez, José (psiquiatra santiagués, comunista radical);
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O historiador Carlos Fernández publicaráas nun libro sobre o golpe

As listas do 23-F

Os listados recollen a caracteri-
zación das persoas citadas tal e
como se recollían neses docu-

mentos, ao estilo da prosa poli-
cial franquista. “Non houo no-
vedade especial a este respecto

desde aquela primeira vez que
as publiquei. Proximamente sai-
rán o libro El golpe del 23-F,
antecedentes y desarrollo
(1979-1981, que é a continua-
ción dun que xa publiquei na
editorial Argos, Los militares en
la transición política española”.

En 1991 o historiador coru-
ñés xa advertía da “precarieda-
de informativa e documental
dos ultradereitistas. Obsérvan-
se numerosos erros na catalo-
gación ideolóxica de moitos
dos incluídos na lista, así como
en apelidos ou profesións e car-

gos políticos ou sindicais. O
mesmo sucede cando se fai
mención á posesión de armas,
cando resulta congruente a po-
sesión reglamentaria nalgúns
casos en función das profe-
sións, e noutros hai unha esaxe-
ración obvia”.♦

O historiador Carlos Fernández, autor dalgúns dos traballos
máis relevantes e difundidos sobre o 36 na Galiza, ten previsto
publicar en libro as listas do 23-F froito dunha investigación en
medios da ultradireita e que deu a coñecer en 1991 por primeira vez.

Número 144 d’A Nosa Terra do 25 de febreiro de 1981. Varios dos seus integrantes estaban nas listas de re-
presaliados.



García González, Avelino (economista vigués, co-
munista revolucionario); García López, Juan (mi-
litante nacionalista radical orensano); García
Méndez, José Angel (nacionalista radical vigués);
García Negro, Pilar (profesora de economía, na-
cionalista radical); García Otero, Leopoldo (mili-
tante socialista vigués); García de la Riega, Celso
(militante socialista pontevedrés); García Seoane,
Ángel (militante izquierdista de Oleiros); García
Valiño, Alfonso (militante socialista coruñés);
García Vázquez, Manuel (escultor orensano cono-
cido por Buciños, militante socialista); García Yá-
ñez, Manuel (obrero de Lugo, nacionalista radi-
cal); Gato Soengas, Antonio (dirigente socialista
de Lugo); Giménez Aleixandre (dirigente comu-
nista radical); Giráldez Maneiro, José (izquierdis-
ta de Villagarcía): Gómez, Guillermina (conocida
por Minucha , empleada de banca, dirigente de
CCOO); Gómez Castro, José Manuel (ugetista co-
ruñés): Gómez Pousa, Rogelio (revolucionario
comunista vigués); Gómez Rodríguez, Jesús (tra-
bajador de Astano, comunista radical); Gondar
Rey, Fernando (izquierdista radical orensano);
González, Blanca (profesora de instituto de Oren-
se, galleguista revolucionaria); González Ama-
diós, Francisco (dirigente socialista vigués y ac-
tual senador por la provincia, conocido por ‘Pan-
chulo’, posee amas); González Cambeiro, Alfon-
so (peligroso miembro del Grapo); González Cos-
toya, Jaime (capataz agrícola, dirigente de un sin-
dicato comunista); González Lage, Fernando
(profesor de Economía, militante socialista coru-
ñés, candidato al Senado, yerno del ex-alcalde
Liaño); González Mallo, Manuel (dirigente de
CCOO de Vigo); González Martinez, José (em-
pleado administrativo de Santiago, militante co-
munista); González Pérez, Ángel (trabajador de
Barreras, dirigente de CCOO); González Pérez,
Manuel (ugetista de Lugo); González Príncipe,
Carlos (profesor de idiomas, militante izquierdis-
ta, de Vigo); González Tutor, Jesús (socialista de
Valdoviño); González Teijeira, Carmen (profesora
nacionalista radical); González Ventosinos, Mi-
guel (militante nacionalista radical de Lugo); Go-
ma González, Paz (psiquiatra comunista); Gracia
Plaza, Isidoro (diputado socialista por Ponteve-
dra); Guerrero Carreira, Ángel (profesor, del co-
mité ejecutivo de los comunistas gallegos, muy
proselitista, posee amas); Heredero del Campo,
Jesús (joven comunista orensano); Hermo Insual,
Josefa (militante de CCOO, La Coruña, muy radi-
cal); Iglesias, Rosa María (ugetista coruñesa);
Iglesias, Martínez, José Manuel (trabajador del
metal de Mugardos, dirigente de CCOO); Iglesias
Prieto, José Antonio (agente de Extensión Agraria
de Orense, galleguista radical); Iglesias Rivera,
Juan Manuel (abogado laboralista, dirigente so-
cialista orensano, posee armas); Iglesias Sueiro,
Gonzalo (maestro comunista); Junquera Botas,
Alfonso (militante socialista ferrolano); Junco,
Luis (comunista radical); Lagares Pérez, Manuel
(dirigente socialista de Betanzos); Lago Hermo,
José (izquierdista de Noya); Landeira, Manuela
(ugetista coruñesa); Landeira González, Abelardo
(empleado de Petroliber, dirigente ugetista); Lan-
deira Maneiro, Manuel, (militante de CCOO de
Ferrol); Lareo Castro, Esteban (militante socialis-
ta coruñés); Ledo Andión, Margarita (periodista,
nacionalista radical, amiga de terroristas); Ledo
Cid, Juan (militante nacionalista radical de Ponte-
vedra); Lado Estévez, Aurelio (empleado de Ba-
zán-Ferrol, militante de CCOO); Lillo, Javier
(concejal socialista coruñés, posee armas); Lima,
Manuel (de CCOO de Pontevedra); Liñeira Gra-
ña, Roberto (empleado de Genosa, militante de
CCOO); Liste, Marcelino (dirigente de las aso-
ciaciones de vecinos de La Coruña, sacerdote co-
munista); Liaño Cotrofe, Celestino (dirigente so-
cialista ferrrolano); Lobato Alonso, Marcelino
(abogado coruñés, de los socialistas de Tierno);
López, José Miguel (empleado de Astano, mili-
tante comunista); López, Jesús (dirigente gallego
de CCOO); López Facal, Juan (economista, líder
e ideólogo nacionalista, posee armas); López Fa-
cal, Ramón (profesor de Instituto de Vigo, mili-
tante nacionalista); López Facal, Joaquín (inge-
niero industrial, próximo al nacionalismo radical),
López Garrido, Claudio (economista, nacionalista
y socialista radical); López de Guereñu, Luís (ad-
ministrativo, militante socialista de Pontevedra);
López Lorenzo, Siro (empleado de Bazán, dibu-
jante, humorista, próximo al nacionalismo radi-
cal); López Morais, Anselmo (socialista orensa-
no); López Pardo, José M., (de CCOO de La Co-
ruña); López Peña, Francisco (militante socialis-
ta); López Pérez, José Miguel (trabajador de Asta-
no, comunista radical); López Rego, Hilario (cura
y abogado, militante del nacionalismo radical);
López Rico, Mario (arquitecto de Lugo, militante
socialista); López Rivas, Antón (ilusionista, sim-
patizante del nacionalismo radical); López Sue-
vos, Ramón (profesor de Economía de la Univer-
sidad de Santiago, nacionalista radical); López de
la Torre, Rafael (socialista orensano); López Ta-
boada, José Antonio (profesor de la Universidad
de Santiago, nacionalista), López Tuñas, José (iz-
quierdista de Negreira); López Villaverde, Con-
suelo (militante de CCOO de La Coruña); Loren-
zo, Ramón (profesor de la Universidad de Santia-
go, nacionalista extremista); Lores Santacecilia,

Francisco (izquierda radical de Pontevedra); Lo-
renzo Ramos, José (militante de CCOO de Ferrol,
trabaja en Fenya); Losada Otero, Fina (comunista
coruñesa); Luaces González, Pedro (abogado de
Lugo, nacionalista radical); Macías, Enrique (na-
cionalista radical de Pontevedra); Maiz, Bernardo
(comunista de Mugardos); Maneiro Castañeda,
Javier (trabajador de la construcción de La Coru-
ña, dirigente de CCOO); Manteiga Pedrares, José
(profesor de instituto de Santiago, socialista radi-
cal); Manzano, Acisclo (escultor coruñés, simpa-
tizante comunista); Marín, Joaquin (dibujante de
Astano, humorista, nacionalista radical); Martí-
nez, José Luis (arquitecto, alcalde marxista de
Oleiros); Martínez González, Fernando (econo-
mista, dirigente socialista coruñés); Martínez
Marzoa, Felipe (filósofo nacionalista); Martínez
Aneiros, Antonio (militante nacionalista de Na-
rón); Martínez Naya, Francisco (trabajador de
Mafriesa, sindicalista de izquierdas); Martínez
Pérez, Rosario (comunista radical de La Coruña);
Martínez Quintas, María del Carmen (trabajadora
de Intelsa, activista de CCOO); Martínez Rey,
Esther (trabajadora de Ta-
bacalera en La Coruña,
sindicalista); Martul, Luis
(dirigente de CCOO de
Telefónica de Galicia);
Maseda Paz, Teresa (mili-
tante comunista de Lugo);
Meira, Julio (de las juven-
tudes comunistas de La
Coruña), Meila Márquez,
José María (economista,
dirigente comunista);
Méndez Fcrrín, José Luis
(profesor y escritor de Vi-
go, partidario de la lucha
armada, ideólogo del Gra-
po y de la UPG, de gran
predicamento entre la ju-
ventud, posee armas; muy
peligroso); Merino Meju-
to, Domingo (alcalde na-
cionalista de La Coruña,
peligroso) Miguélez Ra-
mos, Rosa (militante so-
cialista de Ares); Míguez
González, José Antonio
(profesor de instituto de Betanzos, socialista); Mi-
ramontes Vázquez, Fernando (dirigente comunis-
ta ferrolano, muy peligroso, posee armas); Moa
Rodríguez, Pío (periodista vigués, dirigente de los
Grapo); Molina Vázquez, Juan José (militante del
Bloque en Lugo); Molist Rodríguez, Enrique (li-
brero comunista coruñés, utiliza su establecimien-
to como centro de proselitismo), Monge Gonzá-
lez, Manuel (maestro radical, fue secretario de la
ORT, tiene armas); Montero Couce, Dolores (de
CCOO de Ferrol, muy radical); Monterroso De-
vesa, José (funcionario de Hacienda de La Coru-
ña, nacionalista); Montoto, Vicente (comunista ra-
dical); Montero Rodríguez, Celso (sacerdote, se-
nador orensano, militante socialista); Morán San-
tamaría, Fernando (socialista coruñés); Moras,
Luis Miguel (empleado de Tabacalera en La Co-
ruña, sindicalista de izquierdas); Mouzo Lago,
Rafael (alcalde nacionalista de Corcubión); Mos-
teiro Costa, José Manuel (del ramo de la pesca de
CCOO de La Coruña); Movilla Álvarez, Claudio
(magistrado comunista de La Coruña); Mújico
Guerra, Evaristo (industrial santiagués comunis-
ta); Murillo Carrasco, Manuel (tránsfuga de la
Guardia de Franco, abogado coruñés, actual se-
cretario de los socialistas históricos); Muruzábal
Arlegui, José (trabajador de la construcción,
miembro de CCOO de La Coruña); Noceda Caa-
maño, Ramón (dirigente del Bloque de Carnota);
Nogueira Román, Camilo (ingeniero, profesor de
Universidad, nacionalista radical); Nogueira Cal-
vo, José Ramón (militante nacionalista de Oren-
se); Nogueira, José (socialista coruñés) Núñez
Rodriguez, Carlos (comunista vigués, peligroso);
Ocampo, María Luisa (comunista coruñesa); Or-
jales Pita, Mario (abogado socialista de Ponteve-
dra); Orúe, María Eugenia (licenciada en Farma-
cia, comunista radical); Osorno, Francisco (obre-
ro metalúrgico, militante socialista de Ponteve-
dra); Otero Calvo, Jesús (dirigente socialista ga-
llego); Otero, Ramiro (de CCOO de Ferrol); Ote-
ro Soto, Alejandro (abogado santiagués, militante
socialista); Otero, Juan José (dirigente de CCOO);
Padín, Isidoro (militante del Grapo); Pardo, Ce-
lestino (cenetista ferrolano); Pardo, Pablo, (maes-
tro lucense, diputado socialista y dirigente ugetis-
ta); Pavón González, José (obrero de la construc-
ción de Lugo, nacionalista radical); Patiño del Va-
lle, Ramón (comunista vigués); Paz Andrade, Va-
lentín (abogado vigués, veterano galleguista, tiene
armas en su despacho); Paz Vázquez, José (mili-
tante socialista, de Lugo); Pazos Iglesias, Santia-
go (carballés, militante socialista); Pedrosa,
Eduardo (militante socialista coruñés); Pena, Hi-
pólito (de CCOO de Ferrol); Pena García, Bera
(de CCOO de La Coruña); Pena Vieites, Luis (so-
cialista de Cangas); Peña Rey, Manuel (médico
orensano, dirigente comunista); Pereira, Lisardo
(ferroviario, de Orense, militante socialista); Pe-
reiro Couce, Eugenio (trabajador de Astano, de
CCOO); Pérez Cousil, José (dirigente del sindica-

to de labriegos de Santo Tomé); Pérez López, Fer-
nando (profesor de instituto de Orense, naciona-
lista radical); Pérez Méndez, Manuel (dirigente
obrero de Tabacalera de La Coruña); Pérez Do-
porto, Tomás (dirigente socialista de Belanzos);
Pérez Rego, Enrique (comunista radical); Perillé,
Andrés (comerciante orensano, militante socialis-
ta, Pillado, Rafael (trabajador metalúrgico ferrola-
no, comunista obrerista revolucionarío, muy peli-
groso); Pino Vicente, Daniel (licenciado econo-
mista, nacioalista); Pintos Barbeito, César (diri-
gente nacionalista en La Coruña; tiene armas);
Pintos, Fernando (dirigente de CCOO en Telefó-
nica); Piñeiro, José Luis; Piñeiro Arnoso, José
(comunista ferrolano), Piñón Rey, Santiago (co-
munista vigués); Pita Parapar, Luis (periodista co-
ruñés, izquierdista); Ponte Mittelburn, Jaime (diri-
gente de CCOO); Pousa Antelo, Avelino (militan-
te galleguista radical); Poza Dominguez, Celesti-
no (izquierdista de Culleredo) Prol Cid, Constan-
tino (profesor socialista vigués); Puga Rodríguez,
Eustaquio (médico socialista orensano); Queizán,
Maria José (feminista comunista revolucionarla

viguesa, estuvo casada
con Ferrín); Quesada, Jai-
me (pintor comunista
orensano); Quintanilla
Ulla, Jaime (alcalde socia-
lista del Ferrol); Quintani-
lla Peña (comunista ferro-
lano); Quirós Ibusquiza
(dirigente de CCOO de
Vigo); Ramos Castro,
Epifanio (catedrático, mi-
litante socialista); Randul-
fe, Teresa (socialista coru-
ñesa); Reboiras, Manuel
(nacionalista radical de
Vigo, hermano del terro-
rista muerto por la Policia
en Ferrol en el verano del
75; tiene armas); Redondo
Abuín, Jesús (comunista
orensano, dirigente de
CCOO); Rego Nieto, Ma-
nuel (abogado orensano,
dirigente comunista); Rey
Barreño (militante socia-
lista de Redondela); Rey

Freire, Josefa (de CCOO de Ferrol); Rey Grande,
José (socialista de Carballo); Rey Rodriguez, Sal-
vador (médico, militante socialista); Riobóo Mi-
llán, José María (antiguo trabajador de Bazán, di-
rigente de CCOO, organizador de la revolución
del 72, muy peligroso; tiene armas); Ríos Paredes,
José Luis (trabajador de Astano, nacionalista); Ri-
vas Barros, Manuel (periodista, militante del na-
cionalismo radical); Rivera Rodriguez, José (so-
cialista orensano); Rivera Arnoso, José María (di-
rigente nacionalisla radical de Fene, tiene armas);
Roa López, Ramón (dirigente de CCOO de Gali-
cia); Roel Rivas, Melchor (dirigente comunista de
Lugo); Rodríguez, Antonio (diputado socialista
orensano); Rodríguez Rodríguez, José Javier (mi-
litante del Bloque en Lugo); Rodríguez, Julio
(maestro nacionalista radical); Rodríguez Amigo,
Alfredo (militante comunista de Lugo); Rodrí-
guez Calvo, Emilio (trabajador de Oxigalicia, di-
rigente de CCOO); Rodríguez Carballeira, Ma-
nuel (trabajador de Astano, comunista radical);
Rodríguez Castillo, Javier (ugetista coruñés); Ro-
driguez Conde, Jesús (abogado de Carballo, mili-
tante socialista); Rodríguez Fer, Claudio (profesor
y escritor, nacionalista radical); Rodríguez Gon-
zález, Antonio (comunista orensano); Rodríguez
Martínez, José Manuel (comerciante, nacionalista
radical); Rodríguez Pazos, Ramón (comunista co-
ruñés); Rodríguez Pardo, José Luis (abogado co-
ruñés, diputado socialista, peligroso); Rodríguez
Pisos, Julio (dirigente de CCOO de Ferrol); Ro-
dríguez Sánchez, Francisco (catedrático de insti-
tuto en Cangas, nacionalista radical); Rodríguez
Seco, Manuel (dirigente socialista de La Coruña);
Rodríguez Vidal, María Dolores (del comercio co-
ruñés, militante de CCOO); Rodriguez Zapatero,
Rafael (comunista coruñés); Roel, Manuel (co-
merciante coruñés); Román Costas, Francisco
(nacionalista radical de Chantada); Romero Ló-
pez, Ramiro (dirigente de CCOO de Pontevedra);
Romero Morales, José María (trabajador de Tele-
fónica de Vigo, comunista radical); Royo Vicente,
Félix (dirigente de CCOO de La Coruña, emplea-
do Telefónica);Rozas Caeiro (maestro militantee
socialista); Santomé Otero, Francisco (socialisla
vigués); Sánchez Agrelo, José (trabajador del me-
tal de CCOO de La Coruña); Sánchez Díaz, Jesús
(militante de izquierdas ferrola no); Sánchez Pre-
sedo, Antolín (abogado, dirigente socialista de
Betanzos); Sánchez Rivero, Antonio (empleado
del comercio, nacionalista radical); Santos Casta-
rejo, Carmen (profesora comunista de Vigo); San-
tos Ramos, Juan Bautista (socialista de Camari-
ñas); Sanjuán Formoso, José (abogado, militante
del nacionalismo radical); Sanz Orriol, Chucho
(abogado comunista de Ribadavia); Segade, Ja-
vier (sindicalista de CCOO de La Coruña); Seoa-
ne, Angel (de CCOO de Telefónica); Seoane En-
cinas, Marta (comunista orensana); Silva, Antonio
(dirigente comunista de Santiago); Sobrado, Luis
(dirigente del Partido Galleguista); Solla Fernán-

dez, Fernando (dirigente comunista radical); Soto
Ferreiro, Manuel (alcalde socialista de Vigo, ha or-
ganizado un verdadero soviet en el ayuntamiento,
tienen depósito de armas y explosivos); Sousa, Al-
fredo (militante comunista coruñés); Souto Mora-
les, Manuel (socialista coruñés); Souto Presedo,
María Elvira (coruñesa nacionalista radical, reside
en Vigo); Suárez Cambón, José Antonio (dirigente
socialista coruñés); Suárez Monelos, Jorge (Vocal
de CCOO de La Coruña); Suárez Santalla, José An-
tonio (de CCOO de La Coruña); Tabares Feijóo,
Norberto (dirigente del Bloque en Orense); Taboa-
da, Gonzalo (dirigente comunista); Taboada Zúñiga,
Gonzalo (comunista de Lugo); Tajes, Francisco (au-
tor de cine y teatro, militante de CCOO); Tellado
Sande, Alfredo (obrero de Bazán, militante de
CCOO); Tenreiro Pena, Ramiro (trabajador del co-
mercio ferrolano, militante de CCOO); Tesouro Ro-
dríguez, Inmaculada (maestra orensana, comunista
radical); Teijeiro Fraga, Ángel (dirigente socialista
ferrolano, presidente del Ateneo, lugar en donde se
sospecha hay un importante depósito de armas y ex-
plosivos); Tizón Covelo, Indalecio (militante socia-
lista de Pontevedra); Tojeiro, Germán (socialista co-
ruñés); Torre, Juan de la (metalúrgico de Lugo, mi-
litante comunista); Torrente López, Santago (comu-
nista ferrolano), Torres Santomé, Jorge (pedagogo
nacionalista); Trasancos Fernández, Enrique (traba-
jador coruñés, militante de CCOO); Trasbach, Gon-
zalo (estudiante de Santiago (militante de izquierda
radical); Trigales Neira, Isaac (médico socialista);
Turnes Santos, Juan José (militante santiagués del
Grapo); Ulloa Pérez (militante socialista); Vaello,
Jaime (socialista coruñés); Val Martinez, Eduardo
del (ugetista coruñés); Val Martinez, Ricardo del
(trabajador de Mafriesa, sindicalista); Valcárcel Ve-
ga, Ramón (sacerdote agitador campesino se hizo
famoso en Sésamo, partidario de la lucha armada,
muy peligroso, utiliza las iglesias como depósito de
amas y explosivos); Valiño Pérez, Pilar (ugetista co-
ruñesa, trabajadora de Pebsa, de gran predicamento
entre la masa obrera); Valle Inclán, Joaquín (comu-
nista radical); Vaquero, Pablo (dirigente de CCOO,
trabajador de Telefónica); Varela, Antonio (del sin-
dicato de la construcción coruñesa de CCOO); Va-
rela, Diego (comunista radical orensano); Varela,
Dolores (estudiante comunista radical); Varela, Ro-
sario (estudiante comunista radical); Varela, Teresa
(estudiante comunista radical); Varela Becerra, An-
selmo (ceramista de Carballo, militante socialista);
Varela, Jesús (socialista coruñés); Varela Gracia,
César (profesor de instituto de Cangas, nacionalista
radical); Varela Martínez, Waldino (obrero metalúr-
gico de Vigo, dirigente de CCOO); Varela Menén-
dez, Alfredo (joven ferrolano, militante comunista);
Varela Veiga, Carlos (profesor en Lugo, nacionalis-
ta radical); Vasco Pardavila, Pedro (militante socia-
lista coruñés); Vázquez, Carlos (obrero comunista
santiagués); Vázquez Barqueiro, María Luisa (ma-
estra, administrativa en Santiago, nacionalista radi-
cal); Vázquez Calvo, Miguel (profesor de Lugo, mi-
litante socialista); Vázquez Fernández, Julio (médi-
co socialista); Vázquez Pozo, Gonzalo (concejal na-
cionalista coruñés); Vázquez Vázquez, Francisco
(diputado socialista por La Coruña); Vázquez Vei-
ras, Ana (empleada de Fenosa, nacionalista radical);
Vega Buján, Jesús (profesor de la Universidad de
Santiago, comunista); Vega González, José Antonio
(trabajador ferrolano de la construcción, sindicalis-
ta); Veiga Garrido, José (trabajador de Intelsa, diri-
gente de CCOO); Veiguela, Elena (profesora de la
Laboral coruñesa, simpatizante comunista); Veira
Pino, Enrique (dirigente de CCOO de La Coruña);
Velasco Garrido, Gonzalo (abogado socialista pon-
tevedrés); Velasco Garrido, Wenceslao (empleado
de banca pontevedrés, socialista); Vergara Rey, José
Luis (obrero de la construcción ferrolano, sindica-
lista); Vázquez Fouz, José (diputado socialista por
Pontevedra, perito agrícola); Velo Velo, Manuel
(militante socialista); Varela Saavedra, Antonio (mi-
litante socialista); Vidal Laiño, José Luis (trabajador
de Bazán, militante socialista); Veiga Pombo, Ma-
nuel (militante socialista orensano); Ventoso Mari-
ño, José Antonio (izquierdista de Riveira; Vidal Ro-
dríguez, Ramiro (obrero socialista ferrolano); Vare-
la Flores, Manuel (socialista de Lugo); Vigil Pum-
pido, Antonio (militante socialista histórico); Vilas
Nogueira, José (profesor de la Universidad de
Santiago, nacionalista radical); Vilela, Andrés
(militante ferrolano de CCOO); Vilela García, Je-
sús (profesor de Lugo, nacionalista radical); Vile-
la López, José Antonio (militante socialista de Lu-
go); Villanueva González, Francisco (nacionalista
radical de Lugo); Villar Fernández, Manuel (em-
pleado de banca de Orense, militante socialista);
Villar Rodríguez, Francisco (obrero de Astano,
comunista radical); Villar Trillo, Javier (profesor
de la Universidad de Santiago, nacionalista radi-
cal); Villares Creo, Manuel (tornero de Oxigalicia,
dirigente comunista de CCOO): Villares, Ramón
(profesor de Historia, nacionalista radical); Villa-
rino, Lola (comunista de Santiago); Villarino La-
mela, Francisco (izquierdista de Foz); Villena Pé-
rez, Abilio (comunista de Vigo); Viñas Cortegoso,
Luis (inspector de Enseñanza, militante socialis-
ta); Viqueira Sande, Encarnación (empleada, mili-
tante terrorista); Viqueira Sande, Fernando (esca-
yolista, militante terrorista); Yuste Grijalba, Ja-
vier (funcionario de Sanidad de Ponrevedra, mili-
tante socialista).♦
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De igual maneira que entre os mandos
do Exército há oficiais e suboficiais,
também há  Estados com línguas ofi-

ciais e línguas suboficiais. Esse é o caso do
Reino da Espanha, onde há uma língua ofi-
cial (o castelhano) e línguas suboficiais (ca-
talão, galego e êuscaro). Precisamente é no
âmbito militar, onde –talvez por consonância
com a estrutura hierárquica dos exércitos que
distingue entre oficiais e suboficiais– se ma-
nifesta com claridade a hierarquia existente
entre as línguas no Reino da Espanha. Com
efeito, as Reais  Ordenanças para as Forças
Armadas ordenam que “En los actos y rela-
ciones de servicio, los componentes de las
Fuerzas Armadas emplearán el castellano,
idioma oficial del Estado” (art. 187).

Para os que somos críticos com atual re-
gime jurídico-político das línguas vigorante
no Reino da Espanha é bem sabido que a co-
oficialidade formal das línguas diferentes da
castelhana oculta o seu real status jurídico-
político de línguas “subcooficiais”. Termo do
que convém sublinhar tanto o prefixo sub
como o prefixo co. São línguas “sub-coofi-
ciais”, já que a oficialidade delas está por de-
baixo do que deve ser a oficialidade de uma
língua. E são línguas co-oficiais, porque não
são oficiais em solitário no seu próprio terri-
tório histórico como o é o castelhano nos
órgãos centrais do Estado e nos territórios do
mesmo onde é a única língua oficial. Para
que a oficialidade de uma língua seja tal tem
de ser, segundo todos os tratadistas em direi-
to lingüístico, uma oficialidade plena ou in-
divisível. A oficialidade de uma língua é ple-
na ou indivisível, quando a língua é oficial
em todos os âmbitos sem exclusão. No orde-
namento jurídico do Reino da Espanha as
línguas diferentes da castelhana não têm ofi-
cialidade plena, porque estão excluídas de
certos âmbitos. Não só estão excluídas dos
órgãos centrais do Estado e das relações ex-
teriores do Reino da Espanha com outros Es-
tados, senão que, mesmo nos próprios terri-

tórios das Comunidades Autônomas onde
estão declaradas cooficiais, estão excluídas
dos atos e relações de serviço das Forças Ar-
madas, ainda que estes se efetuem nesses te-
rritórios.

A oficialidade das línguas diferentes da
castelhana é tão “suboficial” que nem sequer
se predica delas o dever de ser
conhecidas, como sim se predica
do castelhano. Em que consiste,
então, a oficialidade de umas lín-
guas das que nem sequer existe o
dever de acreditar o seu conheci-
mento por parte das pessoas que
desempenham a função pública
ou que aspiram a desempenhá-la
nos territórios onde estão decla-
radas oficiais? A que fica reduzi-
da a oficialidade de umas lín-
guas, quando nem sequer com-
porta a obriga de que os ci-
dadãos sejam respondidos, por
oral e por escrito, nessas línguas
por todas as administrações pú-
blicas? Porque, segundo a mes-
ma jurisprudência inicial do Tri-
bunal Constitucional sobre tal
obriga, as administrações públi-
cas não estão constringidas a
atender os cidadãos nas línguas
cooficiais diferentes da castelha-
na, se por atender se entende
responder, pois, entretanto não
se tenham arbitrado as medidas
oportunas e os meios necessários, os ci-
dadãos não poderão exigir o ser respondidos
nas línguas diferentes da castelhana, que eles
escolham na sua relação com as adminis-
trações públicas. Ainda agora, na juris-
prudência do Tribunal Constitucional se
mantém, que –para cumprir com essa obriga-
basta com que nas administrações haja sufi-
cientes funcionários que as conheçam com
racionalidade e proporcionalidade. Mas,
transcorridos quase vinte e cinco anos (o

tempo de uma geração) de vigência do atual
regime lingüístico de cooficialidade bilíngüe
desigual, as administrações públicas não fo-
ram capazes de se dotar de suficiente pesso-
al para atender o direito de opção lingüística
dos cidadãos. Aliás, para que uma língua es-
teja plenamente normalizada não basta com

que haja o suficiente número de
funcionários para que se possam
efetivar os direitos lingüísticos
subjetivos dos cidadãos, senão
que também tem de ser usual-
mente utilizada na vida interna
diária das próprias adminis-
trações, para o qual é preciso
que todos os funcionários a con-
heçam; pois o mandato estatutá-
rio é o de que “os poderes públi-
cos da Galiza garantirão o uso
oficial e normal dos dois idio-
mas e potenciarão o uso do gale-
go em todos os ordens da vida
pública, cultural  e informativa”
(art. 5.3 do atual Estatuto de Au-
tonomia de Galiza). Mal se pode
conseguir tal objetivo sem que
todos os funcionários, não só
uns poucos, conheçam a língua
que se pretenda normalizar. Do
contrário, estaríamos diante de
outra mais das peculiaridades do
direito lingüístico no Reino da
Espanha, a da existência de lín-
guas “subnormais” e de proces-

sos, não de normalização, senão de “subnor-
malização” lingüística.                        

Portanto, no Reino da Espanha há uma
língua (o castelhano ou espanhol) que é mais
oficial do que as outras (catalão, galego e
êuscaro). No Reino da Espanha segue-se a
discriminadora política lingüística de “a min-
ha casa para mim e a tua para os dois”. Quer
dizer, o castelhano ou espanhol é a única lín-
gua oficial na sua casa (nos territórios de his-
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Cartas

Unha primavera
menos
para a lingua galega

A riqueza das distintas
modalidades lingüisticas de Es-

paña é un patrimonio cultural
que será obxeto de especial res-
peto e protección. (Art. 3.3 CE)

A decisión de recuar no uso do
galego nas oposicións supón ou-
tro atranco á normalización do
noso idioma. Supón unha prima-
vera menos nun momento crítico
no que o uso exclusivo do galego
por parte das cidadanía diminuiu
en cifras alarmantes.

Impide o PSOE desta volta
que o galego se use tamén fóra
do entorno familiar, da oficilia-
dade, dos partidos, dos discursos
de fin de ano ao que parece estar
relegado para ser unha lingua de
dereito, de procedemento admi-
nistrativo, a lingua das novas
tecnoloxías, de internet, do co-
rreo electrónico... Impide a
aprendizaxe no idioma, o fomen-
to do seu coñecemento e do seu

uso e de rachar por fin ese círcu-
lo maldito de que o galego non é
útil por que non se usa. En defi-
nitiva impide que a lingua adqui-
ra a dignidade que por lei natural
lle corresponde.

Na marea de recursos impug-
nando a decisión primeira da xun-
ta navegaba a presunta discrimi-
nación que sufrirían os españois
falantes polo uso exclusivo do ga-
lego nos tests. Unha discrimina-
ción positiva como medio para
protexer un idioma en minoría, en
inferioridade de condicións e en
amarga desvantaxe con respecto
ao español. Non se trata de impo-
ñer senón de protexer.

Sempre fomos discriminadas
as minorías; minorías que según
está escrito nas leis naturais care-
cemos de dereitos. Impídennos
exercer o dereito constitucional
recollido no art. 3.1. Négannos o
dereito a empregar a nosa lingua
en todos os ámbitos porque so-
mos galegos e porque vivimos na
nosa terra na que pagamos, ade-
mais, os mesmos impostos dos
españoisfalantes pola e a pesar de
que tamén contribuimos á rique-

za do país en moitas ocasións o
seu emprego supón un atranco,
non só na burocracia administra-
tiva, senón para, por exemplo,
acceder a un posto de traballo na
empresa privada (en moitas delas
non está ben visto ou simplemen-
te pidenche que fales español). 

Esta é unha oportunidade
perdida para alonxar o “Non se-
xa bárbaro...” que xeneración
tras xeneración teceu o noso
complexo de inferioridade e de
autoodio asimilado como o ver-
dadeiro e aínda non superado.
Unha oportunidade para reconci-
liarnos con nós mesmos. 

Foi Zapatero quen dixo algo

así como que cultura consiste en
poñerse no lugar do outro, de
quen é diferente, das minorias.
Diferenza que neste caso nos
aporta identidade; a identidade de
ser galegos, de ser pobo. Méndez
Romeu é incapaz de poñerse no
noso pelexo como o seu xefe.♦

EVA VENTÍN
(VIGO)

O terrorismo
Aos que lles asesinaron familia-
res durante os anos 1936 ata o
1950 (máis ou menos), tamén son
vítimas do terrorismo, neste caso
dos militares golpistas que se le-
vantaron en armas contra o go-
berno da República legalmente
constituido. A represión “fran-
quista” na cidade da Coruña du-
rante eses decenios foi un xenoci-
dio en toda regra; e por riba teren
que estar caladiños durante co-
renta anos porque aínda tiñan me-
do. No meu caso as miñas dúas
avoas, a unha (María) matáronlle
o seu home, á outra (Dominga)
un irmán (Manuel Seoane, ao que

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

A novela A metamorfose, de
Franz Kafka, non foi editada
por Galaxia, como se dicía
no anterior número deste pe-
riódico (páxina 24), senón
por Sotelo Blanco.♦

Línguas oficiais e línguas suboficiais
XAVIER VILHAR TRILHO

O estatus de galego, euskera e catalán no estado español non se correspon-
de coa formalidade de cooficialidade proclamada. De feito, a posibilidade de
incluír o deber de coñecela nos estatutos está provocando grandes tensións.

O académico da
española, Rodríguez
Adrados, escribe en El
País (19 de febreiro)
sobre o
“monolingüimo
catalán” e afirma:
“Da obriga de
aprender castelán e
do dereito a usalo
nada de nada. Igual
no País Vasco e
Galiza”. Máis
adiante, e referíndose
tamén a Cataluña,
engade: “Nin hai xa
centros de ensino en
castelán, nin misas,
nin anuncios nos
centros oficiais. O que
non entende catalán
síntese perdido (...).
Todo un récord na
historia da
persecución lingüística
(no País Vasco e
Galiza acércanselle)”.
O de Cataluña imos
deixalo. Agora que,
dicir que en Galiza o
castelán está
perseguido! Pero
home, se aquí
gobernou
practicamente sempre
a dereita española.
Quen foi logo o que
perseguiu o castelán?
Franco ou Fraga
Iribarne?

Un avogado de
Madrid chega a Vigo.
Estráñase de que os
políticos non vistan
roupa a medida. A
roupa a medida vaise
impoñendo sobre a
de confección, como
a agricultura
biolóxica fronte a
produtivista. Volverán
os xastres e os
agricultores? 

Muller de idade e
conservadora: “O

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

●



tórica e atual maioria, castel-
hano-falante), é a única ofi-
cial nos órgãos centrais do
Estado (do Estado que deve-
ria ser de todos, portanto tam-
bém dos não castelhano-fa-
lantes) e também é oficial na
casa das outras línguas. Pelo
contrário, as línguas diferen-
tes da castelhana são obriga-
das a compartir com o castel-
hano a casa própria (os terri-
tórios dos quais elas são as
línguas distintivas e nos que
ainda se falam maioritaria-
mente, caso da Galiza e Cata-
lunha, ou na proporção ainda
significativa de um vinte por
cento, caso de Euskal He-
rria), mas sem nem sequer
poder ocupar as alcovas mili-
tares da própria casa. As lín-
guas diferentes da castelhana
têm de suportar, na sua pró-
pria morada, a concorrência
desleal do castelhano. 

Ora bem, o mais grave já
não é o modelo constitucional
de cooficialidade desigual vi-
gente, senão os obstáculos ar-
gumentativos ultimamente levantados contra
os intentos de transformar esse modelo desi-
gual, para convertê-lo num modelo menos
desigualitário. Contra o dever de conhecer o
catalão e o galego –previsto no projeto de re-
forma do Estatuto de Autonomia da Catalun-
ha e nas duas propostas existentes (a articula-
da do BNG e a de bases do PSdeG-PSOE) de
reforma do Estatuto de Autonomia da Galiza–
se argumenta que é anticonstitucional, coerci-
tivo, intervencionista e discriminatório. Mas,
então, não é o dever de conhecer o castelha-
no, ainda sendo constitucional (constitucio-
nal, porque está na Constituição), também al-
go coercitivo, intervencionista e discrimina-
tório (e, por discriminatório, igualmente anti-
constitucional)? Contra a exigência de que os
funcionários (entre eles, os juízes, que são tão
decisivos para a proteção dos direitos dos ci-
dadãos) devem acreditar o conhecimento do
catalão e o galego, se argumenta que isso se-
ria discriminatório para os cidadãos castelha-
no-falantes que aspirassem a desempenhar a
função pública. A quem se discriminaria seria
aos cidadãos catalão e galego-falantes, que
não poderiam ser administrados nas suas lín-
guas, se os funcionários as desconhecem.
Contra a obriga –já estabelecida na Lei de Po-

lítica Lingüística da Catalunha– de que os co-
merciantes têm de rotular em catalão, se ale-
ga que com isso se está a sancionar aos que
rotulam em castelhano, quando o que se san-
ciona é não fazê-lo em catalão. Obriga, que
obedece a que todos as cidadãos possam ser
atendidos na língua que eles utilizem (seja o
catalão ou o castelhano) nos estabelecimen-
tos, que, ainda que sejam privados, têm de
atender a um público formado tanto por cas-
telhano-falantes como por catalão-falantes. 

Inclusive se quer acabar com as poucas
medidas em vigor, realmente normalizado-
ras, como são o preceito de que “os topôni-
mos da Galiza terão como única forma ofi-
cial a galega” (art. 10.1 da Lei de Normali-
zação Lingüística galega) e o modelo educa-
tivo de imersão lingüística vigente na Cata-
lunha. No primeiro caso, desobedecendo a
lei, como faz o presidente da Câmara Muni-
cipal da Corunha, com o uso sistemático de
uma absurda e esperpéntica adaptação da
forma já graficamente castelhanizada do
topônimo galego incorreto, A Coruña (o co-
rreto seria simplesmente Coruña, ainda que
com ortografia do espanhol), a uma castelha-
nizada de outra forma, La Coruña. No se-
gundo caso, levantando uma campanha con-

tra o método mais efetivo de aprendizagem
do catalão, o da imersão lingüística (o ca-
talão como língua veicular em todas as disci-
plinas, menos na de língua castelhana, com
atenção personalizada para aqueles alunos
castelhano falantes que tenham dificulda-
des), de eficácia já experimentada nos Esta-
dos Unidos de América, onde se têm abando-
nado os programas de educação bilíngüe em
espanhol e inglês da década de 1960 pelos
atuais programas de imersão lingüística do
only english (somente em inglês).

A explicação profunda, do status desigual
que têm as línguas no Reino da Espanha e da
oposição a modificar tal status, está em que
nem no nível institucional-legal nem na cul-
tura política do realmente plurilíngüe Reino
da Espanha há aquela sensibilidade para
aceitar essa diversidade lingüística, da que
são mostra estes acertados versos, escritos
em espanhol, do poeta basco Gabriel Aresti:
“Cierra los ojos muy suave/ pestaña contra
pestaña,/ sólo es español quien sabe/ las cua-
tro lenguas de España”. Que poucos espan-
hóis há na Espanha, verdade?♦

XAVIER VILHAR TRILHO é professor titular
da Universidade de Santiago de Compostela.
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Vén da páxina anterior que non me gusta de
Raxoi é que seña tan
maleducado co
presidente”. A xente
de orde respecta o
poder, a educación
e a boa marcha da
economía, tres
cousas que
favorecen a
Zapatero.

Díxoo Carod: “Se
sobre o Estatuto de
Cataluña ten que
opinar toda España,
porque non opina
tamén toda a Unión
Europea?”.

Unha señora chama
á tertulia nocturna da
Ser: “Son iraquí e
católica. Alí nunca me
dixeron nada pola
miña relixión. As
bombas de agora
contra as mezquitas
son obra dos
americanos”.

Ten razón Raxoi: é
posíbel derrotar a
ETA. Igual que tiña
razón Garzón: no
mundo abertzale
sempre mandou a
pistola. Ilegalizando
todo o
conglomerado,
mesmo ameazando
as ikastolas, a loita
armada recibe un
duro golpe, talvez o
derradeiro. Pero se
Raxoi e Garzón viron
aquela película sobre
a ocupación francesa
de Alxeria, de Gillo
Pontecorvo, A batalla
de Alxer, lembrarán
que unha vez
derrotada
militarmente a FLN,
sobreveu a
mobilización masiva
dos alxerianos e a...
independencia.
Claro que non é o
mesmo caso, pero
ollo!♦

ROI FERNÁNDEZ

Correo electrónico: info@anosaterra.com

lle dedica Antón Patiño o seu li-
bro Memoria de ferro da editorial
A Nosa Terra). A miña avoa pa-
terna, María, quedou viúva con
cinco fillos, todos menores. O
meu avó Alejandro Palacios co-
meteu o “crime” de seren afiliado
á CNT e socio da sociedade cul-
tural Xerminal, na Coruña.

Penso que na actualidade a
Asociación de Vítimas do Terro-
rismo está enteiramente politiza-
da e sendo utilizada con fins par-
tidistas. Se queremos a Paz no
estado español coido que está
moi ben que senten a falar ámba-
las partes para un entendemento.
Os/as viúvos/as, orfos/as da re-
presión franquista deron unha
lección de liberdade, democracia
e saberen estar desde a transición
até estas datas, e a proba está
nesta cidade da Coruña, que te-
mos que andar ou vivir nas rúas
cos nomes dos que asesinaron
aos nosos seres queridos.

Cantos máis teñen que morrer
para sentaren a falar e parar isto?♦

XOSÉ M. PALACIOS
(A CORUÑA)

O IEO e a
investigación

Co gallo da aplicación do “Acordo
de distribución do 0,3% da masa
salarial, suscrito pola Administra-
ción-Sindicatos sobre o incremen-
to retributivo dos empregados pú-
blicos para o ano 2005 ,  a metade
do persoal investigador funciona-
rio do Instituto Español de Ocea-
nografía (IEO) veu modificado o
seu posto de traballo pasando a
ocupar categorías inferiores.

A modificación afecta o perso-
al do Grupo A que desempeñaba
postos de Investigadores (A3 e A4)
e de Técnicos Superiores Especia-
listas, Nivel 24, que pasaron a ocu-
par postos de Técnico I+D+I con
funcións, segundo o anexo II do
Acordo Administración-Sindica-
tos, de apoio á investigación. Esta
modificación afecta a 68 investiga-
dores do IEO e supón a degrada-
ción da categoría profesional e vai
en contra dos labores de investiga-
ción e asesoramento que, como in-
vestigadores, viñan cumprindo nos
compromisos nacionais e interna-

cionais, adquiridos polo IEO no
ámbito da investigación mariña
(pesca, contaminación, marés ver-
mellas, medio mariño, cultivos…).

A situación vese agravada
porque a aplicación do acordo
non só afectou ao Grupo A, senon
tamén a gran parte do persoal de
apoio á investigación, degradan-
do ao 50% dos Axudantes de La-
boratorio (Grupo C) a Auxiliares
de Laboratorio (Grupo D).

A consecuencia é o descon-
certo, o desánimo e a desmorali-
zación do persoal afectado por-
que o acordo asinado para “a me-
llora e homoxeneización dos pos-
tos de traballo en Organismos Pú-
blicos de Investigación (OPIS)”
resultou unha degradación de fac-
to, debido aos baixos niveis admi-
nistrativos do persoal do IEO en
comparanza co resto dos OPIS.

Sentímonos abandoados pola
nosa Dirección Xeral, que non
oferece perspectivas de solución a
curto prazo cando, aínda, descoñe-
cemos o alcance desta medida no
futuro na nosa carreira profisional. 

En tanto, a capacidade investi-
gadora do IEO verase gravemente

afectada, xa que, ante a modifica-
ción da nosa categoría profesional,
consideramos que non podemos
seguir liderando proxectos na-
cionais e internacionais, asumir
responsabilidades no ámbito da in-
vestigación e o asesoramento cien-
tífico en representacion nacional,
tanto en organismos  interna-
cionais como nacionais, ou, dirixir
e realizar Campañas de Investiga-
ción Pesqueira e Oceanográfica.

O desconcerto agudízase por-
que, os funcionarios do Grupo A,
con Nivel 24, veñen reclamando,
desde hai anos, a equiparación co
Nivel 26, dado que, aínda que as
funcións e responsabilidades leva-
das a cabo por ambos os colectivos
son idénticas, as retribucións non.

Esta situación corrobora, unha
vez máis, a indefensión e agravio
comparativo dos traballadores do
IEO na nova estrutura dos OPIS,
así como a ineficacia da Dirección
do IEO na xestión e defensa do
seu persoal, tanto investigador co-
mo de apoio á investigación.♦

ANA MIRANDA
(VIGO)
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Os números da
manifestación
de Madrid
Javier Ortíz comenta en El
Mundo (27 de febreiro) a ma-
nifestación convocada pola
Asociación de Vítimas do Te-
rrorismo e apoiada polo PP.
“Canta xente houbo realmen-
te? Non penso que seña dema-
siado importante. Dou por fei-
to que, de saberse a cifra real,
entraría facilmente dentro das
marxes de convocatoria que
moitos lle teriamos concedido
ao PP de antemán, sen necesi-
dade de que se gastase nada en
autocares. Hai manifestacións

que cobran importancia políti-
ca porque o seu éxito sobarda
as previsións. Por exemplo, a
que se realizou o pasado 18 en
Barcelona baixo o lema Som
un nació i tenim dret de deci-
dir. Por que? Porque colleu co
pe cambiado a quen pactaran o
Estatut con rebaixas, e en es-

pecial a CiU. Pero que o PP
congregue unha concentración
como a do sábado en Madrid
non nos fornece nada que non
se soubese de antemán”.♦

O disparate
do PSOE
vigués
Roxelio Garrido comenta en
Faro de Vigo (1 de marzo) a
postura do PSOE tocante o
Plano Xeral de Vigo. “O grupo
socialista esixiu o luns un re-
ferendo que validase o Plano
Xeral de Urbanismo. Non em-
bargante, os seus oito votos

non foron abondo ante o rexei-
tamento do PP e a indiferencia
do BNG e PG. O curioso é que
tres dos propios concelleiros
socialistas vían tan inoportuna
a iniciativa que a alcumaron
de barbaridade. Esta mesma
palabra foi a empregada polo
responsábel provincial do
PSOE cando se lle preguntou
polo asunto. Manda truco. Por
se o disparate non fose abon-
do, o seu portavoz en Urbanis-
mo, Mauricio Ruíz, presentá-
balle onte ao goberno a súa úl-
tima oferta para adherirse ao
citado Plano. Se Corina Po-
rro e o PP desexan o seu va-
lioso apoio só teñen que acep-
tar 65 cambios!! no documen-
to. Ou seña, remprazar un pla-
no de consenso polo que só

avala o PSOE. A iso chámase-
lle vontade de pacto. Que sar-
casmo! O PSOE en Vigo em-
prega a mesma táctica que Ra-
xoi con ZP no caso do Estatut
catalán. Referendo e condi-
cións inasumíbeis. O PSOE
vai de derrota en derrota até o
desastre final. A súa capacida-
de de autodestrución parece
ilimitada e o seu sentido do ri-
dículo, ínfimo (...). O máis
sospeitoso é que detrás de to-
das as decisións que fragmen-
taron o PSOE –expulsión dos
nacionalistas do goberno lo-
cal, espantá de Pérez Mariño,
campaña de axitación e propa-
ganda cidadá con powerpoint
incluido e agora estoupido da
crise interna– sempre está o
urbanismo”. ♦

PAREJA / El Progreso, 28 de febreiro do 2006VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 1 de marzo do 2006

Aznar na manifestación de Madrid.



H. VIXANDE
A rehabilitación da figura de
Bóveda e de todos os mártires
do 36 tivo lugar o 28 de febreiro
no Congreso, tras unha propo-
sición non de lei do deputado do
BNG Francisco Rodríguez. O
acordo tamén prevé a recupe-
ración da memoria das vítimas.

A rehabilitación do secretario de
Organización do Partido Gale-
guista contou cos votos a favor
do BNG e do PSOE, mentres que
o PP se abstivo. As forzas pro-
gresistas votaron positivamente
despois de pactar unha emenda
transaccional que non modificou
o fondo da proposta de Francisco
Rodríguez. O resultado final foi
de 180 votos a favor, seis en con-
tra e 119 abstencións.

O primeiro dos puntos apro-
bados insta ao Goberno central a
“dispor as accións necesarias, en
colaboración coa Xunta para a
recuperación da memoria histó-
rica democrática en relación coa
recuperación, rehabilitación e re-
coñecemento das vítimas” da re-
presión do 36.

O segundo punto insta ao
Executivo a “promover a rehabi-
litación institucional, xurídica,
persoal e moral de Alexandre
Bóveda” e “iniciar as accións ne-
cesarias que permitan (...) a anu-
lación do Consello de Guerra su-
marísimo ao que foi sometido”.

“Este home novo, sen cargos
institucionais, progresista e na-
cionalista, é a figura política máis
significativa ante o golpe militar
na cidade de Pontevedra”, sina-
lou do deputado do BNG Fran-
cisco Rodríguez na defensa da
súa proposición non de lei ante o
Congreso. Tamén lembrou o seu
papel determinante na redacción
do Estatuto, sinalou que “Galiza
necesita máis ca ninguén recons-
truír a verdade histórica” e indi-
cou que “Bóveda é para todos os
galegos, a expresión significativa
da vontade de Galiza” de aspirar
a ter un lugar na historia.

As palabras do deputado
Francisco Rodríguez enmarcá-
banse nun pasado recente de
“hostilidade e negación” á revi-
sión da historia e á rehabilita-
ción da figura de Alexandre Bó-
veda, por iso sinalou que “o alto
valor simbólico de Alexandre
Bóveda esixe que, a través da
súa figura, as institucións demo-
cráticas expresen a súa vontade
decidida de rehabilitar a digni-
dade e o honor de todos os per-
seguidos pola ditadura militar”

O deputado socialista Ceferi-
no Díaz, cuxa emenda transac-
cional aceptou o BNG, sinalou
que “este é o comezo dun proce-
so que rende homenaxe a Bóveda
e a todos os represaliados do 36,
unha reparación das inxustizas”.

Díaz lembrou que “Bóveda foi
elixido polas súas ideas transfor-
madoras porque iso era perigoso e
iso foi o que se intentou matar”.
Respecto ao tipo de reparación de
Bóveda, o deputado socialista di-
xo que é “unha reparación moral e
un recoñecemento colectivo que
implica reescribir a historia”. Ta-

mén sinalou que o Goberno pre-
para unha serie de reparacións pa-
ra todas as vítimas do 36 que “no
seu día se concretarán”.

Xosé Luís Bóveda

Unha das persoas que manifes-
tou a súa alegría por esta deci-
sión foi Xosé Luís Bóveda, fillo
do ilustre galeguista executado
no 36. “É moi satisfactorio que
no Congreso, o máis alto esta-
mento do Estado, se recoñeza a
súa figura; penso que calquera
demócrata ten que sentilo así”.
Xosé Luís Bóveda fixo extensi-
vo a todos os mártires do 36 o
acordo do Congreso. “Aínda
que personalizado en Bóveda, é
en representación de todas as
vítimas”, asegurou.

O fillo de Alexandre Bóveda
indicou que o acordo do Congre-
so “é unha rehabilitación com-
pleta que permitirá a anulación
do Consello de Guerra sumarísi-
mo que o condenou a morte; e is-
to inclúe a todas as persoas que
padeceron o mesmo destino”.

Xuízo sumarísimo por traizón

O deputado do BNG Francisco
Rodríguez lembrou que Alexan-
dre Bóveda fora xulgado por acu-
dir os días 18, 19 e 20 de xullo de
1936 “ao despacho do gobernador
civil para organizar actuacións
que contrarrestasen ou impedisen

«os efectos da temida sublevación
militar»” e, unha vez triunfado o
golpe de Estado o 20 de xullo,
“Bóveda foi detido ás 19:40 ho-
ras”. O auto de procesamento está
datado o seis de agosto e inclúe
acusacións como “rebelión mili-
tar”, “traizón”, “agresión ao exér-
cito” e “declara-
ción e persistencia
da folga revolu-
cionaria”. Tras un
xuízo sumarísimo,
Bóveda é conde-
nado a morte o 13
de agosto. O xe-
neral comandante
militar ordenou
que a execución
tivese lugar o 16
de agosto, “ás
5:30 horas da ma-
ñá, nas inmedia-
cións da estrada
de Campañó”.
Tras o fusilamen-
to, non lle entre-
gou á viúva nin-
gún documento que acreditase
que o fusilaran polo delito de trai-
zón. Só recibiu este testemuño o
24 de maio de 1979.

Día da Galiza Mártir

O día do fusilamento de Alexan-
dre Bóveda Iglesias axiña foi
considerado como unha data a
lembrar. En 1942, o exilio decla-
raba o 17 de agosto Día dos

Mártires Galegos para honrar a
súa memoria. Este día estaba
centrado sobre todo na figura de
Bóveda, aínda que abranguía a
todos os demais.

Na transición, a celebración
retomouse na Galiza, pero non co-
ñeceu ningunha institucionali-

zación até que o
11 de decembro
de 1999 o conce-
llo de Pontevedra,
gobernado polo
BNG, declarou a
Bóveda fillo adop-
tivo da cidade.

No pasado ve-
rán, tras o ascenso
dos socialistas e
nacionalistas ao
poder no Goberno
en Galiza, a Comu-
nidade autónoma
iniciou o proceso
de declaración ins-
titucional do 17 de
agosto como Día
de Galiza Mártir.

Os pasos dados até agora in-
clúen a preparación de actos por
parte da Consellaría de Cultura
dalgún acto institucional no mar-
co do Ano da Memoria, como foi
declarado 2006.

Mais non todas as voces pro-
gresistas amosan a mesma deter-
minación. O deputado do PS-
deG-PSOE no Parlamento gale-
go, Ismael Rego, declarou hai
uns meses que non haberá tal de-
claración institucional do Día de
Galiza Mártir. Nas mesmas filas
socialistas, o deputado no Con-
greso Ceferino Díaz escudouse
no dano reparado para non insti-
tucionalizar a data. “Hai que re-
escribir a historia en positivo pa-
ra lembrar as persoas decisivas
que foron agochadas, pero o
máis importante é reparar o da-
nado e incluír a esas persoas na
historia para deixalas como lega-
do”, dixo Ceferino Díaz, que ta-
mén indicou que “iso é a norma-
lización da situación, e unha vez
feita, xa non hai nada que cele-
brar porque perde vixencia”.♦
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Latexos

Así foi,
ou así parece
X.L. FRANCO GRANDE

Olibro de Xabier
Arzalluz, Así fue, ven
ser unha radiografía da

transición ao día de hoxe, bai-
xo unha óptica nacionalista
vasca. Libro denso dentro da
súa aparente sinxeleza é ilumi-
nador da política vasca e da
súa relación co poder español
e contribúe de maneira decisi-
va a desmontar moitos
tópicos, entre eles sobre o pro-
pio autor do libro, “bête noire”
para tantos non nacionalistas.

Son moitas as leccións que
del podemos tirar. Para min,
unha das máis sólidas é a das
servidumes que nunha
comunidade como a vasca de-
ben aturar os políticos
españois, servidume aos seus
partidos, desautorizacións ás
veces sorprendentes dos seus
xefes e, sempre, falta de auto-
nomía nas decisións que nun-
ca se toman sen a previa apro-
bación do partido. As anécdo-
tas que ao respecto conta son
ben ilustrativas de cada un
destes conceptos –servidumes,
desautorización, tutela.

Vese unha vez máis que
non é posíbel unha política ga-
lega, vasca ou catalá sen parti-
dos nacionalistas, que ou fan a
política que a unha comunida-
de corresponde, cando poden,
ou, de non, inflúen nela ata
onde a aritmética o consinte.
Os chamados grandes partidos
estatais acostuman ter outros
intereses, moitas veces pouco
favorábeis aos da comunidade.
Neste sentido, o libro de Arza-
lluz é un bo compendio prácti-
co a ter en conta se un pensa
sobre todo isto.

A súa visión da política es-
pañola como carroñeira, trapa-
lleira e de xente que non é de
fiar, ilustra ben as dificultades
dos nacionalistas para se
entenderen con eses políticos,
fosen Suárez, González ou Az-
nar. Personalidades tan distan-
tes viñan coincidir en
marrulleiros, mentireiros e
xente da que case nunca se po-
día un fiar. Non só eran xentes
de moi baixo nivel intelectual,
senón tamén moi afastada da
seriedade que os pactos esixen.

Por iso valora moito aos
poucos políticos que foron
xente dunha mínima seriedade
(Rosón, Herrero de Miñón,
Antoni Asunción, e algún ou-
tro), pero case nunca situados
nos niveis de máxima respon-
sabilidade. O seu desprezo é
manifesto cando se refire a
Aznar, Mayor Oreja, Iturgaiz,
Redondo Terreros e outros,
exemplos típicos non só de
trapalleiros senón de xente de
manifestas deslealdades e que,
por riba, parecían non ter máis
política que o seu obsesivo en-
frontamento co nacionalismo.

Poucos libros contribuirán
tanto como este a dar unha vi-
sión intelixente, sólida e preci-
sa sobre a transición ata os no-
sos días. Un libro, polo demais,
dunha austeridade literaria que
se agradece, porque o fai moi
fácil de ler. Unha lectura tan
necesaria como pracenteira.♦

Inicia tamén a anulación do Consello de Guerra

O Congreso rehabilita a Bóveda

Arriba, unha das manifestacións que se teñen celebrado en recoñecemento de Bóveda e para esixir a recuperación da súa memoria.
Abaixo, ofrenda diante do seu busto en Pontevedra.

O Congreso
acordou “iniciar
as accións
necesarias
que permitan
a anulación do
Consello de Guerra
sumarísimo
ao que foi sometido”



PERFECTO CONDE
O 25 de febreiro, menos de 48
horas antes de incorporarse ao
Senado, Manuel Fraga foi ho-
menaxeado en Silleda (Ponteve-
dra) por preto de 5.000 persoas
que se desprazaron de toda
Galiza. Non faltaron nin Aznar
nin toda a plana maior do PP,
que se trasladaron dende Ma-
drid horas antes de regresar
para asistiren á manifestación
contra o goberno de Zapatero.

Dende logo, Manuel Fraga segue
tendo poder de convocatoria.
Nin o temporal que reinaba o sá-
bado 25 de febreiro, nin o feito
de que estivera o Antroido en
plena celebración, nin o prezo da
comida convocada polo PPdeG
–25 euros por boca– impediron
que houbese preto de 5.000 per-
soas na homenaxe que tivo lugar
nun dos pavillóns da Feira de
Mostras de Silleda (Pontevedra).

Tampouco foi obstáculo que,
a penas horas máis tarde, tivera
lugar unha manifestación da Es-
paña conservadora contra a polí-
tica de goberno de Zapatero a
respecto do terrorismo. O PP
alugou un vó charter que trasla-
dou a José María Aznar, a súa
muller, e a plana maior do parti-
do co tempo xusto para asistiren
á homenaxe e regresar a Madrid
para manifestárense ás cinco e
media da tarde. Iso si, con tanta
presa, non puideron nin probar a
empanada que tanto leva carac-
terizado este tipo de festas do PP.

Desta maneira, un ex presi-
dente do goberno central, catro
presidentes autonómicos (Ma-
drid, Valencia, Castilla-León e
Murcia), un aspirante a presidir
Cataluña –Josep Piqué–, varios
ex ministros, unha comisaria eu-
ropea –Loyola del Palacio–, un
bo feixe de deputados e senado-
res e moita, motísima xente da
boina que tanto lle gusta a Xosé
Luís Baltar acompañaron a de-
rradeira xornada oficial de Fraga
na terra que lle deixou gobernar
durante dazaseis anos.

Por non faltar, non faltou nin
Cuíña que, iso si, procurou pasar
o máis desapercibido posíbel e a
penas saudou máis ca un instante
a quen foi o seu patrón durante
moito tempo e até lle deixou pen-
sar que podía sucedelo á fronte
do PPdeG. Houbo gaitas, moitas
gaitas, chegadas coma sempre de
Ourense e esta vez tamén de Pon-
tevedra, tamén tocou a Banda
Municipal de Celanova e azafa-
tas moi arregladiñas venderon li-
bros adicados a Fraga como se
foran melindres propiamente do
lugar no que nos atopábamos.

Discursos planos

Dos abondosos oradores, doce en
total, aparte de Fraga que fixo o
número 13 para contradicir a su-
perstición, (Alfonso Rueda Va-
lenzuela, Xosé Vieites, Xosé Ma-
nuel Castelao Bragaña, María
Seoane Romero, Xoán Xuncal,
Xosé Manuel Barreiro, Xosé
Luís Baltar, Rafael Louzán, Al-
berto Ruíz Gallardón, Loyola del

Palacio, Alberto Núñez Feixóo e
José María Aznar) pouco se pode
contar. O típico en calquera ho-
menaxe. Até se podía pensar que
moitos deles escolleron o discur-
so máis plano posíbel para non
desentoar en ningún caso. Só Az-
nar reincidiu na súa repetida aler-
ta sobre o perigo de que España
se rompa e pediu aos galegos que
paren o que, segundo el, é unha
corrente de antipatía a España.

E non se pode dicir que os
oradores non estiveran na súa
salsa. A homenaxe a Fraga cele-
brada en Silleda foi pura e sim-
plemente un acto militante no
que non estivo presente absoluta-
mente ninguén que non comul-
gue coas ideas do partido conser-
vador. Podía até parecer extraño
que o líder político da dereita ga-
lega, que mandou durante tantos
anos, non fora acompañado na
súa despedida por un só intelec-
tual, empresario ou representante
da vida social galega. Nada. En
Silleda só estiveron con Fraga os
da súa casa política. Nin máis nin

menos. Onde se meterían os que
antes tanto lle cultivaban o
“ego”? Poderase alegar que era
un acto partidario, pero tratabase
da súa despedida. Ou non?

Despedida de Fraga

Sobre isto, varios dos que toma-
ron a palabra trataron de des-
mentir o carácter de despedida,
pero Manuel Fraga non quixo
tragar o anzó e comenzou a súa
intervención deixando ben claro
o que pensaba. “Claro que é un-
ha despedida –dixo. Non é a de-
rradeira, que esa só depende de
Deus, pero é unha despedida”.

E Fraga tampouco dixo nada
novo. Nin sequera unha palabra
referida ao momento de reforma
autonómica no que está compro-
metida Galiza agora mesmo. Se
se repasa o seu discurso, atópase
un auténtico epílogo do seu pen-
samento político máis conserva-
dor. Referíndose a un neno que
nace, medra e hai que educar di-
xo: “Se queremos que teña paz,

precisamos unha boa policía e
unha eficiente xustiza”.

Nalgún momento da súa ora-
toria, que pronunciou coma sem-
pre con voz segura e forte, pare-
ceu como se reflexionara sobre o
sacrifico de adicarse á política.
“Non é doado chegar ás ideas do
que é a mellor política –dixo. Só-
crates tivo que tomar a cicuta e o
propio Aristóteles tivo que mar-
char de Atenas para ser profesor
de Alexandro, que logo se lle fi-
nou demasiado xoven”.

Fraga, que dixo ter sentido a
súa vocación política “vendo o
meu pai sendo alcalde do meu
pobo e cómo tiña a confianza de
todos”, opinou que non lle reco-
mendaría a ninguén “meter os
seus fillos na política con plena
adicación, se non queren lem-
brarse de que terán moitísimos
desgustos, pero que só dende aí
se poden facer pontes, estradas,
hospitais e universidades”.

O autor e implantador da lei
de prensa de Franco, se cadra sen
que viñera moito a conto, lem-
brou en Silleda que “a liberdade
de información ten os seus lími-
tes, e non se pode ofender a nin-
guén impunemente”. Tamén dixo
que “hai que rechazar as utopías.
As cousas non se fan soas. Todos
iguais e que pasou? Que o señor
Stalin mandou máis ca ninguén”.

Para que o repertorio conser-
vador fose completo, Manuel Fra-
ga deixou claro que está en contra
de que se retiren as estatuas aínda
que sexan dun ditador. Segundo
el, en Londres non se retiran nin
as dos que cortaron cabezas de
reis, e preguntouse por que aquí é
diferente. Seguramente influído
porque os últimos seis meses pa-
sounos vivindo nun piso do casco
histórico de Santiago, o ex presi-
dente da Xunta tamén emitiu esta
xaculatoria: “O que fai falla é que
esa xuventude non sexa destruída
polas movidas nin polos alcoles
nocturnos”. En fin, todo un pro-
grama de modernidade.♦
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Tabaco e
velocidade
X.M. SARILLE

Woody Allen resulta
tan interesante por-
que nos anuncia as

condutas que ao cabo dun
tempo imos ter en Europa, as
que están a practicar os esta-
dounidenses mentres se
rodan os filmes. Cando
apenas o podíamos crer
Allen amosounos a
sociedade psiquiatrizada cara
a que nos diriximos, e tamén
ao estresado, e até o prototi-
po de adicto ao sexo. A
medida que a globalización
avanza, as novas maneiras
tardan menos en chegar,
mais segue a ser o país ame-
ricano o que xera as grandes
variacións nos costumes. 

Talvez o cineasta nunca ro-
dou nada sobre a cruzada con-
tra o tabaco, o cal resultaría
moi  ilustrativo. Convén
lembrar que foi nos EE UU
onde comezou a persecución,
que está moi ben, porque
mellora a respiración dos cida-
dáns e das cidadás. Mais
convén lembrar tamén que non
é en absoluto o principal
problema dos que se poden re-
solver aplicando só conciencia
colectiva e leis acertadas. Até
tal punto nos pareceu arbitraria
a elección da causa
antitabaquista que mesmo aquí
en Europa entendíamos moi
pouco do asunto cando foron
as primeiras losqueadas contra
os fumadores. Debemos agra-
decer non obstante esta limpe-
za de pulmóns, e non vai de
broma, que todo o que
contribúa a aumentar a saúde
debe ser ben recibido. A saúde
é o principal. 

O que non se comprende é
que ante un problema moito
máis grave como o das mortes
nas estradas, todo se leve con
menor dilixencia, case con ne-
glixencia, sendo como é a
principal causa de sufrimento
de entre as que se poden
eliminar. E non serve aducir
que non existen no mundo
modelos serios onde fixarse.
Sinxelamente, é unha tomadu-
ra de pelo que un individuo
poña un automóbil a douscen-
tos por hora cheo de alcohol e
non vaia á cadea. A inocencia
convértese en anxelical cando
avisan de que nos próximos
quilómetros haberá controis.
Levamos tanto tempo
agardando pola nova lei de
tráfico que xa produce riso. 

E mentres se discute sobre
fumar coméntase a maneira
de escapar aos globos, de
calcarlle  ao coche e de onde
mercar os detectores dos rada-
res. As autoridades parecen
menores de idade cando abor-
dan este asunto. Non se com-
prende esta política, porque as
medidas máis duras poderían
ser acordadas entre os grupos
políticos sen dificultade e os
cidadáns aceptaríanas sen
oposición. Que queren facer?
A que se dedican? A que agar-
dan? Isto é absolutamente in-
comprensíbel.♦

Homenaxe de despedida a Fraga en Silleda

Todo quedou na casa

Alberte Núñez Feixóo, Manuel Fraga, Mariano Raxoi e José Mª Aznar. Abaixo, Xosé Cuíña detrás de Ana Pastor e Eduardo Zaplana.
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Dúas varas
de medir
CARLOS AYMERICH

A alemá E-ON, a principal compañía eléctrica europeia,
vén de apresentar unha oferta polas accións de ENDESA
máis alta que a realizada por Gas Natural. Non vou entrar
nas interioridades e nas múltiplas implicacións que esta
operación poder ter para os intereses enerxéticos da nosa
nación, xa de abondo tratados e seguidos desde os meios
de comunicación e máis tamén, para a nosa tranquilida-
de, desde a Consellaría de Industria dirixida polo na-
cionalista Fernando Blanco. Desta volta interésame sa-
lientar outros aspectos da operación, os que teñen a ver
coa reacción do goberno español e do PP, sobre os que
quizais non se teña reflectido nen editorializado, ao meu
ver, suficientemente.

Porque é curioso comprobar como, ao fin, tanto o PP
como o PSOE recoñecen o carácter político da opera-
ción. Lonxe ficaron as apelacións á competencia, aos in-

tereses dos consumidores ou á lóxica empresarial. Xusto,
por certo, as consideracións que uns e outros empregaran
hai cinco meses cando, tamén por razóns políticas, fixe-
ran fracasar o intento de di-
versas empresas e entidades
de crédito galegas para traer
FENOSA de volta para o noso
país. Daquela a argumenta-
ción oficial xiraba arredor da
descualificación, por anticua-
do, do nacionalismo económi-
co. “O que lle importa ao ci-
dadán” dicían “é canto ten
que pagar pola luz e non on-
de a empresa teña a súa se-
de”. O resultado é coñecido:
FENOSA está en máns de Florentino Pérez, mantén a súa
sede e os impostos en Madrid e os consumidores non pa-
gan menos pola luz. Máis ben ao contrario. Iso si, os be-
neficios de FENOSA históricos. Como debe ser.

Mais a cousa muda cando, coa mesma lóxica de mer-
cado coa que se xustificou a operación de FENOSA, uns
alemáns pretenden adquirir unha empresa eléctrica espa-
ñola. “A España le interesan empresas eléctricas fuer-
tes”, afirmou un Zapatero que desenterrou aquilo do ca-
rácter estratéxico de certos sectores económicos e o dos
intereses nacionais. As dúas varas de medir. Ou acaso
Galiza, con muitos máis títulos que España, non ten inte-
reses nacionais que facer valer no sector enerxético? 

Non é nada novo. A nível máis anecdótico aconteceu
algo semellante cando desde a Consellaría de Cultura, di-
rixida polo BNG, se promovera o primeiro partido da se-

lección galega de futebol.
Nesa ocasión, os mesmos que
“vibran” coa selección espa-
ñola e non aforran apelativos
á “garra” ou á “raza” do
combinado español (que, xa
se sabe, como proclaman os
anuncios de TVE é a selec-
ción “de todos”) lembráron-
nos oportunamente que o fu-
tebol non é máis que un des-
porto e que non se debe poli-
tizar. Como no caso anterior,

todo depende de quen o faga.
E é que, ao fin, o da nación é algo máis que un deba-

te nominal. Muito máis. Se a afirmación e o recoñeci-
mento do carácter nacional de Galiza non é algo que nos
deba interesar (porque, xa se sabe, os dereitos son dos in-
dividuos e non dos pobos) un non acaba de entender por-
que para certos militares e políticos españois o da nación
unha e indivisíbel é incuestionábel. Se non é importante
para nós, por coherencia, tamén non o debería ser para
eles. Salvo que, sospeito eu, en realidade si importe. E
muito. Por exemplo para cousas tan concretas como para
poder ter unha política enerxética propria ou seleccións
desportivas nacionais.♦

Estudos realizados polo Concello
de Lugo revelan que o 62 por
cento das pequenas empresas que
existen nesta provincia non lle
ven utilidade ás novas tecnoloxí-
as, non cren nelas ou o que, dito
doutro xeito, pode ser unha de-
mostración palpábel dunha das
causas polas que Lugo non medra
industrial e tecnoloxicamente.

Esta provincia ven ocupando,
nos informes que elaboran diversas
entidades bancarias anualmente, os
últimos postos estatais en desen-
volvemento e benestar. Así, os sol-
dos que aquí se pagan son dos máis
baixos do Estado; o paro ocupa un
lugar preocupante se temos en con-
ta os lugueses en idade laboral; a
economía sumerxida é un feito
patente, non existen prácticamente
empresas grandes coa excepción
de Alúmina Aluminio, as indus-
trias agrarias familiares como as do
leite e as cárnicas van a pique e
agora, por se fose pouco, as peque-
nas empresas, que son a porcenta-
xe máis elevada das aquí exis-
tentes, non lle ven unha utilidade
ás novas tecnoloxías, entre outras
cousas porque a infraestrutura
existente na provincia tampouco é
tan ampla como para que calquera
que o desexe poda acceder a inter-
net. Con este panorama, a ninguén
lle ten que estranar que ocupemos
as últimas prazas en todo o que sig-
nifique desenvolvemento. E se ain-
da por riba hai esta desidia empre-
sarial a introducirse nos novos xei-
tos de mercado internacional, cal-
quera día desaparecemos mesmo
das listas porque o noso nivel esta-
rá á altura de África central.

Falando doutras crenzas, por
estas terras folianas tamén segue
habendo a de que o saneamento
do Miño ao seu paso pola cidade
é pouco menos que irrealizáabel
xa que posibelmente moitos de-

ses empresarios que refugan as
novas tecnoloxías, son os mes-
mos que empregan o río como a
súa cloaca particular na que ver-
ter todo canto poden, especial-
mente cada vez que hai unha cre-

cida forte polas choivas, como a
destes días pasados, que dificulta
o maior control do que se tira.

Por iso non se fixeron agar-
dar e os verquidos no lugar das
Saamasas, onde por certo se re-

piten con máis frecuencia da de-
sexada, volveron sucederse estes
días pasados, neste caso concen-
trados nunha grande mancha de
graxa e aceite que, grazas á forte
corrente das augas, desapareceu
prontamente río abaixo.

No lugar dos verquidos existe,
nas proximidades, un hipermerca-
do en cuias inmediacións se pre-
tende instalar unha estación de ser-
vicio, algo ao que se opón ADEGA
que entende que tanto as autorida-
des locais como autonómicas e a
propia Confederación Hidrográfi-
ca do Norte deberían impedir. Pero
dáme que vai ser que non e que a
gasoliñeira se construirá alí e can-
do volvan as crecidas, as manchas
de carburante volverán ser levadas
pola corrente e é que en Lugo, ao
Miño as autoridades semella que
lle perderon o respeto hai xa tem-
po. Por desgraza.♦

Nin novas tecnoloxías
nin Miño limpo

ANTÓN GRANDE

Un inquérito revela unha grande porcentaxe de pequenas empresas
que non acreditan na utilidade das novas tecnoloxías. Ao tempo sábe-
se de que, aproveitando as medras do río polo temporal, se realizan
impunemente vertidos ao Miño sen que se investigue o responsábel.

Lugo

Subliñado

‘É curioso comprobar como,
ao fin, tanto o PP como o PSOE

recoñecen o carácter político
da operación de compra de Endesa”

De familia lle ven a don Isaac Rie-
lo Carballo o amor pola nosa cul-
tura e polo país. Os Rielo foron e
son sabios, profundos como os
bosques de Pol e Oleiros, doces e
ateigados de amor. Quizabes demasiado humildes (nunca Isaac pon
unha nota biográfica nos seus libros). Nicanor, o irmán, cunha simple
frase, definía un monumento, unha paisaxe, unha historia. A súa sú-
peta morte deixáranos moi afectados. Isaac ampliou estudos e inves-
tigacións en amenos e interesantes libros que sempre nos contestaron
interrogantes e nos abriron a luz da nosa historia. O que lle dedicou a
Pantón (Historia e Fidalguía) admirounos e imos a el arreo, mesmo
agora que estamos a traballar nun fermoso proxecto. Hai uns día go-
zamos con ese estudo detallado sobre “A casa grande de Quintela”,
(Ed. O Mocrín, 2005), que se sitúa en Farnadeiros, no concello do
Corgo. Revivimos eses vellos nomes das nosas casas con historia, xe-

nealoxías, biografías de fidalgos e
até a recuperación de interesantes
documentos antigos no noso idio-
ma. Con eses solemnes edificios
que se nos desmoroan vanse capí-

tulos da nosa cultura que quizabes nunca recuperaremos. É como per-
der os nosos pais, os nosos avós. Isaac sábeo, e cos seus estudos, co
seu íntimo e valeroso traballo vai poñendo as pedras para que nós
mesmos non desaparezamos. Esa é a lición da Casa de Quintela, do
cancioneiro da Terra Cha ou das Cancións Galegas que recolleu. A
humildade do noso autor non debería converterse en esquezo de enti-
dades e administracións cara á súa obra. Necesitamos con urxencia
unha editora pública que se encargue de fixar estes traballos e de lle
dar aos seus autores o loureiro da súa consagración. Necesitamos al-
tavoces para as grandes obras galegas. Para as que aquí fican reflecti-
das. Ou seguiremos a imprentar as historias que nos negan?♦

Isaac en Quintela
LOIS DIÉGUEZ

O encaixe galego
Mario Gallego Rei

COLECCIÓN ESENCIAS

Un achegamento ao mundo do encaixe galego
desde a orixe até a actualidade por man dun dos seus maiores coñececedores.

Mario Gallego escribe sobre a súa historia, descifra os seus segredos e
afonda en estilos, procedimentos e escolas.

A NOSA TERRA



Nº 1.213 ● Do 2 ao 8 de marzo do 2006 ● Ano XXIX

Matrimonio
empresarial
XESÚS VEIGA

‘Non hai nada
vergoñento nin
ilegal nos meus

negocios enerxéticos”.  Así,
con esta breve e contundente
sentencia, o presidente da
Confederación de
Empresarios de Galiza
pretendeu converter nun
asunto exclusivamente
privado o seu matrimonio
empresarial coa familia do
actual alcalde de A Coruña e
futuro embaixador no
Vaticano.

Deixemos as presuntas
ilegalidades para os
eventuais procedementos
xudiciais e analicemos a
primeira parte da afirmación
realizada polo dirixente
empresarial. Se non hai nada
vergoñento nas súas
actividades mercantís no
eido enerxético, ¿por qué
tivemos que coñecelas a
través dun medio de
comunicación? ¿Por qué se
agacharon estas relacións
empresariais cando os seus
protagonistas ostentaban
unha destacada
representatividade
económica e política?
¿Temos que entender que
son os inevitábeis vicios
privados duns persoeiros que
figuran, dende hai tempo, no
catálogo oficial de
posuidores de virtudes
públicas?

As relacións entre a
política e a economía son tan
vellas como a propria
humanidade. Seguro que
Antonio Fontenla e Francisco
Vázquez non querían
demostrar a verosimilitude
daquela tese de Marx
segundo a cal “a política é a
expresión concentrada da
economía”. Pero si sabían
que a fórmula elixida,
ademais de pouco orixinal,
era representativa do xeito de
entender a política e a
economía durante o réxime
fraguiano.

O 19 de xuño do 2005
marcou un ponto de inflexión
na vida política galega. A
formación dun novo goberno
bipartito significou
compromisos concretos para
facer posíbeis mudanzas
substantivas nos obxectivos
programáticos e nas formas
de actuar. Mais todo iso,
sendo unha condición
necesaria, non será suficiente
se queremos propiciar un
proceso de cambio máis
amplo e profundo na
sociedade galega. É preciso
modificar as prácticas dende
a elite política mais tamén se
requiren novos criterios de
actuación dende as
organizacións sociais. O
modelo Fontenla-Vazquez  é
un exemplo do que non se
debe facer.♦

H.V.
Máis dunha ducia de sentenzas
obrigan ao alcalde da Coruña,
Francisco Vázquez, a cumprir
coa obrigatoriedade do topónimo
coruñés, pero a xustiza pon máis
acento na defensa do rexedor
que no cumprimento da lei. O úl-
timo exemplo, o xuízo contra
tres nacionalistas aos que acusa
o fiscal de interromper o pleno.

Durante o xuízo contra estes tres
nacionalistas, o alcalde coruñés ad-
mitiu que desobedece as sentenzas
que o obrigan a usar o único topó-
nimo oficial da cidade. Semellante
declaración fixo que o avogado
dos acusados pida deducir teste-
muño contra o rexedor; é dicir, que
lle abran un procedemento.

Francisco Vázquez ten unha
longa experiencia en xuízos. Tras
aprobación de Lei de Normaliza-
ción Lingüística, leva anos ob-
viando a obrigatoriedade do uso
exclusivo do topónimo oficial da
cidade e investindo cartos públi-
cos en recursos xudiciais que
sempre fallan en contra del. Ho-
xe xa non ten recurso posíbel,
mais recorre o cumprimento das
sentenzas sen que até o momento
houbese ningún procedemento
xudicial contra esta actitude.

Os tres nacionalistas xulgados
na Coruña o 23 de febreiro non
puideron beneficiarse da mesma
dinámica xudicial que protexe a
Vázquez. Os tres nacionalistas
son a ex deputada do BNG Pilar
García Negro, o secretario xeral
da Universidade, Xosé Manuel
Carril, e o militante de Galiza No-
va, Francisco Rei, e foron acusa-
dos unicamente eles despois de
que a policía local identificase a
moitas das persoas que asistiran a
un pleno no que se ía aprobar a
cooficialidade do topónimo ofi-
cial e o deturpado. As tres persoas
que se sentaron no banco están
acusadas de insultar a Vázquez
nun pleno e de interrompelo. As
probas son unha gravación de son
en poder do concello e unhas ac-
tas plenarias incompletas. Os
dous documentos veñen avalados

polo secretario municipal e foron
impugnados pola defensa ao con-
siderar, no caso da gravación, de
que non se pode verificar a súa au-
tenticidade, e no caso das actas,
porque están incompletas.

O defensor indicou no xuízo
que nin se produciron insultos

contra o alcalde nin se interrom-
peu a sesión plenaria. O avogado
tamén alegou que prescribiran as
faltas porque se produciron en
novembro de 2004 e pediu a nu-
lidade do proceso porque o acu-
sador: o concello de La Coruña,
non existe. Nin o fiscal nin a xuí-

za aceptaron os argumentos do
defensor. Para o nove de marzo
está pendente unha nova sesión
na que prestarán declaración os
axentes da policía municipal que
asinaron o informe que se usou
para a demanda, ademais das
alegacións das partes.♦

Xulgados tres nacionalistas por incidentes no pleno do topónimo deturpado

Francisco Vázquez admite nun xuízo que
desobedece as sentenzas do nome da cidade

O Boletín Oficial do Estado re-
collía o pasado día 23 unha reso-
lución do Ministerio de Industria
mediante a que se convocan axu-
das destinadas a paliar na comar-
ca os efectos provocados pola
crise do sector naval. Poderán
beneficiarse deste pulo á rein-
dustrialización os municipios
que conforman Ferrolterra, O
Eume e Ortegal.

Chega agora un Plan Ferrol
coxo para salvarnos da crise eco-
nómica que vive a zona, á que lle
costa coller folgos tras unha se-
gunda reconversión. Este abano
de medidas esquece promesas e
deixa no camiño moitos dos in-
gredientes precisos para erixirse
no plan integral que debera ser. O
proxecto céntrase na concesión
de axudas económicas, que pode-
rán vir en forma de subvencións

ou de créditos con condicións es-
peciais de financiamento, desti-
nándose a maior parte dos fondos
disponíbeis –un total de 46,5 mi-
llóns de euros en 2006– para a se-
gunda destas modalidades. 

E queda coxo, porque chegan
os cartos para reindustrializar.

Pero non se completan as infra-
estruturas que deberan levar a
esas hipotéticas novas industrias,
creadas ao abeiro da iniciativa. É
esta unha das maiores críticas
que lle fan ao plan empresarios e
sindicatos. Así, non está prevista
este ano a concesión de fondos

para obras como a segunda fase
do porto exterior ou a dunha co-
nexión de calidade para a cidade
por ferrocarril. 

Segundo apunta o texto publi-
cado no BOE, mediante o que se
convocan as axudas, o prazo para
a solicitude das mesmas expira o
30 de abril deste mesmo ano. Así
que ollo aos/as interesados/as,
que a cousa anda xusta. Os que
non cheguen a tempo sempre po-
derán probar co IGAPE. A modi-
ficación das Bases de apoio a pro-
xectos empresariais de investi-
mento permitirá que o organismo
garanta subvencións do 15% para
as novas iniciativas en Ferrolte-
rra, Eume e Ortegal. En total des-
tinaranse en 2006 para este fin
axudas por importe de 9 millóns
de euros. O prazo para solicitalas
non remata ata o 31 de outubro.♦

Vaian
reindustrializando

MARTINA F. BAÑOBRE

O Plan Ferrol de reactivación económica ven de ser
publicado, pero non inclúe cartos para completar o
porto exterior ou conectar a cidade por ferrocarril.

Ferrol

Chama a atención este xuízo
contra vostedes cando Váz-
quez leva anos a ignorar a lei.
Que opinión ten?

A pregunta teñen que con-
testala o poder lexislativo, que
elaborou o Estatuto vixente, o
Executivo, que é quen ten que
facer valer o cumprimento da
lei, e o xudicial, que hai moitos
anos que validou a única legali-
dade posíbel respecto ao topóni-
mo a través do Superior e do
Supremo e tamén do Constitu-
cional, que inadmitiu a trámite a
histérica petición de amparo do
alcalde por sentirse agraviado.

E respecto ao xuízo?
O xuízo de faltas prodúcese

por uns feitos sucedidos nun
pleno do concello da Coruña do
dous de novembro de 2004,
cando, cos votos a favor do
PSOE, a abstención do PP e os
votos en contra do BNG, consu-
mouse un acto ilegal [establecer
a cooficialidade do topónimo
deturpado] que logo foi suspen-
dido polos tribunais e declarado
nulo de pleno dereito.

Un paso máis de Vázquez
na cuestión do topónimo.

O escandaloso é que o al-
calde leva anos burlándose da
lei, desacatando os tribunais e
nunha posición política golpis-
ta respecto á Galiza, á realida-
de da súa lingua e a súa cultu-
ra e os dereitos legais que aten-
den estas realidades. Agora
vén este xuízo, consecuencia
das miserias do sistema, men-
tres o antigalego, o ilegal, con-
tinuará impugne.

Acúsanos de insultos.
O insulto é o que leva

perpetrando o alcalde contra os
mínimos da existencia da lin-
gua e do país.

Se cadra, coa marcha do
alcalde, cambian as cousas.

Que marche da Coruña alé-

grame como de todas as medi-
das anticontaminantes, pero o
problema subsiste e reclamo a
eses tres poderes que antes
mencionei que abran a boca
dunha vez para facer valer a le-
galidade que eles mesmos ela-
boraron e aprobaron.♦

Pilar G. Negro: ‘A Xunta, o Parlamento e a Xustiza
deben abrir a boca dunha vez para facer cumprir a lei’
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O 8 de marzo é o Día da Muller
Traballadora. Supoño que no
seu departamento terán moito
que facer.

O día 2 de comenza o que
chamamos mes violeta. Unha se-
rie de actividades realizadas den-
de a Secretaría Xeral de Igualda-
de da Vicepresidencia de Igula-
dade e Benestar e a Dirección
Xeral de Difusión Cultural da
Consellería de Cultura.

Que destacaría dentro do
programa establecido?

Temos un bus que vai perco-
rrer moitas vilas e cidades de
Galiza e, en cada sitio, haberá un
pequeno obradoiro e unha confe-
rencia. Tamén, pasarrúas para
animar, por unha compañía de
rapazas novas. E, nas cidades,
unha representación teatral co tí-
tulo de “Soberanas” e “Cousa de
mulleres”. Queremos vencellar
actividades lúdicas e culturais
con conferencias e charlas sobre
a temática da muller. O eixo de
todo está en que as mulleres que-
remos poder, capacidade para
decidir e para compartir co home
o protagonismo da sociedade ac-
tual. O que, nunha palabra, se
coñece como “empoderamento”.

Nesa dirección, a muller xa
ten dado pasos importantes.
Queda moito por percorrer?

O camiño aínda é longo. Que-
dan espazos nos que hai que fa-
cer unha conquista da igualdade.
Co bus violeta queremos simbo-
lizar ese camiño que queda por
percorrer. Tamén a idea de trans-
mitir información. No bus vai ha-
ber unha persoa para informar
dos recursos que existen, etc. A
idea é formar, informar e debater.

Cal é o nivel de “empodera-
mento” da muller galega?

Respecto ao nivel de partici-
pación real na toma de decisións,
entendendo por iso o grado de di-
rectivas de empresas ou altos car-
gos ou mulleres na política, segue
a darse o que se denominou duran-
te os anos noventa “teito de cris-
tal”. As mulleres teñen dificulta-
des para acceder ao emprego e pa-
ra promoverse dentro do emprego.
A nivel estatal, só un 4 por cento
das mulleres chegan a ocupar car-
go de alta dirección. Tomando co-
mo exemplo a Xunta de Galiza,
vemos como aínda non se conse-
guiu un nivel igualitario entre o
funcionariado. Esa igualdade só se
dá entre as conselleiras. É impor-
tante fomentar a toma de decisións
por parte da muller en todos os es-
pazos. Nas empresas, na política e
tamén nas asociacións veciñais e
nos ámbitos máis cercanos.

Tense falado de que a muller
galega, por razóns socioeconó-
micas derivadas da emigración,
acadou ás veces un protagonis-
mo maior que noutras partes.
Até que punto isto é certo?

É difícil avaliar iso que algun-
ha vez se chamou matriarcado. O
certo é que non existiron matriar-
cados na historia da humanidade.
Iso é un mito que se forma nun
momento determinado, e o que é
certo é que en Galiza, polas con-
dicións socieconómicas dalgún
momento, as mulleres tiveron que
facerse cargo das súas casas, co-
mo pasou en moitas outras partes
do mundo. Xeneralmente, non
participaron no reparto do poder
igual cos homes. Ainda que as ga-
legas na sociedade tradicional ti-
veran un papel importante nas sú-
as casas, realmente despois quen
ía a feira e tiña os cartos e a capa-

cidade para decidir eran os ho-
mes. É moi importante revisar o
papel da muller na sociedade ga-
lega, pero tamén observar que se
deu un reparto completamente
desigual do poder.

Cales son as metas desexa-
belmente acadábeis na lexisla-
tura actual en materia de
igualdade?

Sería importante romper con
algúns estereotipos de xénero que
existen. Aínda vivimos nunha so-
ciedade moi sexista ou, para dici-

lo en términos máis coloquiais,
moi machista. Para nós será fun-
damental conseguir un maior ac-
ceso das mulleres ao emprego e a
promoción da muller dentro do
emprego. E tamén, un maior acce-
so dos homes ás tarefas do cuida-
do da familia e da casa. O que se
chama corresponsabilidade. Ese
reparto do poder é difícil, pero hai
que loitar por conseguilo. Temos
por diante tamén toda unha nego-
ciación coas empresas, cos sindi-
catos, etc. Apoiar as mulleres que

sofren violencia de xénero e
acompañándoas nese proceso lon-
go polo que teñen que pasar.

Practicamos os galegos –e
as galegas, claro– máis violen-
cia de xénero que outros pobos
da península?

A violencia que sofren as mu-
lleres é un fenómeno planetario. Se
entendemos por violencia que as
mulleres son máis pobres, están
discriminadas no traballo e, ade-
mais, sofren agresións físicas e psi-
colóxicas, evidentemente as mulle-

res galegas sofren niveis de violen-
cia moi considerábeis. Se nos fixa-
mos só na violencia doméstica, an-
damos preto da media estatal. O
que se está experimentando é unha
violencia estrutural por un reparto
moi desigual do poder, por unha
concepción da muller como un ob-
xecto de propiedade, e, polo tanto,
mentres non cambiemos esa men-
talidade e eduquemos verdadeira-
mente en igualdade, seguiremos
sufrindo este comportamento vio-
lento por parte dos homes respecto
ás mulleres.

Como somos os homes gale-
gos a este respecto? Igual de
violentos, máis violentos?

Os homes galegos teñen moi-
tos estereotipos respecto a cales
son as causas da violencia. Aínda
se pensa que a violencia é causa do
alcohol ou das drogas, ou sexa, de
causas externas ao propio indivi-
duo que nun momento determina-
do se volve violento. Iso é un tópi-
co. A violencia non ten a súa cau-
sa no consumo do alcohol ou dou-
tra cousa senón que é algo propio
do individuo e esta causa externa
simplemente fai de detonante.

Hai unha violencia de xéne-
ro femenina? Mulleres que mal-
tratan os homes, quero dicir.

Evidentemente, haina. O que
fai importante o fenómeno da
violencia de xénero é a amplitu-
de que ten no grupo dos homes
contra as mulleres.

Non é a sociedade a que é
propiamente violenta, trátese
de homes ou de mulleres?

Non se é violento por ser ho-
me se non por ser educado ou non.
Non é cuestión de ser home ou ser
muller o que fai que unha persoa
sexa violenta. É unha cuestión de
ser educado nun concepto clásico
de masculinidade que significa o
dominio e o control sobre un con-
cepto de feminidade.

Por que seguir chamándo-
lle violencia de xénero cando
xénero parecía algo das cousas
e non das persoas?

Non é algo das cousas. O sexo
sería algo natural e o xénero é o
que se constrúe. A socialización
distinta que sofren homes e mulle-
res. Para mostrar iso comenzou a
falarse de relacións de xénero. O
que queremos dicir é que, polo fei-
to de seren mulleres, as mulleres
sofren maior violencia cos homes.

Como anda a práctica da
igualdade na sociedade galega?

Intentamos construír unha
igualdade real porque unha
igualdade formal xa a temos. A
igualdade é un requisito para que
unha sociedade sexa libre. Aínda
non temos unha práctica coedu-
cativa. Seguimos distinguindo
nenos e nenas cun matiz que im-
plica menor acceso da muller a
determinadas profesións e unha
desvalorización do que é femini-
no. Polo feito de ser muller, rea-
lizando o mesmo traballo, cóbra-
se entre un 30 e un 40 por cento
menos que sendo home. E iso en
todos os tramos de salario. A
mesma desigualdade dase no ac-
ceso ao lecer. A muller ten me-
nos tempo para si mesma.

Até cando será preciso or-
ganizar un mes coma este e,
máis concretamente, un día co-
mo o 8 de marzo?

Algo positivo do 8 de marzo é
que tamén é un día de celebración,
aínda que tamén siga sendo unha
xornada de revindicación. Xa non
vivimos isto só como unha data rei-
vindicativa senón tamén festiva.♦
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Carme Adán
‘As mulleres queremos poder’

PERFECTO CONDE

Segundo organizaron a Secretaría Xeral de Igualdade e a Dirección Xe-
ral de Difusión Cultural da Xunta, marzo é un mes violeta. Coincidindo
coa celebración do Día Internacional da Muller, que terá lugar o próxi-
mo mércores, un chamado “bus violeta” percorrerá case todas as vilas e
cidades de Galiza, de paso que haberá conferencias, representacións teatrais
e outros actos. Explícanolo a secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán.

P. CONDE



H. VIXANDE
Naceu como un índice de recur-
sos galegos na internet pero axi-

ña aumentou as súas actividades
e hoxe é un portal de noticias,
sen abandonar a súa vocación

inicial de dar cabida a todo o re-
lacionado co país na rede. O 24
de febreiro cumpriu dez anos.

O mítico buscador Yahoo nacera
había uns poucos meses, de Goo-
gle aínda non tiñan noticia os seus
creadores, e Vieiros asomábase á
web da man de Lois Rodríguez,
levando adiante un proxecto hoxe
completamente consolidado.

Para celebrar a efeméride,
Vieiros ten programadas unha
serie de actividades na rede e fó-
ra dela que se estenderán duran-
te dez meses, desde o 24 de fe-
breiro até o 24 de decembro. En
primeiro lugar, a páxina renova-
rase para mellorar os contidos e
ampliar os servizos; despois, fo-
mentará os espazos de creación
gráfica, literaria, de net-art, de
vídeo creación e de todo o rela-
cionado coa cultura dixital.

Ademais dos contidos espe-
ciais, entre os que tamén están a
edición de postais e fondos de
pantalla, Vieiros sairá á rúa para
verlle a cara aos seus usuarios e
poder debater con eles, por iso
prepara congresos sobre linguas
minorizadas e xornalismo elec-
trónico. No programa, tamén es-
tán previstas exposicións, físicas
e virtuais, sobre Galiza e a inter-
net, cos ollos postos no pasado
pero tamén no futuro.

Nun plano máis festivo, Viei-
ros prepara conxuntamente con
Nordesía, que tamén cumpre dez
anos, un espectáculo que terá lu-
gar cara o verán. Serán dez horas
de música e outros actos que se
celebrarán en Santiago.

De momento, xa colgou na
rede unha escolma das publica-
cións que informaban no seu día
do nacemento desta iniciativa.
Entre os artigos, sitúase un pu-
blicado en A Nosa Terra o 29 de
febreiro de 1996.

Unha década de chats é outro
dos traballos recollidos por Viei-
ros estes días. Lembra o primeiro
chat, do que foi protagonista Isaac
Díaz Pardo. Estes lugares virtuais
de diálogo chegaron a medio cen-
to en todos estes anos –os últimos
en comparecer, deica o momento,
Lamatumbá. Neste espazo de co-
municación co público tamén esti-
veron voces como a de Méndez
Ferrín, Suso de Toro e Ramón
Chao, entre outros moitos.

Dez anos de fitos

Estes dez anos de Vieiros son a his-
toria de dez anos fitos. A saber: o
primeiro especial celebrado en Ga-
liza sobre unhas eleccións lexislati-
vas, as de 1996, o espazo “Mil pri-
maveras máis para a lingua gale-
ga”, publicado con motivo do Día
das Letras do 96, o I Encontro so-
bre a Internet que difundiu Vieiros
en 1996 ou a fundación do Capítu-
lo Galego da Internet Society, na
que participou Vieiros.

A estrea en 1997 de novo de-
seño levou consigo a actualiza-
ción diaria de contidos e o salto de
directorio de recursos a buscador.
Ese ano tamén se publicaron dous
novos especiais: o das Letras e o
das Eleccións autonómicas.

O ano 1998 foi o da consoli-
dación, coa páxina A leiteira, de-
dicado ao sector lácteo, e o pri-
meiro congreso en liña celebrado
en Galiza: a Lingua das Cantigas.

A primeira edición local de
Vieiros nacía en Ferrol con oca-
sión do accidente do Discoverer
Entreprise, que tirou coa ponte
das Pías. Tras esa edición viñe-
ron moitas outras, tanto en Gali-
za coma no exterior.

Aínda que Vieiros naceu co
obxectivo de ser un medio terri-
torial, pronto abordou espazos
temáticos e así naceron o Canal
Mundo do Instituto Galego de
Documentación Internacional, o
Canal Lusofonía, en colabora-
ción cunha axencia portuguesa,
O Canal Tempos Novos, o Canal
Irimia, o Canal Ciencia, etc.

Se a consolidación de Vieiros
chegou en 1998, o accidente do
Prestige en 2002 significou o seu
despregue, xa que triplicou o nú-
mero de lectores e pasou a ser
unha das primeiras publicacións
en galego na internet. Neses
anos, a dirección deste medio de
comunicación pasou polas mans
de Rocío Castro e na actualidade
está dirixido por Anxo Quintana.

Estes dez anos que celebra
Vieiros significan dez anos de
servizo á sociedade galega, máis
que seguro que serán outros mil
máis, como as primaveras prome-
tidas no seu día por Cunqueiro.♦
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Àngels Barceló
A VIVIR QUE SON DOS DÍAS.
Sábado e domingos de 8.00 a 12.00 hrs.

O barrio galego na internet inicia dez meses de celebración

Vieiros cumpre dez anos

A redacción de Vieiros en Compostela. Á dereita, Lois Rodríguez, o seu fundador.                  PACO VILABARROS
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H. VIXANDE
Unha campaña que leva adian-
te parte do sector mexilloeiro
podería poñer en perigo a con-
tinuidade do Instituto Tecnoló-
xico para o Control do Medio
Mariño de Galiza, Intecmar,
porque coincide cunha audito-
ría sobre a calidade do centro.

Nesta campaña contra o Intecmar
as coincidencias son numerosas; o
obxectivo un: o seu actual director,
Xosé Manuel Romarís, unha per-
soa que ten dereito a cargo por
oposición e que foi restituído polo
Goberno bipartito despois de que a
Xunta do PP o apartase do posto.

A campaña contra Romarís ten
como obxectivo a súa destitución.
As manifestacións celebradas
diante do centro recollen cons-
tantemente esta consigna. Son ac-
tos do sector onde aparecen pan-
cartas da principal organización do
mexillón galego: OPMEGA.

O inicio desta campaña coin-
cidiu cunha longa marea verme-
lla que afectou o sector. Este, en
lugar de centrar as súas miradas
na Administración para deman-
dar medidas de acompañamento
económico que permitisen salvar
a crise, apuntaron sobre todo
contra o Intecmar, dando lugar a
unha práctica inhabitual de invo-
lucrar este centro nos problemas
do sector. Usualmente, os insti-
tutos de control quedan á marxe
das diferenzas entre a Adminis-
tración e os distintos sectores
económicos, pero non agora.

Nas manifestacións celebra-
das ante Intecmar e nos comuni-
cados de OPMEGA acúsase de
forma solapada de incompetencia
a Xosé Manuel Romarís, pero se
emprega unha prosa administrati-
va e científica que só se entende
se quen a redacta provén dunha
entidade como este centro.

A marcha máis recente dalgún
dirixente de Intecmar produciuse
a raíz do cambio de Goberno. En-
tón, o anterior director, Xoán Ma-
neiro, tivo que abandonar o cargo,
cesado xunto ao resto do persoal
político da Consellaría de Pesca.
Ao abandonar a actividade no In-
tecmar, Maneiro ía asinar un con-
trato con OPMEGA para exercer
de asesor nesta entidade. Reaccio-
nou a tempo e non asinou porque
implicaba incorrer en incompati-
bilidades. De todos xeitos, mantén
de forma estreita os seus contac-
tos con esta organización.

Campaña interior

Romarís non só ten que enfron-
tarse a unha campaña exterior;
no interior do Centro non desen-
volve as súas funcións nunha si-
tuación confortábel porque ten
fronte a el a boa parte dos direc-
tivos, investigadores e adminis-
trativos, persoal que non pode
remover e ao que o anterior di-
rector recentemente lle facilitou
a súa incorporación como fixo
en Intecmar, nun proceso pen-
dente de resolución xudicial. 

Por outra banda, a campaña
contra Intecmar e Romarís inten-
sificouse nos últimos tempos,
coincidindo cunha próxima audi-
toría que fará o ENAC, Entidade
Nacional de Acreditación. Este
organismo independente e de titu-
laridade pública certifica a calida-
de de distintos centros e a perda
da acreditación colocaría o Intec-
mar nunha situación moi delicada.

En Intecmar será a Dirección
de Calidade a encargada de de-
fender o Centro diante da auditoría
de ENAC. Este posto directivo es-
tá ocupado pola principal persoa
de confianza do anterior director,
Xoán Maneiro, con quen aínda
conserva vínculos importantes.

Se a Dirección de Calidade
non é suficientemente convin-
cente ante ENAC na súa defensa
do Centro e este perde a acredita-
ción, a cabeza de Romarís pende-
ría dun fío. Non é a primeira vez
que neste Centro se produce un
pulso entre a Dirección de Cali-
dade e un director. En 1997 o da-
quelas director, Antonio Fernán-
dez Cordeiro, tivo que enfrontar-
se a unha campaña que puña en
cuestión a súa cualificación. Cor-
deiro rematou marchando.

A memoria de Maneiro

Si alguén tería que celebrar a caí-
da de Romarís sería o seu antece-
sor, Xoán Maneiro, quen sempre
llas tivo gardadas. Sendo Manei-
ro director do Centro de Investi-
gación do Mar –antes de conver-
terse en Instituto–, creouse a pra-
za vacante da Dirección. Tratába-
se dun proceso deseñado segundo
o currículo de Maneiro, pero nin-
guén contou coa posibilidade de
que outra persoa puidese igualar
ou superar eses méritos. Esa per-
soa existía: era Xosé Manuel Ro-
marís, que quedou coa praza.

Romarís a penas chegou a go-
zar da dirección do Centro co Par-
tido Popular. A Xunta elevou o
rango do Centro a Dirección Xe-
ral, de forma que o seu responsá-
bel podía ser nomeado libremen-
te. Así foi como Xoán Maneiro
volveu á dirección, mentres Ro-
marís quedou confinado nun des-
pacho sen funcións. Posterior-
mente, tras a privatización do cen-
tro segundo o modelo das funda-
cións que puxo en marcha o PP e
a consecuente conversión en In-
tecmar, Romarís foi enviado a Ca-
rril. Entón Maneiro librouse por
fin do seu inimigo, como podería
acontecer agora se segue a mover
os fíos do mesmo xeito.♦

Catro anos co euro
MANUELCAO

O 1 de marzo de 2002 desapareceu fisicamente a peseta pois
dende ese momento todas as transaccións debían de realizar-
se en euros que pasaban a converterse na única moeda de cur-
so legal en España. Pasados catro anos reflexionamos sobre
as consecuencias deste importante cambio na vida económica
e social de institucións, persoas e empresas. 

É destacábel a naturalidade coa que se fixo o cambio e a
facilidade de adaptación ás novas moedas e billetes de xeito
que só para algúns nostálxicos pode quedar algunha reticen-
cia e tende a diminuír a memoria sobre o que foi unha peseta
que serviu como unidade de conta para que a inmensa maio-
ría dos cidadáns e axentes actuais desenvolveran as súas de-
cisións de gasto, aforro ou investimento. 

A crenza de que a moeda vai ligada a un Estado e que se
converte nun sinal de identidade clave que afortala a capacida-
de do mesmo xa non é unha opinión maioritaria e só nalgúns
países como Italia certos empresarios culpan ao euro dos males
que a globalización está a causar nalgunhas das súas activida-
des industriais. Certamente, algúns seguen a contar men-
talmente en pesetas para saber se determinado prezo é caro ou
barato pero, na realidade, o axuste inicial e rápido transformou
o poder adquisitivo dun euro ao que antes eran 100 pesetas po-
lo que as equivalencias relativas xa parten da nova escala ele-
vada de prezos o que reduce a utilidade efectiva deses cálculos.

O euro xa está instalado como moeda propia polos axentes
socioeconómicos europeos e empeza a cumprir esa función de
unidade de conta e de valor que favorece a asignación de re-
cursos no ámbito europeo e global, pero mantéñense caracte-
rísticas propias dos países membros tanto no referente ás tran-
saccións como ás decisións de aforro ou investimento. O paso
da peseta ao euro no Estado español fixo aflorar unha cantida-
de estimada en máis tres billóns de pesetas en diñeiro negro
que se foi branqueando en actividades de gasto e investimen-
to inmobiliario e considerábase que así se lle faría máis fácil a
función de inspección e control de rendas á Axencia Tributa-
ria. Catro anos despois, os datos revelan que o 25% dos bille-
tes de 500 euros existentes na área monetaria común circulan
en España agravando aínda máis un fenómeno que daquela se
daba co atesoramento mediante a acumulación de billetes de
10.000 pesetas. Na práctica, o euro favoreceu os pagos en di-
ñeiro negro polo maior valor real do billetes de 500 euros,
máis a causa desta situación de opacidade de rendas está nas
características específicas da economía española cun elevado
nivel de fraude e cun tipo de actividades dominadas pola cons-
trución e os servicios que facilitan o agochamento de rendas.

Outro dos efectos importantes da implantación do euro foi
o incremento de prezos e a diminución da capacidade adquisi-
tiva dos traballadores. De todas formas, as causas do aumento
de prezos son máis profundas que as derivadas no cambio de
unidade de conta e van dende a tendencia á igualación por arri-
ba en países con diferencial de inflación e relacións económi-
cas e comerciais crecentes, até as propias características da in-
flación dual existente en España. En canto á perda de poder ad-
quisitivo, o peso da economía informal e a baixa de prezos dos
produtos importados debido á fortaleza do euro foi contrarres-
tando os efectos inflacionarios do redondeo á alza. 

Finalmente, dende o punto de vista produtivo, España tivo
un crecemento diferencial positivo respecto da área euro debi-
do á vitalidade da demanda interna, favorecida polos baixos ti-
pos de interese inducidos pola política monetaria do BCE, ma-
terializada no crecemento da construcción e dos servicios. O
déficit comercial é consecuencia da histórica febleza do sector
industrial español agravado polo proceso de globalización.♦

‘Na práctica, o euro favoreceu os
pagamentos en diñeiro negro polo
maior valor real dos billetes de 500

euros respecto aos de 10.000 pesetas”
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Coincide cunha auditoría inmediata
para acreditar a súa calidade

Unha campaña en contra
pon en perigo o
Instituto Tecnolóxico Mariño  

A consecuencia dunha longa marea vermella, o sector mexilloeiro está mobilizado. Na fotografía, unha manifestación celebrada en
Santiago o 2 de febreiro.                                                                                                                            PEPE FERRÍN / AGN
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Cando se fala dos procesos de
paz non se fai especial lembran-
za do que puxo fin á actividade
da ETA (político-militar) unha
das dúas ponlas en que se diví-
día a ETA nos anos 70. O 27 de
febreiro de 1981, só catro días
despois do golpe de Tejero, lan-
zou un comunicado de tregua
que en principio se prolongaría
durante un ano, pero que final-
mente chegou a agosto. En se-
tembro de 1982, a dirección da
organización deu unha rolda de
prensa en Biarritz pondo fin ás
súas actividades. Os que non se
sumaron ao proceso acabaron
integrados en ETA (militar), or-
ganización que desde entón se
mantén sen escisións coñecidas
e parece afrontar con visos de
unidade o que  moitos observa-
dores contemplan como a fase
final da súa actividade, cando se
van cumprir xa case 50 anos
desde que comezaron a actuar,
aínda en pleno franquismo.

A negociacion con ETA (p-
m) foi levada adiante, sen previ-
so aviso público, polo ministro
Xoán Xosé Rosón, e incluiu fi-
nalmente a liberación dos presos
do grupo. Culminou nun Plano
de Reinserción, unha idea dun
dos políticos mediadores, o avo-
gado Juán María Bandrés, xunto
a Mario Onaindía.

Nun recente artigo, o xorna-
lista Jesús Cacho situaba algúns
dos pasos daquel proceso nego-
ciador, que aínda que se supón

iniciado baixo o goberno de
Adolfo Suárez, realmente só fi-
naliza con Leopoldo Calvo Sote-
lo na presidencia do goberno es-
pañol. “nos anos 1981 –di Ca-
cho– cando o goberno decidiu
negociar con ETA (pm) a organi-
zación formulou o test de Victor
Garay Jaureguizar, un tipo duro,
un preso particularmente confli-
tivo. E planteouno coa idea de
que, se efectivamente o indulta-
ban, o goberno ía en serio e a
banda podía confiar nel. Tras
non poucas dificultades, porque
altos cargos de Interior se opuxe-
ron, Suárez sacouno adiante coa
eficaz axuda de Rosón”.

Continúa Cacho explicando
que o proceso se levou en cola-
boración coa fiscalía, “Interior
sentou a falar co fiscal xefe da
Audiencia Nacional, Miguel Ibá-
ñez, e co presidente da Sala do
Penal da propia Audiencia, Gon-
zalo de la Concha, para explicar-
lles as conversas que o Ministe-
rio por orde do presidente do go-
berno e con coñecemento do li-
der da oposición, Felipe Gonzá-
lez, estaba mantendo con ETA
(pm), con vistas a favorecer a súa
disolucion mediante unha políti-
ca xenerosa cos presos. Para iso o
goberno precisaba o informe fa-
vorábel da Fiscalía e da Sala do
Penal da Aduiencia. Explicouse a
operación e a Audiencia empe-
zou a informar favorabelmente
de todos os indultos dos polis-
milis, que se foron concedendo
automaticamente”.♦
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Unha frase feita, recollida da sa-
biduría popular, afirma e confir-
ma que quen xoga con lume re-
mata por queimarse. En Irlanda,
ese país tan citado polos vascos
no seu perpetuo intento de che-
gar á paz, dise que os irlandeses
só están en paz cando andan a
paus. Unha mestura destas dúas
sentenzas pódeselle aplicar á es-
querda abertzale e máis en con-
creto a ETA. Hai algunhas noites
tivemos a oportunidade de falar
co Conselleiro de Interior do Go-
berno vasco, Javier Balza, a tra-
vés das ondas de Radio Euskadi.
Era poucos días despois dun
atentado de ETA en Bilbao que
feriu a un axente da Ertzaintza.
Balza, enormemente amolado,
asegurou que o proceso de paz
estaba a rentes do abismo. Xusti-
ficaba o seu pesimismo en que a
ETA levaba unhas semanas nun
in crescendo nas súas accións:
cada vez máis explosivos nas
bombas, cada vez menos medi-
das de prevención, nalgúns casos
sen aviso previo.

Desde aquela, ETA aumen-
tou a presión sobre os empresa-
rios e voou a central de Correos
en Biscaia cunha pila de dina-
mita que non causou feridos de
milagre. Os últimos tres atenta-
dos cometidos, que imos anali-
sar, demóstranos o grao de de-
sorientación de ETA, ao tempo
que confirman a tese de que xo-
gar con lume pode acabar quei-

mando. Esta semana unha bom-
ba nos xulgados de Mungia pui-
do matar a alguén, e isto non é
unha afirmación gratuita ou re-
petitiva. Poñer unha bomba en
pleno centro dunha vila sen avi-
sar de que vai estoupar en bre-
ve, e só cunha notiña onde puña
“Perigo bomba”, é unha irres-
ponsabilidade digna de “desce-
rebrados”, como os cualificou o
comité da última empresa ob-
xectivo de atentado en Bilbao.
En pleno Entroido, en datas fes-
teiras. A sorte quixo que unha
viandante reparara no artefacto
e avisase á Ertzaintza. Aínda así
non houbo tempo de acordonar
a zona e dous axentes resulta-
ron alcanzados pola onda ex-
pansiva.

Esta acción é un exemplo

perfecto de irresponsabilidade,
e non fai máis que sementar dú-
bidas nunha cidadanía ilusiona-
da ante a posibilidade da paz.
Pero hai máis: nas últimas bom-
bas contra empresas á irrespon-
sabilidade temos que sumarlle a
desubicación social que hoxe
padecen os militantes de ETA.
Destruiron unha discoteca no
norte de Navarra, en Dantzari-
nea, propiedade segundo eles
creían dun empresario falecido
doce días antes, que para máis
inri non era o dono. Días des-
pois de acusalo de non pagar o
imposto revolucionario soupe-
mos a verdadeira historia. Un
dez para os servizos de infor-
mación. A memoria do brillante
Peio Martikorena inzada de es-
trume, con seu corpo aínda

quente. Unha semana máis tar-
de, poñen unha bomba nunha
empresa de Trapagarán, en Bis-
caia: ían contra Construcciones
Otaduy e voaron Talleres Ba-
tuak. Otaduy deixara esa nave
dous meses antes.

Podemos facer a interpreta-
ción de que todas as organiza-
cións armadas adícanse no últi-
mo tramo da súa existencia coma
tal a recadar cartos para afrontar
os procesos de paz. Fixérono se-
cuestrando empresarios os de
ETA p-m, fíxoo o IRA con míti-
co roubo do Northern Bank, e se-
guro que o está a facer agora
ETA (m). Pero xa non nos vale
con saber ou intuír que a deci-
sión de deixar as armas está to-
mada e que só falta que se faga
pública. Xa non nos vale con

confiar nas boas palabras de Za-
patero. Os cidadáns reclamamos
feitos. Se seguimos xogando con
lume podemos queimarnos, e xa
non nos importa que se poida in-
cinerar ETA, importa que hai vi-
das humanas en xogo e esta so-
ciedade non tolerará nin unha
morte máis.

Os pasos deben darse xa. A
esquerda abertzale ten que saber
que se comete un só erro de cál-
culo Rodríguez Zapatero activa-
rá todos os mecanismos do Esta-
do para esmagalos definitiva-
mente (o que por outra banda lle
saería máis rendíbel en termos
electorais en España). E o propio
Presidente ten que ser máis cons-
ciente de que isto non se solven-
ta da noite á mañá. Non pode sa-
ír ante os medios de xeito solem-
ne para afirmar que isto está casi
feito. Nin en soños está feito. Es-
tá máis perto que nunca, pero
non feito.

Que llelo pregunten aos fa-
miliares do último preso de ETA
que aparece morto na cadea estes
días. Estaba en Cuenca. Un pre-
so sen delictos de sangue. Atopá-
rono aforcado. Era o único preso
da organización nese cárcere.
Nin tiña problemas psiquiátricos
nin os familiares detectaran nada
horas antes cando falaran con el.
A quen lle importa? Acaso al-
guén aparte dos de sempre vai
poñer en dúbida que isto foi un
simple suicidio?♦

ETA ponlle cambadelas
ao proceso de paz

DANI ÁLVAREZ

As últimas accións da ETA están a piques de causar
unha traxedia e amosan unha organización que se pre-
senta mal informada e no límite de provocar mortes.

Bilbao

O 27 de febreiro de 1981 a rama p-m anunciou unha tregua definitiva

Vintecinco anos despois da primeira fin de ETA

O presidente Leopoldo Calvo Sotelo negociou a disolución de ETA (p-m).
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Non será ata finais de ano que
Kofi Annan deixará paso ao
seu relevo en Nacións Uni-
das. Non obstante, hai tempo
que dña a impresión de que o
actual secretario xeral está
practicamente “dimitido”. Por
regra xeral, no derradeiro pe-
ríodo do mandato, a falla de preocupa-
ción pola reelección debería traducirse
nunha expresión de maior dinamismo e
compromiso cos grandes temas que pre-
ocupan á sociedade internacional. Pero
Kofi Annan, probabelmente paralizado
polas denuncias de corrupción lanzadas
contra el, só aspira a un relevo tranqui-
lo mentres o desasosego cunde por to-
das partes. 

A axenda interna, como se eviden-
ciou no recente Cumio da reforma, está
practicamente bloqueada. E o papel de
Nacións Unidas na defensa da legalida-
de internacional minguou de tal forma
nos últimos anos que o balance da xes-
tión de Annan dificilmente pode reco-
ller aplausos. Falemos de paz, de derei-
tos humanos ou de desenvolvemento,

as iniciativas están sobre a mesa, reve-
lando impulsos e iniciativas beninten-
cionadas, pero que non dan mellorado a
credibilidade da ONU.

Os retrocesos internacionais no ám-
bito dos dereitos humanos é un feito in-
contestábel e gravísimo. O recente in-
forme sobre Guantánamo, elaborado a
instancias da propia organización, evi-
dencia a raíz do problema. NN UU non
pode dicir que non estea ao tanto. Os
EE UU din que a ONU desacredítase
con ese informe, pero en realidade o
descrédito prodúcese por permitir que
vaia directamente á trituradora de pa-
peis, sen que ninguén se plante en No-
va York. A creación dun novo Consello
de Dereitos Humanos, que debería ser-
vir para impulsar unha viraxe nesta ma-

teria, permanece enfrascada
en controversias entre os paí-
ses desenvolvidos e os en ví-
as de desenvolvemento, e na-
da permite asegurar que poi-
da concretarse nas próximas
semanas. Outro tanto pode
dicirse da Comisión para a

Consolidación da Paz. E se falamos dos
obxectivos do milenio, un lustro des-
pois de proclamados estes compromi-
sos, mais ben modestos pese a tanto al-
boroto, todo indica que non se van
cumprir en absoluto. Leo que a 30 de
novembro de 2005, só o 7% dos présta-
mos do FMI foron destinados ao conti-
nente africano.Estamos en mans de per-
fectos saboteadores.

Claro que todo este desolador pano-
rama non é culpa do secretario xeral, pe-
ro del cabería agardar xestos e compro-
misos, maior empeño persoal, para non
deixarse instrumentalizar polas grandes
potencias e utilizar o cargo para decantar
os límites e as consecuencias da indefe-
renza ante a transformación que está ex-
perimentando o mundo. A ONU ten un
papel fundamental e único a desempeñar,
pero tanto templar gaitas acaba por fa-
cerche odiar a música. 

¿Que debería facer un secretario xe-
ral cando a importante organización que
preside recomenda o peche dun cárcere
como Guantanamo e todos pasan olimpi-
camente do problema? Calquera cousa
menos ser paciente e comprensivo. O
problema final non é que o substituto de
Annan sexa un europeo, un africano ou
un asiático. Tampouco é que sexa indife-
rente a orixe, pois ese debate é revelador
tamén das tensións existentes no sistema
internacional, pero o transcendental sería
dar con alguén coa convicción e a coraxe
suficiente para estar sempre disposto a
dimitir cando as receitas mais simples
caen en saco roto.♦

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

Relevo na ONU
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘¿Que debería facer
un secretario xeral cando
a importante organización

que preside recomenda
o peche dun cárcere
como Guantánamo e

todos pasan
olimpicamente do

problema?”

ENTROIDO MACABRO ROI CAGIAO

NOVIDADES NA NOVA COLECCIÓN INFANTIL ANTÓN E POMPÓN

Libros de Anxo Fariña, coas tapas acolchadas, para aprender e divertirse a partir dos dous anos.

A NOSA TERRA

comparacións nenos do mundo as sensacións os meses



PUCHEIRO
Florentino Pérez fracasou no
Real Madrid. Non polos resul-
tados, senón porque a súa apos-
ta de club, sustentada na imaxe,
veuse abaixo ao ser incapaz de
estruturar un equipo de fút-
bol. Pero as razóns da súa mar-
cha habería que procuralas nos
movementos empresariais.

Hai quince anos Florentino Pérez
andaba na procura dun posto no
concello de Madrid, logo de esfa-
relarse UCD e fracasar a súa apos-
ta pola denominada Operación
Roca. Agora é un dos empresarios
de máis éxito, pero, ao mesmo
tempo, semella un presidente “de-
sencantado”. Por iso abandonaría
a presidencia do Real Madrid.

Ninguén que coñeza a Floren-
tino Pérez é capaz de crer que se
marcha do club merengue porque
pensa que é un atranco é que debe
vir outro que o fará mellor, como
explicou. Ese non é Florentino!

Non é o Florentino que leva-
ba os asuntos directamente, sen
contar coa directiva para nada,
non é o Florentino que ameazaba
e despedía xornalistas non afec-
tos, non é o Florentino que se fi-
xo a si mesmo no negocio urba-
nístico: mercando chan rústico e
urbanizándoo. Non é o Florenti-
no Pérez tan pagado de si mesmo
que non permitía que ninguén lle

fixese sombra. Non é o Florenti-
no escollido polo gran capitalis-
mo español para dar a cara nos
grandes negocios. Non é o Flo-
rentino que, logo da súa dimi-
sión, fachendea de valente.

Ex directivos do Real Madrid
que o coñecen ben consideran
que se decidiu dimitir como pre-
sidente do Real Madrid sen facer
antes “unha escabechina den-
tro”, ten que ter razóns máis im-
portantes que as deportivas. Nin-
guén cree a autocrítica, aínda
que esta fose forzada e a pregun-
tas dos xornalistas.

Cales serían esas razóns? Se
cadra hai que lembrarse dos tem-
pos da Operación Roca e as súas
boas relacións co capitalismo ca-

talán. Fálase agora de que ACS,
empresa que preside, xa presente
en Fenosa, quere ser unha aliada
de Gas Natural na súa OPA sobre
Endesa, aínda que a Comisión
Nacional de Valores impida que
sexa directamente. Como recibirí-
an en Catalunya que o seu aliado
fose o presidente do Real Madrid?

Sexa este ou non o motivo
principal, coñecedores do mundo
dos negocios nos que se move
Florentino Pérez, consideran que
logo da recalificación da Cidade
Deportiva, e doutros negocios re-
alizados ao abeiro do club de fút-
bol, hoxe presidir o Real Madrid
xa non lle é unha vantaxe. Mais
ben ao contrario porque xa non
está o PP no Goberno central.

A posición de Florentino Pé-
rez mudou nestes seis anos. Como
tamén están mudando as alianzas
estratéxicas do capital no Estado.
Polo tanto, Florentino Pérez ta-
mén necesitaría unha imaxe me-
nos connotada como a que irradia
a presidencia do Real Madrid.

Dentro dalgunhas semanas
saberemos as verdadeiras ra-
zóns. Atentos aos movementos
empresariais.

O debate deportivo

Outra leria, sobre todo para as
conroblas de bares, é se Florenti-
no Pérez fracasou ou non na súa
xestión á fronte do Real Madrid.

Para analizar a súa traxecto-
ria de seis anos, hai que ter en
conta primeiramente que el, co-
ma ninguén, é responsábel direc-
to dos éxitos e fracasos que pui-
deran existir no club. Florentino
impuxo un novo modelo de club
e de xestión deportiva. 

Se ollamos unicamente os tí-
tulos conseguidos, unha copa de
Europa e dúas ligas, non pode-
mos dicir que a súa etapa fose un
fracaso. Non o foi aínda que po-
ñamos ao outro lado da balanza
todos os medios cos que contou o
equipo merengue. A non ser que
creamos, como os propagandistas
xornalísticos que viven directa-
mente dos seareiros do club, que

o Real Madrid ten que gañar sem-
pre e todo. Por decreto. Os de-
mais equipos non son comparsas
e o compoñente deportivo que ten
a Liga de fútbol evita que o club
que máis diñeiro move no mun-
do, sexa tamén, obrigatoriamente,
o que acapare todos os títulos.

Pero Florentino Pérez fraca-
sou ao pór en marcha un novo
modelo de xestión baseado na
imaxe e nas vendas de mercadorí-
as. Fracasou en toda a liña. Anun-
ciabámolo desde estas páxinas hai
catro anos. A conversión dos xo-
gadores en empresas xeradoras de
recursos por si mesmos, ía rachar
co equipo. Non só por prestarlle
máis atención á parte de imaxe
que á puramente deportiva (publi-
cidade e presenza pública antes
que adestramento), senón por ra-
char o conxunto, o equipo.

Sen estas dúas condicións
que definen e marcan a activida-
de futbolística, reséntese todo o
sistema, desde o financeiro, á
publicidade e, xa non digamos,
os resultados.

Non é que Florentino Pérez ti-
rase agora a toalla e dimitise. Xa
hai dous anos que ollou como o
seu sistema non funcionaba. Es-
queceuse dos Zidanes que tiñan
que ser as estrelas mediáticas e
dos pavones que debían bregar no
campo. Un día Zidane chamouno
por teléfono para pedirlle que lle
pasaran o balón. Outro día fixo o
mesmo Ronaldo para que interce-
dese ante os xogadores porque
non lle daban os pases longos...

Había dúas categorías no ves-
tiario e dúas categorías no cam-
po. Cando son unha ou dúas as
estrelas, mesmo é posíbel ter un
obxectivo común, cando todos
son estrelas e cada un ten os seus
intereses particulares é imposíbel
que funcione un equipo. Todo o
máis ás arroutadas. Velaí o gran-
de fracaso do Florentino Pérez.

Primeiramente quixo dirixir o
club como se fose unha empresa
urbanística. Non baixaba ao ves-
tiario nin falaba cos xogadores.
Logo deuse conta que non podía
ser así e comezou a aloumiñar aos
tres grandes executivos: Figo, Zi-
dane e Ronaldo. Cando comezou
a baixar ao vestiario e falar con
todos os xogadores, a división era
tal no seu do club que Florentino
non podía facer nada. Entre ou-
tras cousas porque perdera toda a
súa autoridade moral. O proxecto
estaba fracasado.

O ano pasado mudou de novo
de filosofía e gastou máis de 100
millóns de euros para tratar de
embrear as cadernas dun barco
que se ía a pique pola imaxe que
estaba a dar no campo que é a
que, finalmente, define ao club.
Porque o que lle fallou foi a ima-
xe, a imaxe de equipo. Sen ela é
imposíbel crear imaxe de club.
Esa foi a súa confusión, pois se a
estampa dunha empresa como
ACS non son os seus traballado-
res, iso é incontestabelmente así
nun equipo de fútbol.♦
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Como xestor fracasa na súa grande aposta da imaxe como motor do club

Razóns empresariais obrigan a dimitir
a Florentino da presidencia do Real Madrid

Florentino Pérez.



Gustavo Pernas,
Premio Rafael Dieste
O escritor Gustavo Pernas foi o gañador
do premio de teatro Rafael Dieste, convo-
cado pola Deputación da Coruña, pola
obra Final de película. O galardón, cunha
dotación económica de 6.500 euros, in-
clúe a publicación do libro e a súa repre-
sentación teatral. A estrea terá lugar o vin-
deiro 9 de marzo a partir das 20:30 horas
no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. A
obra representarase ademais por once
concellos da provincia da man da com-
pañía teatral Ancora Produccións, entre
eles Oleiros, Arteixo, Ribeira e Ames.♦

Homenaxes a
Cunqueiro no seu
vintecinco cabodano
O pasado 28 de febreiro Mondoñedo e Vigo
rendéronlle homenaxe a Álvaro Cunqueiro
cando se cumprían vintecinco anos do seu
pasamento. No acto mindoniense presen-
touse ademais a tradución ao árabe dunha
das súas célebres novelas, Se o vello Sinbad
volvese ás illas. A obra impulsada polo Ins-
tituto Cervantes foi publicada pola editorial
marroquí Marsam. Na mesma homenaxe
César Antonio Molina, director do Institu-
to Cervantes, anunciou que nos próximos
meses inaugurarase en Damasco unha bi-
blioteca que levará o nome do escritor.♦

Santiago Prol resgata
ao poeta Parente
A presentación do libro Xosé Lois Paren-
te, poeta e galeguista na II República, do
que é autor o investigador Santiago Prol,
serviu para reivindicar a memoria deste
cuase descoñecido autor, engulido pola
enxurrada do 36 cando, a pesar de per-
tencer á Dereita Galeguista, expropiáron-
lle un negocio familiar e queimáronlle a
casa. O libro, editado pola Academia
Postal, percorre a súa biografía e resgata
toda a súa poesía, en galego e castellano.♦

3 de marzo a obra Illa reu-
nión, abre a nova tempo-
rada do Centro Dramático
Galego logo dos cambios

operados co novo goberno. Eses cam-
bios quizais tamén terán reflexo indi-
recto cando a mediados de mes se re-
nove a presidencia do Consello da

Cultura Galega, logo de que Alfonso
Zulueta de Haz anunciara que non
opta a renovar o seu mandato. Nesta
semana coñeceuse tamén que un ho-
me desa xeneración de galeguistas,
Xaime Illa, ven der galardonado co
Premio Laxeiro que outorga a fun-
dación do finado pintor de Lalín.♦
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Xosé Lois Parente.

RRoossaallííaa  nnaa  rrúúaa

Espectáculo de danza dedicado a Rosalía, no CGAC o 24 de febreiro. AGN



A.N.T.
O día 24 de febreiro do 2006
debería pasar a historia deste
país como a data na que desde
as institucións se iniciou o pro-
ceso de revalorización da obra
rosaliana, o proceso que racha
coa imaxe da Rosalía de Castro
beatificada desde intereses cul-
turais e políticos alleos ao país. 

Son moitas as mensaxes que a
obra de Rosalía de Castro segue a
emitir coma un faro, unha luz no
horizonte até o de agora non moi
ben comprendida, non moi ben
atendida. Chama a atención que
por vez primeira e desde as insti-
tucións que representan ao pobo
galego, a data de nacemento de
Rosalía de Castro o 24 de febrei-
ro de 1837, fose conmemorada
oficialmente. Chama a atención e
iso demostra a falta de normali-
dade que viviu a cultura e en con-
creto a literatura galega, quizais
sempre prexudicadas pola falta
de autoestima dos seus responsá-
beis políticos, que non aceptaron,
por ignorancia e por complexo, a
magnitude da obra de Rosalía de
Castro como Portugal pode valo-
rar a Camoens, España a Cervan-
tes ou Alemaña a Goethe. 

Desde a Dirección Xeral de
Creación e Difusión Cultural da
Consellería de Cultura e Depor-
te, responsabilidade de Luís
Bará, desde a Secretaría Xeral
da Igualdade da  Vicepresiden-
cia da Igualdade e do Benestar,
levada por Carme Adán e coa
colaboración da Concellaría de
Cultura do Concello de Santia-
go e coa Fundación Rosalía de
Castro, púxose toda a ilusión e
esforzo por conmemorar a data. 

Para a posteridade fica un

tríptico onde se sinalan os puntos
de parada do previsto percorrido
artístico-literario pola Composte-
la de Rosalía, no que tamén se in-
dicaba que “en caso de chuvia o
acto celebrarase no Centro Gale-
go de Arte Contemporánea”, e o
tempo levounos da cidade ao
CGAC, sen poder detérmonos na
rúa nº 6 de Bautizados onde vive
os seus primeiros días en Com-
postela ou na Praza onde se ato-
pa o convento de Santo Agostiño,
sede do Liceo de La Juventud,
onde unha Rosalía moza partici-
pa nas horas de teatro e poesía. 

Este percorrido, que debía
rematar no parque de Bonaval,
fica adiado para o día 21 de
marzo, día internacional da po-
esía. Malia a chuvia e o frío as
bailarinas Branca Novoneyra e
Bárbara Monteagudo, desde o
exterior do CGAC ofreceron
unha danza que demostraba a
contemporaneidade de Rosalía
de Castro, mentres o público
contemplaba os movementos
desde o interior do edificio. 

Palabra de poetas

Sen percorrido literario foron as
palabras da poeta as que adquiri-
ron todo o protagonismo, na en-
trada proxectábanse nunha pare-
de os versos de “Negra Sombra”.
Xa no auditorio,  outras palabras
foron as que cobraron vida nun
recital no que prestaron a súa
voz representantes do mundo so-
cial e político, entre outras, da
Marcha Mundial das Mulleres,
da redacción da revista Andaina,
de asociacións de mulleres como
Lilith, Liberanza, Mulleres Pro-
gresistas Alba, colectivo “Do
Rosa ao Violeta”, Asociación

Raigame, ou o colectivo Kachí-
Kalí de mulleres ciganas. 

Do mundo da política parti-
ciparon as concelleiras de San-
tiago Mª Xosé García, polo
PPdG, Mercedes Rosón, polo
PSdG, Elvira Cienfuegos, polo
BNG, xunto ás deputadas Ana
Pontón do BNG, Laura Seara do
PSdG e Beatriz Mato polo
PPdG. Todas xuntas foron ache-
gándonos a obra rosaliana e os
seus ecos con poemas de escrito-
ras máis actuais que homenaxea-
ban á precursora, fillas da tinta
de Rosalía, como Xela Arias,
con quen se iniciou o recital ou
Mª Xosé Queizán. Todas como
se dun coro clásico se tratase fo-
ron debullando poemas de múlti-
ples e variadas lecturas, espello
da sociedade que nos envolve. 

Especialmente significativo
foi a mestura de linguas xa que

se leron versións poéticas dei-
tadas ao xaponés, euskera, cas-
telán, catalán, alemán, inglés,
árabe, francés e portugués, pro-
ba da dimensión universal da
obra da autora coa que nace a
literatura galega moderna.

Despois do recital a escrito-
ra Ana Romaní leu o manifesto
do acto que rematou coa actua-
ción marabillosa do grupo vo-
cal feminino de Camerata Vi-
vace que interpretou o poema
de Curros Enríquez, dedicado a
Rosalía que nos fai evocar a
quen leva na fronte unha estre-
la e no bico un cantar.

Mais no tríptico que anuncia-
ba o acto fican tamén o texto rei-
vindicativo de Anxos Sumai, que
recolle unha carta de Eduarda es-
crita a Rosalía, “transgredindo
fronteiras, idiomas, sexos e ida-
des, cores e ulidos. Transgredin-

do os propios sentidos”. Finali-
dade conseguida de todo este ac-
to. Fica tamén nese tríptico o tex-
to de María do Cebreiro, WHO’S
THAT GIRL?: A ROSALÍA DE
HOXE, “Armada de esprai viole-
ta e de pancartas, a Rosalía de ho-
xe afirmaría a súa pertenza a esa
mocidade que tanto asusta a al-
gúns medios. Á fin, as camisolas
do Rei Zentolo condensan unha
soa imaxe o que ocorreu entre
aquel Rexurdimento que aspira-
ba a defender a identidade galega
e a esquizofrenia global da post-
modernidade”. Como remate do
acto fica unha imaxe, a cara de
Rosalía, feita con flores violetas
dentro do Centro Galego de Arte
Contemporáneo.

Agora toca ler e reler a obra
e achegala á sociedade para e
desde a que foi creada, sen
complexos.♦

Nº 1.213

Do 2 8 de marzo do 2006

Ano XXIX

Nós, Eduarda, nunca estivemos no ventre da ba-
lea, tampouco a cazamos. Somos operarias, san-
gramos as mans no peixe e nas súas redes. Nós
abastecemos as despensas de coidados, por obri-
ga e por “destino natural”. Mantivemos os corpos
sometidos ás regras da mirada patriarcal, axusta-
dos ás practicas impostas, perseguidas da moral.
Tecemos soias estas teas. Nómadas en tránsito
cavamos na terra que nunca posuímos e no idio-
ma, cultivamos o centeo e fomos controladas po-
los seus fillos máis agrestes. 

Estranxeiras desas patrias, nas nosas bocas
entraron a bile, o espanto, e a razón, usurpadas as
palabras ideamos estratexias de supervivencia
que nos atan. Anainamos a rebelión e durmimos
cos usos do poder, contemplamos a súa sombra,
negra sombra, e na sombra medraron os xogos da
igualdade. Transmigradas, en precario, asistentas

de latrinas e de afectos, escravizadas nos bordeis,
nos servicios liberais dun sistema que fagocita
cada unha destas artes, os seus movementos de li-
beración. 

Agrarias e cyborgs en desorde desafiamos as
normativas do desexo, tan político o pracer. De-
bandamos as cartografías dos plurais, o seu trán-
sito e as fugas, socavamos os discursos, transgre-
dimos ou cedemos, tomamos as medidas desa au-
toridade, desfacemos as costuras, e berramos
consumidas desta furia: ¡non hai patrón, Eduarda,
non hai patrón!

Lexislativo-dependentes o cíclope axexa nun-
ha caixa sen fisuras somos a presa, a súa ansia .
Ladraban contra min que camiñaba. O asasino
róldanos os pasos. Pero imos  Mais Alá.♦

Manifesto lido no 24 de febreiro de 2006. Dia de Rosalía.

De Rosalia máis alá
ANA ROMANÍ

Rosalía de Castro nas rúas
O percorrido celebrarase en Santiago o 21 de maio,
día internacional da poesía

A face de Rosalía en flores violetas, imaxe recreada no CGAC. Abaixo, recital poético no mesmo lugar.
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Os edificios da hemeroteca e
da biblioteca, que están moi
avanzados, incluirán un centro
bibliográfico e documental. A
biblioteca e un futuro Arquivo
de Galicia formarían a cabecei-
ra do futuro Servizo Nacional
Bibliográfico e Documental.
“Ademais de ser unha bibliote-
ca para o cidadán debe ser a ca-
beceira do sistema biblioteca-
rio galego, cumprindo as fun-
cións de conservación, adquisi-
ción e difusión do patrimonio
bibliográfico, ademais de dar-
lle visibilidade a nivel interna-
cional á produción de libros e
outros documentos na nosa lin-
gua”, afirmou Ánxela Bugallo.

A hemeroteca, pola súa
banda, será o centro de referen-
cia para a investigación e o ac-
ceso  a fondos, polo que conta-
ría con fototeca, arquivo sono-
ro, arquivo de imaxe, mapote-
ca, sala tiflolóxica (para perso-
as con discapacidades) e sala de
epigrafia-numismática-selos.

O arquivo, que ocupará o
edificio inicialmente previsto
para a hemeroteca, acollerá o
arquivo da Administración e
recompilará toda a documenta-
ción sobre Galicia, ademais de

adquirir novos documentos que
poidan ser importantes para o
país. Contará tamén cun espazo
para exposicións temporais.

Outro dos edificios en revi-
sión é o adicado ao museo, em-
prazado no xa previsto Museo da
Historia, que funcionará como un
espazo museístico complementa-
rio e non substitutivo dos que xa
existen. A conselleira afirmou es-
tar á espera dun informe do Mu-
seo do Pobo Galego para encher
de contidos este futuro espazo.

Suspensión de obras

Ánxela Bugallo anunciou ade-
mais que as principais novida-
des se darán nos edificios nos
que se suspenderon as obras
temporalmente, o de Novas
Tecnoloxías e o Teatro da Mú-
sica. O edificio inicialmente
previsto para contidos tecnoló-
xicos acollerá un centro da di-
versidade cultural, provisional-
mente denominado Casa Mun-
do. Funcionará como “soporte
dun observatorio de tendencias
culturais emerxentes, centro de
transferencia cultural e mesmo
sede dun proxecto cultural eu-
ropeo”. A titular de Cultura ta-

mén indicou que existía a posi-
bilidade de acoller a sede dal-
gún organismo internacional
como a Unesco, con quen xa se
están a manter negociacións.

O Teatro da Música, pola
súa banda, sería substituído po-
lo Escenario Obradoiro, que é o
nome provisional dun futuro es-
pazo polivalente, con dous au-
ditorios e sala de exposicións.
Ademais, tamén incluiría unha
factoría cultural, que estaría for-
mada por dous obradoiros de
creación para artistas, un vivei-
ro de proxectos culturais e un
laboratorio de ideas e deseño.

Tamén haberá un centro de re-
cursos para a realización de pro-
ducións de bens culturais.

Malia todos estes cambios
previstos, Bugallo anunciou que
o proxecto exterior do Monte
Gaiás, deseñado polo arquitecto
Peter Eisenman, non será modi-
ficado. A intención final da
Consellaría é que a Cidade da
Cultura sexa “un lugar de iden-
tificación simbólica para todos
os galegos e por iso apostamos
por un proxecto integrado e xe-
rador de sinerxias, e non un su-
matorio de edificios”, concluíu
Ánxela Bugallo.♦

A Consellaría pide participación nos
novos contidos da Cidade da Cultura

A dor
dos outros
PILAR PALLARÉS

Leo que en Uganda
aumenta o número de
suicidios entre os

refuxiados dos campos do
norte do país. Son millón e
medio aproximadamente.
Foxen, desde 1997, dos
rebeldes do “Exército de
Resistencia do Señor”.
Asasinan, violan, mutilan,
secuestran nenos para os
convertir en pequenos
soldados ou en mercadoría
sexual. Nada novo. Miles de
cativos abandonan cada solpor
as súas casas tentando evitar o
rapto. Os pais obríganos a
marchar noite tras noite para
os salvar. Lembro telo lido
tamén, lembro ter escrito algo
sobre iso.

Para moitos de nós pode
resultar chocante que quen
conseguíu chegar a un campo
de refuxiados decida un día
suicidarse. Sobrevivíu. Aquí
acaba a historia. A angustia, a
tristeza, a depresión, a
consciencia do absurdo son,
cremos, males da sociedade
do benestar. Como se só os
poidésemos coñecer unha vez
cobertas as necesidades
básicas. Tan inxenuo como
cando, sendo adolescentes,
discutiamos se é máis difícil
de suportar a dor física ou a
dor moral. Talvez críamos
–sabíamos aínda tan
pouco....– que padecer unha
eximía da outra.

Con motivo dunha
exposición sobre a melancolía
na arte –ou máis ben sobre as
representacións artísticas da
melancolía– leo do xornalista
que este estado é
exclusivamente occidental. Se
o sofre un inmigante dun país
non desenvolvido, por
exemplo, mudámoslle o nome
e chamámolo “síndrome de
Ulises”. E non hai tanta
distancia entre a dor dos
xovens xaponeses encerrados
durante anos no seu cuarto e o
“mal de vivre” dos fillos de
inmigrantes que en Suecia
encaman para sempre,
incapaces de suportar a
realidade. Mais as penurias
psicolóxicas son piores cando
van acompañadas das
materiais. E é máis duro de
levar o desacougo se hai fame.

Os suicidios comezaron en
Uganda en 2004. Ten que ser
inmensa a dor moral para que
centos de africanos rompan o
tabú, desafíen a divindidade e
se escindan da comunidade ao
procuraren unha saída
puramente individual, como
se xa ningún dos mecanismos
creados e herdados pola
cultura propia lle servisen de
dique contra o desespero.

Lémbrome de Primo Levi.♦

RUBÉN VALVERDE
A Consellaría de Cultura e Deporte vén de anunciar a convocato-
ria dun concurso público para a contratación dunha empresa que
dirixa tecnicamente o proceso de participación social que defina os
usos dos edificios paralizados da Cidade da Cultura. Segundo a ti-
tular da Consellaría, Ánxela Bugallo, o proceso de encher contidos
a infraestrutura rematada até o de agora seguirá unhas directri-
ces marcadas polo seu departamento, co apoio de institucións co-
mo o Consello da Cultura ou o Museo do Pobo Galego, logo de
terse realizado unha sondaxe previa entre multitude de expertos.

O proxecto será dirixido por unha empresa e colaborarán varias entidades, segun-
do Ánxela Bugallo, conselleira de Cultura, na fotografía.



Título: Contra maquieiro.
Autor: X.L. Méndez Ferrín.
Edita: Xerais.

Con pólvora e magnolias,
Méndez Ferrín pretendía reo-
rientar a poesía social ou cívi-
ca, alonxala da atracción que
autores novos manifestaban
por certa poesía en castelán
que orbitaba sobre Machado,
Carlos Barral,
os Goytisolo,
Gabriel Cela-
ya ou Blas de
Otero; preten-
día iso e tamén
ofrecer mode-
los, incidir na
necesidade de
renovar tanto a
técnica como a
linguaxe poé-
tica. Afírmao
así no libro de
conversas que
mantivo con Xosé Manuel del
Caño (73-77). Tampouco sería
Ferrín o único responsábel des-
te esforzo, non se esquenza a
Pexegueiro e Tovar, nin se de-
be esquecer que o mesmo Cel-
so Emilio Ferreiro viña de pu-
blicar (Onde o mundo se cha-
ma Celanova) un poemario
fondamente intimista.

A súa ulterior obra poética
está constituida por un corpus
no que non se abandonou a pa-
labra poética comprometida
coa estética, coa realidade ex-
terior e co acontecer interior.
Tres compromisos que tamén
vertebran a súa última entrega,
Contra Maquieiro, poemario
integrado por catro bloques
que conforman un macrotexto
único, dotado de variedade for-
mal e evolución temporaria, no
que se recobra o pasar do sécu-
lo XX como memoria do “es-
trondo silandeiro de vida cando
cesa / por violencia” (40), pola
violencia voraz do Maquieiro,
quérese dicir do capitalismo.

O sentir reflectido acachoa
incontíbel, forzando a lingua-
xe, amalgamándose nun pris-
ma no que ningunha cara é pu-
ra porque resulta da mestura
dos tempos e experiencias que
viven dentro. Falamos da pri-
meira parte, que dá título ao
volume, onde o poema é breve
(poucas veces ultrapasa a páxi-
na) e quere ser contundente na
nebulosa da lembranza, da aná-
lise, da dolor e da carraxe. A
forma como realidade única in-
fragmentada, dos 30 poemas
desta primeira parte, vai ir evo-
luíndo nas seguintes, con me-
nor número de poemas e xa
máis extensos. 

Velaí que na segunda parte
(“Cuarteto con Alemaña”) e
terceira (auténtica homenaxe
ao traballador, “Senecto córpo-
re”) increméntase tamén o uso
das convencións ortográficas, e
aquela realidade única e infrag-

mentada convértese en adición,
en superposición e emerxencia,
onde a razón (que tantas veces
é invocada, tantas veces pedida
como auxilio das forzas da voz
poética) semella compartimen-
tar a mensaxe, semella porque
en realidade o que fai é marcar
máis visibelmente o ritmo.

A cuarta parte (“Profecía
de Taramundi”) preséntase
nunha forma poética onde os
fragmentos inclusive veñen
numerados; a cuarta parte, eis
unha profecía-parábola que se
sitúa entre a poesía e a prosa (é
poesía en forma de prosa), gar-
dando e potenciando á vez, o
recurso á evocación como es-

tratexia predilecta (non só nes-
ta obra, senón en todo o seu
corpus poético, tamén se nota
na narrativa) que evite a frus-
tración da impotencia xerada
pola falta de espazo e tempo
para incluír todo, todo o mag-
ma interior a ferver. 

Deste xeito, o poemario de
Méndez Ferrín constitúe outro
valioso exemplo no que estu-
dar a transición do xénero po-
ético ao non-xénero da litera-
tura mínima ou hiperbreve,
proceso que tamén se pode
ollar en Chus Pato ou na Yo-
landa Castaño de O libro da
egoísta, e conleva a aparición
dunha nova maneira de ler que

se contrapón á tradicional (ho-
rizontal, froito da adición),
unha nova maneira de ler na
que o texto expande os seus
contidos verticalmente desde
o fulcro da evocación, esixin-
do do lector activo que ache-
gue o seu propio universo cul-
tural como única arma capaz
de garantir a correcta com-
prensión.

Cada unidade poemática é
todo un mundo sémico, plural e
único, como demostrara xa
Manuel Antonio. Esta poesía
de Contra Maquieiro lembra á
do de Rianxo, xoga co ritmo,
procura o verso sonoro, xélido,
sentido, audaz, duro, no que
“as palabras foron recobradas e
elas eran pedra e carniza inteli-
xente” (18), que se alonga e
contrae (como o tempo, o espa-
zo e a memoria, a experiencia)
no plano material do poema. 

Trátase dunha poesía culta,
que se realiza mellor no acto
lector que na oralidade porque
o seu inusitado dinamismo non
favorece a concentración nece-
saria no proceso decodificador
senón que mesmo o impide.
Unha poesía na que a realidade
social se presenta como fenó-
meno íntimo, e na cal o uso do
símbolo resulta recurso de va-
lor incalculábel. 

Poesía testemuña de como
o maquieiro-capitalismo esma-
gou o século XX. Poesía que é
testemuña sentida, que evita to-
do espectáculo verbal gratuíto,
para concienciar, para reaccio-
nar desde a emoción e a razón
a pesar do esquezo inmediato
que segue á lectura de cada po-
ema, porque non é poesía para
unha soa lectura.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Literaturas
emerxentes
de España
Trece por docena é o nome
dun volume de 370 páxinas
que a editorial Caballo de
Troya dedica a
dar a
coñecer
trece re-
latos de
trece au-
tores que
escriben
en
galego,
castelán,
asturiano,
euskera e
catalán,
con tradu-
ción ao castelán no seu caso.
Trece autores que o editor
considera “inéditos” ou
“emerxentes”. Un esforzo por
dar a coñecer as literaturas
que conviven no Estado espa-
ñol “en condicións
desiguais”. Na escolla figuran
os galegos Xabier López,
Xurxo Borrazás e Santiago
Jaureguizar.♦

A curiosidade
das palabras
O cangués Henrique
Harguindey ofrécenos a posi-
bilidade de degustar por xun-
to os seus pequenos traballos
sobre as
verbas
do noso
idioma
que ago-
ra se
publican
en O fío
da lingua
(Laioven-
to) e que
antes se
deran a co-
ñecer na
sección do mesmo nome do
semanario A Nosa Terra.
Harguindey mergúllase en
etimoloxías e saberes
diversos para darnos unhas
páxinas que satisfán a curio-
sidade, ademais de fornecer
unha lectura agradábel.♦

O barrio
do Papagaio
Papagaio é o nome do históri-
co barrio coruñés
no que
se
ubicaba
a prosti-
tución e
de a
pouco
derruba-
do. A fo-
tógrafa
Maribel
Longueira
tomou as derradeiras imaxes
do lugar e acompañousas cos
poemas da finada Luísa 
Villalta. Laiovento e a Deputa-
ción da Coruña ofrécennos
agora unha excelente edición
deste traballo a catro máns,
entreverado de historia,
estética e denuncia.♦

Trátase
dunha
poesía
culta,
que se
realiza
mellor no
acto lector
que na
oralidade.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CASAS BARATAS.
Antón Riveiro Coello.
Galaxia.

2. OS AUSENTES
DE CASTELTÓN.

Xacobe Barros.
Sotelo Blanco.

3. HERBA MOURA.
Teresa Moure.
Xerais.

4. UNHA CITA CO AIRE.
Francisco X. Fernández Naval.
Galaxia.

5. O CIDADÁN DO MES.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. CONVERSAS CON XOSÉ LUÍS

MÉNDEZ FERRÍN.
Xosé Manuel del Caño.
Xerais.

2. CARRILANOS.
Rafael Cid.
Xerais.

3. SEXO E LUGAR.        
Carme Blanco.
Xerais.

4. O BARCO E A TERRA DE
VALDEORRAS DURANTE A II
REPÚBLICA E O FRANQUISMO.

Félix García Yáñez.
A Nosa Terra.

5. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Versos contra un século de capitalismo
Méndez Ferrín publica Contra maquieiro

Xosé Luís Mendez Ferrín.



Título: O bosque dos raposos aforcados.
Autor: Arto Paasilinna.
Edita: Rinoceronte.

Tomás González Ahola é o tradu-
tor encargado de dar forma á pri-
meira tradución do finés ao gale-
go que se teña feito até a data. A
obra escollida non é un clásico co-
mo adoita acontecer nestes casos.
Lémbrese que entre as primeiras
traducións de linguas afastadas do
noso contorno
lingüístico sem-
pre están as
obras imperece-
doiras, as que
teñen a honra de
seren as “opera
prima” traduto-
lóxicas. Gonzá-
lez Ahola de-
cántase pola li-
teratura con-
temporánea e
para máis inri a
de máis rabiosa
actualidade nos círculos literarios
internacionais. Así, Arto Paasilin-
na é o autor escolleito para ofre-
cérnolo aos lectores en galego. 

Lendo O bosque dos raposos
aforcados un decátase de por que
o autor finés ten o seguimento
que ten alén as súas fronteiras.

De feito, esta, a súa última
obra, é número un en todas as
listaxes no ámbito escandinavo
e de enorme proxección por ser
traducida con premura para sis-
temas literarios normalizados e
en auxe no resto de Europa.

Os galegos, pois, a través da
iniciativa de González e da edi-
torial Rinoceronte, temos a posi-
bilidade de enfrontarnos a unha
lectura de certo agradábel, sinxe-
la e enormemente sorprendente.

O estilo e audacia narrativa de
Paasilinna engancha dende o prin-
cipio. O inicio da narración fainos

pensar nunha obra ao máis puro
estilo da novela negra clásica,
consumida por unha enorme por-
centaxe de público. A historia dá
un xiro curioso que coloca os per-
sonaxes principais nunha situa-
ción lindante co esperpéntico e da
que o autor se serve para dar ren-
da solta non só ao humor, senón
tamén a unha reflexión sobre os
comportamentos máis mundanos
dos seus compatriotas, extensíbel
ao noventa por cento da humani-
dade. Trátase dunha explosión dos
sentimentos máis básicos influí-
dos pola cobiza máis insá, até dar
na humanidade máis enternecedo-
ra, apoiada nunhas circunstancias
especiais, peculiares á vez que es-
perpénticas e dificilmente factí-
beis, aínda que a realidade moitas
veces supere con moito a ficción.

Oiva Juntunen e o comandan-
te Remes son os protagonistas aos
que nos referimos e é neles onde
se recrea Paasilinna para mostrar
a evolución psicolóxica na carac-
terización destes dous “miñas-
xoias”, que se ben semellan per-
sonaxes dunha simplicidade ca-
ricaturesca, lido con atención an-
tóllansenos dous personaxes dun-
ha complexidade emotiva e per-
soal de moito aquel.

Juntunen é un delincuente que

perpetra o roubo de varios lingo-
tes de ouro xunto a uns secuaces
de diferente grao de perigosidade.
Dentro do plan está a perspectiva
de que os seus cómplices pasen
unha boa temporada de cinco
anos no cárcere para, unha vez li-
berados, repartir o botín e retirarse
cada un para darse a boa vida.
Juntunen nese tempo goza gastan-
do a súa parte do botín e decide
que ao saíren os seus compañeiros
do roubo, non será moi boa idea
repartir o pecunio gañado con tan-
to esforzo. Do seu camarada Suti-
nen desfaise con moita facilidade
pois non é máis que un delincuen-
te de pouca importancia e certa-
mente badoco. O problema venlle
co asasino en serie Siira que non é
ningún paifoco e que, ante a es-
pantada de Juntunen, decide non
só recuperar a súa parte do ouro,
senón que tamén decide tomarse
cumprida vinganza perante o en-
gano que o levou ao caldeiro.

Ás apalpadelas, buscando un
sitio seguro onde refuxiarse,
Juntunen acaba nun outeiro dei-
xado da man de Deus co outro
gran protagonista da historia: o
comandante borrachuzo Remes,
que como non podería ser dou-
tra maneira, comeza a historia
cunha presentación que non o
ascende ao limbo dos deuses do
exemplo de comportamento
profesional nin persoal.

Baixo un estraño trato, os
dous pasan a arredarse da civili-
zación preparando unha curiosa
cabana onde meterán todo tipo
de luxos para “ir indo”. Remes
nun principio é enganado por
Juntunen e pasa a ser, previo pa-
gamento dun suculento salario,
unha especie de escravo que faci-
litará a gran vida do delincuente.
Boa vida e total arredamento da
sociedade, agochamento obriga-
do nun monte nevado da Laponia

que moi lonxe de ser o retiro de-
sexado comeza a ser o punto de
encontro dunha manchea de per-
soas que van dándolle xiros con-
tinuos ao plan de vida que tiñan
montado, pero que a través dos
contactos que reciben van amol-
dando a súa personalidade ás no-
vas necesidades, até facer da obra
unha novela de personaxes com-
plexos e contraditorios. Seme-
llante ao que sería unha novela
de formación, aínda que máis
que formación o que se vai plas-
mando son as poliédricas pers-
pectivas nunca recoñecidas des-
tes dous individuos.

Coa aparición da vella desa-
parecida Naska, a anciá máis an-
ciá de todas as anciás da zona,
ou a inoportuna aparición do po-
licía forestal Hurskainen e a non
tan inoportuna de dúas prostitu-
tas de Estocolmo, contratadas
polo comandante fodechón Re-
mes, a historia vaise complican-
do para eles dous, moi lonxe do
que eles esperaban.

O amor, a corrupción, a pie-
dade… sentimentos que se en-
ganduxan na vida dos que en
principio semellaban dous im-
presentábeis.

Dende o noso punto de vista
unha obra con moitas lecturas,
con mensaxe e miolo para un
lector pescudador de novos esti-
los, novas historias que moi
probabelmente non atoparía nas
literaturas da contorna ou cando
menos de máis fácil acceso.

De mención á incomparábel
descrición dunhas paisaxes afas-
tadas do noso ámbito, dunha cul-
tura por entender, visión privile-
xiada para nós, con ollos de alí.
Lectura recomendábel para a sor-
presa e o descubrimento de no-
vas formas de entender a vida.♦

HÉITOR MERA
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Unha obra
con moitas
lecturas,
con
mensaxe e
miolo para
un lector
pescudador
de novos
estilos.

Periférica
despídese
Inverno 2006. Prezo 3 euros.
Dirixe: Rui Ângelo Araújo.
www.periferica.org

A heterodoxa e anovadora re-
vista portuguesa Periférica
despídese con
este
núme-
ro 14
e logo
de
catro
anos
cos lec-
tores.
Unha
publica-
ción de
excepción, entre outras
razóns por ter aberto ás súas
páxinas á cultura galega.
Este número mostra, máis
unha vez, a súa boa feitura e
o seu respecto polas
imaxes.♦

Capital,
extra Galicia
Nº 66, febreiro 2006. Prezo 2,80 euros.
Dirixe: Xosé Luís Gomez.
www.capitalrevista.es

A revista Capital publica con
este número, un extra adicado
a Galiza. Nel atopamos
señas entrevistas
con
Emi-
lio P.
Touri-
ño e
Anxo
Quin-
tana;
artigos
de
Gonzá-
lez La-
xe, Gui-
llermo de la Dehesa, Suso de
Toro, Xosé Ramón Fernández,
Fernando Blanco e César
Cantalapiedra. O número
conta tamén con imaxes de
Xurxo Lobato.♦

Agália,
número duplo
Agália, revista ciências
sociais e humanidades
Nº 83-84. 2º semestre 2005.
Dirixe: Carlos Quiroga.
www.agal-gaz.org

A veterana revista,
do ámbito reintegracionista,
Agália, preséntanos un
completo volume
duplo
con en-
trevistas
a
Luis
Ruffato e
Adriana
Lisboa,
páxinas
de
creación e
estudos de
López-
Iglésias, Garrido,
Rodrigues Gomes e Santana
da Silva, entre outras
seccións.♦

Os delincuentes de Paasilinna
En galego a obra finesa O bosque dos raposos aforcados

Título: O Rei Artur. Mito e realidade.
Autor: Xoán Bernárdez Vilar.
Edita: Galaxia.

A ninguén se lle escapa que a
figura de Artur, envolta polo
nubeiro espeso do misterio,
resulta do máis atractiva e fun-
ciona coma un imán cara aos
lectores tanto na creación lite-
raria, Amor de Artur de X.L.
Méndez Ferrín, como de estu-
dos literarios da que é un bon
exemplo a obra de X.R. Pena
Literatura Galega Medieval
(Sotelo Blanco) que inclúe un
capítulo titulado A materia de
Bretaña, analise feita por Pena
ao redor de textos medievais

en galego-portugués coma o
Fragmento do Livro de José
de Arimatea,
Fragmento de
Merlín ou De-
manda do
Grial entre ou-
tros.

Xoán Ber-
nárdez Vilar,
autor da nove-
la, O ano do
cometa, coa
que gañou o
Premio Xe-
rais, presénta-
nos agora un ensaio cuxa mi-
nuciosidade e rigor na investi-
gación trouxéronlle ao autor

ser finalista do premio Ramón
Piñeiro de Ensaio, ao tempo
que o tratado, a figura de Artur
nunha primeira parte (O mito
artúrico) peneira o cerne do
mito dende unha dobre ver-
quente, o traballo de campo
realizado “in situ” visitando
os lugares de orixe e a consul-
ta dunha longa e abondosa bi-
bliografía (Monmouth, Tro-
yes, Malora, Steinbeck,…). A
segunda parte (A realidade
histórica) afonda na figura de
Artur pero lonxe dos libros de
cabaleirías e do xénero fantás-
tico para ancorarse na historia.

O ensaio de Xoán Bernár-
dez é froito da paixón que o es-

critor sente pola figura univer-
sal de Artur tantas veces nove-
lada ou levada ao cine ( Exca-
libur, Os cabaleiros da taboa
cadrada…). O escritor quere
con esta obra apreixar o mito
do heroe britano e deslindalo
da realidade histórica que o ro-
dea. Para iso crea unha obra
que está salferida de historias,
moitas delas tan fascinantes
coma a do propio rei: o mago
Merlín, a Táboa Redonda, Ex-
calibur, o Graal… todo un
mundo de seu. A bo seguro que
se sentirán satisfeitos coa lec-
tura deste ensaio.♦

XOSÉ M. FREIRE

O mito artúrico visto desde a historia
Bernárdez Vilar investiga o pasado medieval 

A obra é
froito do
interese
pola figura
universal de
Artur,
tantas veces
novelada
ou levada
ao cine.

Arto Paasilinna.



Ás portas deste moderno audito-
rio o visitante non portugués po-
día sorprendense do recibimento
para un acto desta índole: dous
militares en uniforme de comba-
te e unha tanqueta blindada, iso
si cos cañóns tupidos polos cara-
veis vermellos que simbolizaron
a revolución democrática de 25
de xullo, cuxa sinal de avance é
un verdadeiro himno de liberda-
de, “Grándola vila morena / terra
da fraternidade / o povo é quem
máis ordena...”

O programa de actos cum-
priuse con gran precisión. Arran-
cou coa presentación do libro Ze-
ca Sempre (Arca das Letras edi-
tora), que xa fora lanzado o 23 de
febreiro na Libraría Andel de Vi-
go. O libro é unha escolma de
testemuñas vitais, poemas e re-
flexións dos que foron, ben seus
amigos, ben persoas especial-
mente impactadas pola súa figu-
ra, moitas das cales estiveron
presentes tanto nos actos como
nas intervencións musicais. O
xornalista Jorge Ribeiro, que mo-
derou o acto, lembrou como mo-
delo de homenaxe os realizados
na Galiza en 1985 e 1987, nos
que se fixeron recitais en nume-
rosas cidades, recollendo neste
traballo a reportaxe xornalística
que fixo na altura.  Nese acto es-

tivo tamén Alipio de Freitas, Cé-
sar Príncipe, José Antonio Gó-
mes e o galego Xabier Paz. Nese
volume colectivo escrebe tamén
Francisco Fanhais, que foi o en-
cargado de pechar coa súa actua-
cións as máis de sete horas de
música que se sucederon. Fan-
hais, que actuou en moitos sitios
man con man co Zeca, fai un re-
trato acaido “Não era um agita-
dor. Não era um político no sen-
tido profissional da palavra. Era
um homem carregado da verdade
mais essencial, uma verdade que
lhe saltrava do peito e que nada,
nem ninguém, podia calar. Se cri-
ticava ideias e situações, fugia do
moralismo que receava tremen-
damente e respeitava cada pessoa
para além das ideais que podía
atacar ou denegrir. Não definia
regras. Não procurava regula-
mentos. Não impunha ideias.
Não tinha um programa mas ape-
nas uma grande abertura aos ou-
tros e sobretudo, às vítimas da in-
justiça e da iniquidade”.

A outra mesa redonda de de-
bate versou sobre o tema “José
Afonso: o músico, o poeta e o
homem” con participación de
Alípio de Freitas, Octávio Fon-
seca, Padre Mário de Oliveira e
Viriato Teles, en representación
da revista Mundo da Canção

que está a editar volumes mono-
gráficos con entrevistas ás máis
importantes figuras da canción
en Portugal. Unha mesa-debate
que derivou nunha certa melan-
colía até que interviu o fundador
da compañía de teatro A Barra-
ca, Hélder Costa, “todos vivi-
mos tempos difíciles na Ditadu-
ra, pero toda aquela loita foi ta-
mén un tempo de alegría. E se
hoxe lembramos ao Zeca non
pode ser con señardade, senón
tamén co sorriso”.

Un ano de actos

Paulo Esperança, representante
da Associação José Afonso no
norte de Portugal, explícanos que
a idea é prolongar durante un ano
as actividades, “todos os anos o
Círculo de Arte e Recreio de Gui-
marães está a organizar actos
musicais e xa actuaron Manuel de
Oliveira e o galego Carlos Núñez.
Nós pensamos que xa que ao
cumprirse vinte anos da morte do
Zeca vai haber máis atención, de-

biamos comezar un ano antes e
traballar No caminho dos vinte
anos... Eles son os que iniciaron o
traballo e nos uniron arredor a ou-
tros moitos. O ano que ven cul-
minarase a iniciativa outra vez en
Guimarães. Nese tempo vanse
suceder as iniciativas aquí e aco-
lá. En Porto por exemplo estamos
facendo un “Circuíto dos Bares”.
Teñen unha certa informalidade,
e nos que fixemos dedicamos un
á música e outro á poesía. O 25 de
abril temos un acordo coa cámara
de Matosinhos, e haberá un deba-
te público e un concerto co grupo
De outra margem (galego-portu-
gués) e  o grupo Canto Nono,
ademais de moverse a exposición
que temos feita sobre a vida e a
obra do Zeca”. Despois do verán
teñen previsto facer un concurso
con bandas de garage, propóndo-
lle grabar maquetas sobre temas o
José Afonso, “como un xeito de
difundilo entre a xuventude”.

En Guimarães os festivais fo-
ron un éxito de público e manti-
veron un nivel artístico espléndi-
do. No primeiro día estiveron no
palco Manuel Freire, Pedro Ba-
rroso, João Loio, “De outra mar-
gem”, Dino Freitas e Manuel de
Oliveira. Na xornada de peche
estiveron os galegos de Ardentía,
Amélia Muge, Luanda Cozetti,
Francisco Fanhais, José Fanha,
Zé Perdigão, Canto Nono, Aste-
dixie e Uxía, que foi singular-
mente celebrada, como os outros
grupos galegos presentes. Os
dous concertos remataron coa in-
terpretacion do Grândola anima-
dos pola filmación que recolle o
derradeiro concerto público do
José Afonso, en 1983 no Coliseu
dos Recreios de Lisboa.♦
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Título: Os tres enterros de Melquiades Estrada.
Dirección: Tommy Lee Jones.
Guión: Guillermo Arriaga.
Fotografía: Chris Menges.
Música: Marco Bertrami.
Reparto: Tommy Lee Jones, Barry Pepper, 
January Jones, Julio César Cedillo, Dwight 
Yoakam.

Din que a fama, cando chega
cedo, estropea caracteres e po-
de acabar coa carreira do  agra-
ciado. Non é este o caso de
Tommy Lee Jones, actor que
coñeceu a fama e o recoñece-
mento xeral na súa madurez ao
conquerir o Oscar perseguindo
a Harrison Ford en O fuxitivo,
iso aínda que levase moitos
anos dando probas do seu bo
facer interpretativo en roles se-
cundarios ou filmes sen grande
proxección. Amosada con cre-

ces a súa valía neste campo,
aos seus 59 anos aventúrase na
arriscada empresa de poñerse
tralas cámaras. E supera a pro-
ba con sobresaínte.

Poucos poderían pensar
mellor debut, arroupado polo
recoñecemento no pasado fes-
tival de Cannes, onde lle foron
outorgados os premios a Me-
llor Actor (o propio Tommy
Lee Jones, desdobrándose ante
e tras das cámaras) e Mellor
Guión. Este último, obra de
Guillermo Arriaga, é froito da
amizade entre ámbolos dous
profesionais, así como do seu
amor pola cultura texana e a
reivindicación da igualdade
entre os homes e o respecto
polas diferentes culturas. Por-
que este filme é un canto á
abolición das diferenzas ra-

ciais e das fronteiras imaxina-
rias que separan aos homes,
materializado no personaxe
principal, un
vello capataz
que na máis
clásica tradi-
ción do wes-
tern fronteiri-
zo crepuscular
emprende un-
ha viaxe co
cadáver do
seu amigo
M e l q u i a d e s
para cumprir
unha promesa
feita a este, a de enterralo no
seu pobo. É un canto á amiza-
de por medio da que xurde en-
tre o vello rancheiro de volta
de todo, como o máis puro
Clint Eastwood, e un inmi-

grante mexicano que abando-
nou a súa familia para conque-
rirlles un futuro mellor traba-
llando do outro lado do Río
Grande. Pero tamén é a un
tempo un viaxe exterior, físico,
e un viaxe interior sufrido polo
propio capataz e mailo xoven
patrulleiro, asasino accidental,
un Barry Pepper cuxa dureza
de faccións (e de inicial carác-
ter), só é comparábel á dureza
e aridez da propia paisaxe, que
envolve e condiciona as vidas
dos seres que a transitan.

A historia está estruturada
en tres partes e un epílogo fi-
nal. Na súa primeira metade,
Arriaga, autor dos guións de
Amores perros e 21 gramos,
recorre de novo aos xogos tem-
porais, con saltos e elipses que
van desgranando pouco a pou-

co a historia. Pero é na súa se-
gunda parte, ao comezar esa
sorte de road movie, cando o
filme toma forma e xorden ras-
gos de humor negro moi agra-
decidos. Unha pena é que non
se estrease en versión orixinal,
pois aí é onde poderiamos
apreciar de verdade a riqueza
idiomática do filme, falado to-
do el en spanglish. E en canto
ás referencias, segundo o seu
director abarcan dende a traxe-
dia grega ata Shakespeare ou
Flannery O’Connor, pero ao
ver a ese cowboy solitario per-
derse no horizonte, o regusto
que nos queda é que o verda-
deiro influxo é, como non po-
dería ser menos, o do mestre
Peckinpah.♦

SABELA PILLADO

Un canto á amizade no debut
de Tommy Lee Jones como director

Un canto
á abolición
das
diferenzas
raciais e das
fronteiras
imaxinarias
que separan
aos homes.

Guimarães homenaxeou a
José Afonso pensando no vinte aniversario

XAN CARBALLA
“Temos que reivindicar ao José Afonso poeta e músico e ao José
Afonso cidadán solidario. Neste momento de lembranza a súa fi-
gura ten que servirnos para reflexionar e tamén para saber que as
conquistas de Abril teñen que sosterse”. Estas palabras ouvíronse
nalgúns dos actos que a Associação José Afonso, o Círculo de Arte
e Recreio de Guimarães e a Asssociação 25 de abril organizaron a
pasada fin de semana no Centro Cultural Vila Flor da histórica ci-
dade portuguesa que, convertida desde hai anos en patrimonio da
Humanidade, recrea o seu lema de vila fundacional de Portugal.

Luanda Cozetti e Norton Daiello durante a súa actuación.                    XAN CARBALLA



Comezan as homenaxes ao
José Afonso camiño do 20 ani-
versario, e a súa música ape-
nas ten presenza nos medios.

O Zeca foi sempre moi incó-
modo, como todas as persoas que
están adiante do seu tempo. E el
poeticamente, e sobretodo musi-
calmente, foi un avanzado. Iso
provocaba que abordase os temas
dunha maneira nova, que non era
habitual e usual nos costumes
musicais portugueses. E criou es-
cola. Apesar de todo iso non se
apresentou como vangardista, fa-
cía as súas cousas coa máis abso-
luta naturalidade. En todo era así:
era naturalmente solidario, natu-
ralmente revolucionario, poeta,
músico... non precisaba forzar na-
da. Aquelo era a súa íntima textu-
ra. Esta vontade que tiña diante
do mundo criáballe algúns pro-
blemas con persoas máis formais
e tamén lle deu moitos amigos.
Penso que nunca fixo un proxec-
to de vida, foina vivindo confor-
me ela se lle foi apresentando. Vi-
vir de acordo coas necesidades do
tempo e como axudar de forma
práctica a loita das persoas foi o
seu xeito de vivir. A televisión e a
radio non o divulgaran nunca es-
pecialmente e despois de el mo-
rrer houbo uns anos de silencio
xeral. Até que xente máis xoven
comeza a ouvilo e tentar cantalo e
traelo de novo á publicidade. Co-
mo agora o Abril que el cantou
estase afastando máis daquel sen-
timento colectivo do pobo portu-
gués, as músicas e as posturas po-
líticas do Zeca cobran actualida-
de. E estamos asistindo non a un

revivalismo senón á necesidade
de ter un referente que diga e can-
te as cousas que hai trinta anos fo-
ron ditas e cantadas. Os ataques á
cidadanía e as conquistas do pobo
son hoxe máis sofisticadas e na
música do Zeca atópase unha cer-
ta forza  para a xente pensar: te-
mos que camiñar e dicirlle á mal-
ta que esteña atenta.

Di vostede que a xente
máis nova interesouse de no-
vo pola súa música.

A xente nova descoñecíao e
sorpréndese. E a súa música ten
a vantaxe de que pode  tocarse
en todos os estilos musicais, do
rock ao jazz. Eu fago unha com-
paración que pode escandalizar,
pero igual que no Bach está to-
do, o de antes e despois, Mozart
e Brahms, conseguiu que na súa
música esteña a síntese absoluta.
Co Zeca Afonso o fenómeno é
semellante, e ademais están as
súas mensaxes que chegan e
sostéñense no tempo. Canta ás
figuras populares, aos persegui-
dos, aos que sofreron e loitaron
e tamén canta as cancións do
pobo. Cando canta cousas da
Galiza non é porque sexan boni-
tas, senón porque a Galiza preci-
saba de ser cantada e coñecida. 

Son os seus amigo os que
máis teiman na recuperación?

Os amigos do Zeca témonos
durmido unha miga, falábamos
del, ouviámolo na casa, estaban
as Cantigas do Maio no Seixal.
Pero eventos como agora co-
mezou en Guimarães e se van
prolongar até o ano vindeiro ti-
ñan que repetirse máis. Non é

só pola música é pola mobiliza-
ción, que a xente saiba que ha-
bía un suxeito hai trinta anos
que estaba pensando en hoxe.

O manifesto que encadra
esta homenaxe cara o vinte ani-
versario, fala do triángulo má-
xico que en José Afonso supo-
ñían Galiza, Portugal e África.

El criouse en Mozambique e
quen viviu alí uns anos nese con-
tinente xa non consegue abstraer-
se e pasa a ser o fundamento cul-
tural da súa vida. Eu nacín e criei-
me en Portugal, pero penso como
se estivese en América Latina ou
na África, onde tamén traballei,
porque son vivencias que as acei-
tas ou as rexeitas. Sempre digo
que renascín en Brasil porque a
apertura á fraternidade deses paí-
ses, tamén en África, a pesar dos
problemas que teñen é un rasgo
principal. O Zeca tiña esa cultura,
esa cor e ese sentido da Terra ad-
quirido en África. A Galiza no
tempo do fascismo en Portugal ti-
ña un certo sentido de liberdade,
porque podían actuar e tiñan ami-
gos, porque o Franco non se pre-
ocupaba moito por aqueles portu-
gueses. Os meus bisavós son ga-
legos, e eu non entendo porque
Portugal e Galiza non son unha
mesma cousa. Somos tan pareci-
dos, tan semellantes... O río Miño
non pode ser un punto de separa-
ción, sobretodo as xentes do nor-
te de Portugal compréndeno así.
O pulsar da Terra no Zeca era da
África e despois topou esa imen-
sa fraternidade da Galiza e de
Portugal.

Chama a atención a súa

capacidade para facer unhas
músicas tan orixinais cando o
seu coñecemento técnico era
limitado.

El non sabía nada de músi-
ca, pero iso non é un obstáculo.
Podes ser un grande intérprete e
non saber facer unha música no-
va. O xenio non ten nada a ver
co coñecemento técnico. Al-
gúns poetas populares non sa-
ben ler nin escribir pero gardan
as poesías na cabeza. O Zeca
era un ente musical e poético, e
ningunha das súas músicas se
parecen entre sí. Cada peza era
unha criación nova, tíñaa na ca-
beza e ditáballa aos músicos.
Antonio Quadros, o pintor, que
era moi amigo del, tampouco
sabía música pero conseguía fa-
cer unhas indicacións igual que
o Zeca, para que as desenvolve-
se o José Mario Branco.

O seu nome dalle título a
unha fermosa canción de José
Afonso, pero vostedes non se
coñeceron até pasados os anos.

Non sabía nada del. Eu esta-
ba no Brasil militando no move-
mento camponés e non tiña con-
tacto ningún coa oposición en
Portugal, non sabía quen era José
Afonso. Estabamos presos por
razóns políticas dous portugue-
ses no Brasil, Zé Eduardo, un ve-
llo militante comunista e máis eu.
Aquí a xente da extrema esquer-
da comezou a facer unha loita pa-
ra que nos enviasen para Portu-
gal. O Zeca sabe de nós a partir
diso e dunha carta pública que eu
mando. El fixo o xesto solidario
de compoñer esa canción e para

nós foi moi importante. Un cón-
sul portugués levou a cinta para
nós escoitar no cárcere. Foi moi
importante escoitala todos xun-
tos, abrazados e a chorar: alguén,
no outro lado do mundo sabe que
existimos, que loitamos! Fica-
mos emocionados. Cando por fin
chego en 1980 a Portugal e coñe-
zo ao Zeca tiven a sensación de
que eramos amigos desde sem-
pre. Nacimos os dous no ano
1929 e a primeira conversa que
tivemos, na que estaba tamén o
galego Manolo Bello, grande
amigo común, foi como se esti-
vésemos a contar cousas da se-
mana pasada. Cando souben que
estaba doente tomei a decisión de
falar con el como se non existise
a doenza e falabamos da política,
do fútbol ou do que fose. Para
min continúa aí. Teño un póster
do Zeca na casa e parecerei ma-
luco pero ás veces converso con
el. Porque co Zeca Aprendin a
ser máis solidario e cando estou
canso e escoito a canción que fi-
xo dígome que non podo parar.

A idea dos organizadores
é continuar todo o ano coa
homenaxe.

Non estou directamente na
organización, pero xa falamos
de reactivar as Cantigas de
Maio no Seixal. Temos que fa-
cer renacer a esperanza nas
persoas e voume implicar con
máis entusiasmo. O Zeca é un-
ha alavanca nova e a xente do
Norte demostrou moita máis
forza. Penso que isto é o come-
zo e imos poñer ao Zeca na or-
de do día en todas as formas.♦
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Alipio de Freitas
‘José Afonso é unha alavanca

para non esquencer as conquistas do 25 de abril’
XAN CARBALLA

Presente en todos os actos de homenaxe de Guimarães ao José Afonso, onde tamén actuou a súa filla, Luanda Cozetti, o nome de
Alipio de Freitas remítenos a unha fermosa canción de solidaridade do José Afonso no disco Com as minhas tamanquinhas. Ali-
pio de Freitas (Bragança, 1929), foi un crego que marchou para o Brasil nos anos 50 e alí se integrouse nos movementos labregos
e sindicais, o que lle custou a persecución da ditadura. Estivo preso nunha condicións durísimas en diversos penais do Brasil.

Alípio de Freitas 
(José Afonso)

Baía de Guanabara
Santa Cruz na fortaleza
Está preso Alípio de Freitas
Homem de grande firmeza

Em Maio de mil setenta
Numa casa clandestina
Com a companheira e a filha
Caiu nas garras da CIA

Diz Alípio à nossa gente:
“Quero que saibam aí
Que no Brasil já morreram
Na tortura mais de mil

Ao lado dos explorados
No combate à opressão
“Não me importa que me matem
Outros amigos virão”

Lá no sertão nordestino
Terra de tanta pobreza
Com Francisco Julião
Forma as ligas camponesas

Na prisão de Tiradentes
Depois da greve da fome
Em mais de cinco masmorras
Não há tortura que o dome

Fascistas da mesma igualha
(Ao tempo Carlos Lacerda)
Sabei que o povo não falha
Seja aqui ou outra terra

Em Santa Cruz há um monstro
(Só não vê quem não tem vista)
Deu sete voltas à terra
Chamaram-lhe imperialista

Baía da Guanabara
Santa Cruz na fortaleza
Está preso Alípio de Freitas
Homem de grande firmeza.

XAN CARBALLA



Pouco narrada e pouco docu-
mentada, a guerrilla antifascista
tivo un dos seus principais fo-
cos de resistencia en Galiza. A
“Cidade da Selva”, perdida nos
montes de Casaio, en Valdeo-
rras, foi un dos enclaves nos que
operou a guerrilla galega, lugar
ademais onde se organizou a re-
sistencia armada posterior á
Guerra Civil e que serviu de
agocho para homes e mulleres. 

Agora, máis de cincuenta
anos despois de que esmorecera
este movemento de resistencia e
coincidindo cunha maior sensi-
bilización social no referido á
recuperación da memoria histó-
rica, a guionista Pilar Faxil e a
directora Helena Villares vol-
ven dar luz a este episodio da
historia coa longametraxe docu-
mental A Cidade da Selva, da
produtora Nemedón. A través
do testemuño de guerrilleiros e
enlaces e das súas historias per-
soais, ambas creadoras elaboran
este documental co obxectivo
de dar respostas a moitas pre-
guntas até agora silenciadas.

A idea comeza a fraguarse
hai cinco anos cando Pilar Faxil
e Helena Villares realizan a serie
documental de trece capítulos A
palabra no tempo, que afondaba
no terreo lendario e das tradi-
cións orais galegas. Durante a
gravación da serie xorde de xei-
to recorrente e espontáneo o te-
ma da guerra e da represión.
Mais non é até o 2001, nas xor-
nadas organizadas no concello
de Catoira sobre guerrilla e me-
moria histórica cando bota a an-
dar o proxecto, tras o contacto co
historiador Bernardo Máiz e cos
guerrilleiros Francisco Martínez
Kiko, Camilo de Dios e Zapico.

A partir dese momento pon-
se en funcionamento a maquina-
ria. Horas de investigación no
Museo do Pobo Galego, nos
fondos do Consello da Cultura,
en arquivos militares e privados
e horas de conversas cos prota-
gonistas que culminan coa gra-
vación das entrevistas, son as
principais engrenaxes deste fil-
me que verá a luz no mes de
abril e do que se poderá ver un-
ha montaxe previa en Fene, no
ciclo Non des ao esquecemento.
A nosa memoria (1936-1978).

Cidade da selva

Recollido no título, “A Cidade
da Selva” foi o nome que os fu-
xidos lle puxeron ao conxunto
de campamentos que tiñan es-

tabelecidos no val da Braña e
outros vales contiguos dos
montes de Casaio, en Valdeo-
rras, un lugar no que os guerri-
lleiros contan que ondeou a
bandeira republicana sempre.
Ademais de servir de descanso
e de agocho, este enclave aco-
lleu o Congreso da Selva, que
reuniu os comisarios políticos
de todas as agrupacións e fixá-
ronse as liñas de actuación e se
distribuíu por zonas a guerrilla.

O documental recolle os tes-
temuños dos guerrilleiros Camilo
de Dios, Francisco Martínez Ki-
ko, Zapico e de Fina Gallego, fa-
lecida o pasado mes de decem-
bro, e dos enlaces Xoán e Carme,
un matrimonio de Mugardos que
albergou os guerrilleiros nunha
toba que eles mesmos cavaron na
súa casa. As súas historias válen-
lle ás dúas documentalistas para
afondar na organización da gue-
rrilla, na súa relación coas masas
populares, a represión que vivi-
ron os enlaces, as actuacións, así
como datos máis concretos sobre
o uniforme dos guerrilleiros ou a
cantidade que pagaban nas casas
dos enlaces por comer e que as-
cendía a dezaseis pesetas.

O filme complétase coa
contribución dos historiadores
Bernardo Máiz, Dionisio Pe-
reira e Vítor Santidrián, que es-
trutura, a xeito de voz en off,
todo o documental. 

Primeiro foco guerrilleiro

Bernardo Máiz ubica en Galiza
un dos principais focos de re-
sistencia guerrilleira posterior
á Guerra Civil, non só na im-

portancia senón tamén na in-
tensidade e na duración.

Non existe unha cifra exac-
ta de guerrilleiros que pasaron
pola Cidade da Selva, pero
tampouco é un dato fundamen-
tal para as autoras. “Detrás de
cada persoa que subía ao mon-
te existía unha historia de re-
presión. Aínda que non todos
eran militantes todos loitaron
pola República, cada un dende
a súa ideoloxía” explican. “Du-

rante a II República tomaron
conciencia dos cambios que se
experimentaron e en pouco
tempo significáronse. Todos
loitaron pola república, algo
que nunca máis volverían ver”. 

Os historiadores apuntan
que se a guerrilla aguantou tan-
to tempo (estivo activa até o
1950) foi grazas a existencia
dunha rede de enlaces destaca-
da e un importante apoio so-
cial”. Pilar explica que na dé-

cada dos corenta era posíbel
atravesar o país parando nas
casas dos enlaces. 

Como se reflexa no docu-
mental, a guerrilla non operaba
sempre. “Tiñan grupos de cinco
ou seis persoas que de cando en
vez saían facer operacións, pu-
ñan bombas, mataban a falan-
xistas. Pero había outra xente
que abría zona, como eles cha-
maban, e que non era outra cou-
sa que contactar con puntos de
apoio e enlaces para implicar a
máis xente, para cando volvese
o exercito lexítimo”.

Guerrilla e muller

Un dos aspectos que destaca o
filme é o papel desempeñado po-
las mulleres. Ademais de guerri-
lleiras, como o caso de Fina Ga-
llego na Cidade da Selva, a quen
se dedicada a longametraxe, as
mulleres desempeñaron as fun-
cións de enlaces. “As mulleres
foron unha parte fundamental na
organización da guerrilla”, des-
taca Pilar Faxil. “Non só empu-
ñaron as armas senón que ade-
mais fixeron de enlace por ser
menos perseguidas e porque po-
dían agachar máis. Pero a repre-
sión foi brutal sobre elas, sufri-
ron violacións, golpes, maltratos
e insultos”. Pilar ilustra esta si-
tuación represiva sobre as mulle-
res cun dato tirado do testemuño
do guerrilleiro Camilo de Dios,
condenado con dezasete anos á
pena de morte. Este guerrilleiro
estivo preso até o ano 1958,
mentres que a súa nai, que nunca
empuñara un arma, permaneceu
na cadea seis anos máis .

As minas dos alemáns 

Próxima á Pinguela topábanse
as minas de volframio, mineral
empregado polos alemáns du-
rante a segunda guerra mun-
dial. Para a súa extracción na
década dos corenta o réxime
empregou a presos políticos,
recluídos en destacamentos pe-
nais. Esta mina próxima aos
montes de Casaio, que recibiu
popularmente o nome de “mi-
nas dos alemáns”, foi un dos
obxectivos da guerrilla, onde
se desenvolveron accións reco-
llidas en A Cidade da Selva. 

Anos de traballo

Cincuenta anos despois, aden-
trarse novamente na Cidade da
Selva foi un traballo duro para
ambas autoras, non só polo
pouco material documental que
existe sobre a guerrilla senón
polas reticencias de parte dos
enlaces e dos guerrilleiros a
contar a súa historia. Esta é a
segunda vez que Camilo de
Dios concede unha entrevista.
Todos, tanto enlaces como gue-
rrilleiros, coinciden á hora de
recalcar que non son heroes, só
eran un elo máis na cadea de
loita pola democracia.♦
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M.B.
Baixo o título Non des ao es-
quecemento. A nosa memoria
(1936-1978) iníciase en Fene un
ciclo de actividades para a recu-
peración da memoria histórica o
xoves 2 de marzo. Até o 20 de
abril desenvolveranse na Casa
de Cultura debates, mesas re-
dondas e proxeccións que abor-
daran diferentes aspectos da
Guerra Civil e do franquismo,
dende a etapa da fame e da gue-
rrilla até a década dos setenta.

Organizado polo concello
de Fene e coordinado por Da-
niel Romero, coa dirección de
Bernardo Máiz, o ciclo abre
coa proxección do documen-
tal A cidade da selva e o pos-

terior coloquio coas súas autoras. 
Outro documental que se

pasará nestas xornadas titúlase
La vieja memoria. Dirixido por
Jaime Camino o filme recolle
as lembranzas colectivas da
República e da Guerra Civil en
boca de Dolores Ibarruri, Josep
Tarradellas, Enrique Lister ou
José María Gil Robles. 

As conferencias ocupan un
lugar destacado no ciclo. Encar-
na Otero abordará a figura da
muller no franquismo ( 9 de mar-
zo), Eduardo Fra Molinero ofre-
cerá as claves de como se desen-
volvía a vida cotiá nesta época
(14 de marzo), Antón Costa Rico
afondará no ensino franquista
(21 de marzo) e Xavier Alcalá

Navarro falará do renacer da mú-
sica galega (28 de marzo). 

O sindicalismo clandestino
reunirá o 4 de abril nunha mesa
redonda a Eliseo Fernández,
que actuará de moderador, a
Xosé Manuel Iglesias Martínez
e a Xosé Fernández Barcia. 

A política de oposición ao
franquismo tamén será o tema
central sobre o que disertarán
Víctor Santidrián e Bieito
Alonso nunha táboa redonda
moderada por Bernardo Máiz.

O ciclo completase coa pro-
xección do documental Os ne-
nos perdidos do franquismo,
Canciones para después de una
guerra, Nueve cartas a Berta e
de Queridísimos verdugos.♦

Memoria (1936-1978) en Fene

A Cidade da selva
Un documental recrea o refuxio da guerrilla nos montes de Valdeorras

MAR BARROS
O val da Braña e os dos montes de Casaio foron, despois do le-
vantamento fascista, lugar de acubillo e foco de resistencia da
guerrilla galega. Esta zona foi chamada polos guerrilleiros A
Cidade da Selva, unha denominación que agora, máis de cin-
cuenta anos despois do seu desmembramento, retoman Helena
Villares e Pilar Faxil para o seu documental. Con el queren dar
luz a un dos episodios esquecidos da historia do país a través
dos testemuños dos seus protagonistas: guerrilleiros e enlaces.
Está previsto que o documental se estree no mes de abril. O 2
de marzo proxectarase en Fene no ciclo Non des ao esquece-
mento. A nosa memoria (1936-1978) unha montaxe desta obra.

Camilo de Dios no Balneario, onde a guerrilla se recuperaba na Serra de San Mamede.

Helena Villares, directora, e Pilar Faxil, guionista, d’A Cidade de Selva.       OTTO / AGN
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Veterano da banda deseñada
aos seus vintecinco anos, Alber-
te Vázquez pertence a esa xe-
ración de debuxantes que con-
seguiron que a creación gráfica
galega sexa vista con outros
ollos no resto do Estado. Exem-
plo tamén da marcha de auto-
res fóra de país, o coruñés ulti-
ma dende Barcelona o seu ter-
ceiro traballo, Psiconautas, un
álbum de case un centenar de
páxinas que publicará a edito-
ra vasca Astiberri a finais de
marzo, no que o autor se mer-
gulla nas preocupacións que
envolven a adolescencia.

Cofundador do selo Pola-
qia, Alberte Vázquez iniciouse
na banda deseñada no ano
2001. Colaborou en diferentes
fanzines e publicacións elabo-
radas no país, pero a edición
do cómic Alter ego (Polaqia
2002) e do álbum Freda (De Po-
net, 2003) marcarían un fito na
súa traxectoria. Este último tra-
ballo, no que se estabelece o
tándem Alberte Vázquez-Kike
Benlloch, foi seleccionado polos
premios internacionais White
ravens coma un dos mellores
cen libros do ano publicados en
Europa. Ambientado na emi-
gración galega, Freda repor-
toulle ademais ao coruñés a
nominación no Saló del Cómic
de Barcelona como autor reve-
lación do 2003.

Agora, Alberte Vázquez tira
con Astiberri Psiconautas, un ter-
ceiro álbum que vén xestando
dende hai dous anos. Cunha vila
mariñeira sen futuro como mar-
co ambiental, o autor aborda
cunha ollada poética os proble-
mas que teñen os adolescentes
para adaptarse ao mundo que
os rodea. As drogas e amizada
sérvenlle a estes rapaces como
válvula de escape dunha reali-
zade que os supera. 

Entendido como “unha fábu-
la destrutiva sen moralexa”, o
autor vomita neste novo traballo
“o odio e o rancor que sentía
polo mundo nesa etapa da miña
vida”. Con trazo sinxelo e con
pinceladas das experiencias per-
soais o debuxante presenta un-
ha trama  centrada na adoles-
cencia na que os protagonistas
son animais antropomórficos.

Alberte Vázquez explica a
elección de personaxes híbri-
dos porque “me gusta crear
certo contraste entre diálogos e
historias duras e sinistras con
personaxes de aparencia doce
e infantil. Penso que esa duali-
dade crea unha atmosfera par-
ticular”. Sinala ademais que “a
historia é un conto cargado de
metáforas, e esas metáforas
enténdense mellor con perso-

naxes animais” por “ter un
proceso de síntese máis marca-
do e sinxelo”. Ademais, “o es-

pectador enténdeo como algo
máis universal e extrapolábel á
súa vida”.

Viaxes alucinóxenas

Alberte Vázquez escolleu para

este terceiro álbum o título Psi-
conauta, un termo que relaciona
coa terminoloxías das drogas e
das viaxes alucinóxenas e que
recolle tamén un matiz de eva-
sión da realidade. A pesar de
que o álbum completo estará
nas tendas a finais de marzo, os
lectores do fanzine Enfermo, do
que é coeditor, xa puideron ver
un adianto da obra.

Curtido no eido da banda
deseñada, este coruñés compen-
dia no seu currículo unha longa
lista de premios, boa parte deles
outorgados fóra do país. “Coido
que en Galiza hai bastantes ini-
ciativas interesantes. De feito,
penso que é a comunidade onde
hai máis proxectos. Temos por
exemplo, o certame na Vangar-
da, o Castelao, o Salón do Cómic
de Ourense, da Coruña e de
Cangas e algúns concursos máis.
Estanse a facer cousiñas... pouco
a pouco, pero algo faise”.

Enfermo con boa saúde

Vázquez coedita o fanzine Enfer-
mo, finalista no pasado Saló del
Cómic de Barcelona na categoría
de mellor fanzine. Como explica
o coruñés, o fanzine Enfermo
xorde en Valencia entre “o de-
buxante Félix Díaz e eu”. Debi-
do “as poucas posibilidades pro-
fesionais de publicar en edito-
riais e o pouco ou nada que pa-
gan decidimos facer o noso pro-
pio produto”. De toda a xeogra-
fía do Estado sumáronse os tra-
ballos de Lola Lorente, Dani Gar-
cía, Jano, Brais, Jorge Parras,
Luci Gutiérrrez, Pau Masiques e
David Rubín, entre outros. A pi-
ques de tirar o numero sete, es-
ta publicación independente ten
como un dos obxectivos princi-
pais a súa profesionalización.

O peso de internet

Ao falar de Alberte Vázquez xor-
de o debate de se a banda dese-
ñada galega se esporta ou se
simplemente emigra. Residente
en Barcelona na actualidade, o
debuxante está a  traballar den-
de este punto da península en di-
ferentes proxectos esparexidos
por todo o Estado. “Non sei se
emigra ou exporta, supoño que
un pouco de todo”, comenta.
“Coido que hoxe en día grazas a
internet podes publicar e traba-
llar dende onde queiras, sexa
Galiza ou unha vila perdida de
Estremadura”. Ao seu ver, “é ló-
xico que en cidades grandes co-
ma Barcelona ou Madrid exista
máis mobilidade laboral, pero
pódese traballar dende calquera
lugar. Non penso que emigrar
sexa a única solución”. ♦Nº 1.213 ● Do 2 ao 8 de marzo do 2006 ● Ano XXIX

P s i c o n a u t a s
MAR BARROS

Codirector do fanzine Enfermo, o debuxante coruñés Alberte Vázquez está a piques
de publicar con Astiberri Psiconautas, o seu terceiro álbum. Drogas, amor, soidade,
relixión e o desencanto son o transfondo desta fábula destrutiva sen moralexa.  

Cubertas de Psiconautas.
Abaixo, dúas das súas páxinas.



M.B.
Baiona transfórmase en Real Vila
os días 3, 4 e 5 de marzo para ce-
lebrar o 513 aniversario da arri-
bada da carabela Pinta coa nova
do descubrimento. Artesanía,
malabares, música e teatro con-
forman o programa desta festa
medieval máis que consolidada.

Un ano máis celébrase en Baiona
a Arribada, unha das festas me-
dievais máis destacadas do país,
que festexa con animación de rúa,
mostras de artesanía, cun merca-
do e con música e teatro a chega-
da ao porto baionés da carabela
Pinta coa noticia do descubrimen-
to. Coincidindo co 513 aniversa-
rio o concello artellou un amplo
programa ateigado de actividades
que abre o venres 3 co anuncio
dos canóns da fortaleza e que se
desenvolverá até o domingo 5.

Por vez primeira, cada unha
das prazas do centro de Baiona
dedicarase a unha actividade es-
pecífica. Deste xeito, os xogos
de época, que aumentan en nú-
mero, desenvolveranse na praza
Padre Fernando. Alí os cativos
poderán xogar co tira-anillas, o
tiracoios ou ver o adestramento
de cabaleiros. Tamén haberá es-
pazo para os obradoiros de escri-
tura gótica, pintacaras, heráldica

e de cestería de mar, que se im-
partirán na praza Morraço.

A mostra de oficios terá lugar
na Praza do Concello e no Paseo
da Ribeira. Durante todo o fin de
semana zoqueiros, cesteiros, fe-
rreiros, alfareiros, palilleiros, re-
deiros, alambiqueiros e canteiros

amosaran os xeitos e as técnicas
destes oficios tradicionais que es-
tán a desaparecer na actualidade.

A partir das dez da mañá abre
o Real Mercado de vituallas e
mercadorías, onde os visitantes,
vestidos ou non de época, poden
mercar produtos tradicionais, co-

midas ou pezas de artesanía. Por
todas as rúas desfilarán bufóns,
cegos, mendigos e moinantes pa-
ra cumprir co seu nobre oficio
mentres xograres, zancudos, ma-
labares, meigos e feiticeiros
amosan os seus coñecementos.

A praia da Ribeira será o esce-

nario o sábado dun torneo de xus-
ta, tiro de venablos e derribo de
estafermo, no que medirán as súas
forzas cabaleiros e escudeiros.

Música e teatro 

Esa mesma praia tamén acollerá a
representación da peza teatral De-
sembarco da carabela Pinta coa
nova do Descubrimento, con guión
de A. Sierra e dirección de A. Mar-
tín. A música escoitarase na capela
Santa Liberata, onde os músicos
interpretarán cantigas de cego, de
esmolante e de romaría, así como
na capela da Misericordia da man
de xograres que trobarán as canti-
gas de Afonso X, Martin Codax
acompañados das súas zanfonas.

Coa Arribada inaugúranse
ademais a mostra Poboado indio
taíno, que permanecerá aberta na
Casa do Reximento e a exposi-
ción Traxes medievais na Co-
mandancia de Mariña.

Outra das novidades que este
ano se incluíu no programa figura a
reprodución ao aire libre da primei-
ra escola fundada en Baiona en
1785. Para a súa realización  a Con-
cellería de Cultura investigou as sú-
as características no Arquivo Histó-
rico de Pontevedra, onde se conser-
va o documento da fundación, e nas
actas municipais do concello.♦
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23 F
MARGA ROMERO

Van alá xa 25 anos e algunhas compañeiras, tres, en concreto, daquel
terceiro de BUP do Instituto de Bacharelato do Porriño, lembramos á
nosa profesora de francés, Nieves. Ese día entre a nosa inconsciencia
foi xurdindo ao longo do día entre o temor e o medo, a claridade, xa
que nós tivemos a sorte inmensa de ter profesores e profesoras
demócratas, co valor que este adxectivo tiña hai 25 anos. Ese día frío
para nós non está protagonizado polos tiros de Tejero, nin polos
tanques de Valencia, nin sequera polo uniforme co que o rei asomou,
moi tarde, pola pantalla da televisión. Ese día a nosa heroína foi
Nieves, que chegou á aula cunha radio moi pequena que retransmitía
dúbidas, rumores, temor e, unha e outra vez, aqueles tiros no Congreso.
Nieves, hoxe podemos entender moito máis do seu compromiso e valo-
rar moito máis a súa actitude que nos invitaba ao silencio e a seguir
aqueles informativos tan espontáneos. Ela coa preocupación na face
aprendeunos que a educación e o legado que nos debía transmitir ese
día non estaba no libro de francés e non esquezo malia a todo, a seguri-
dade e o afecto que nos comunicou. Pola noite, naqueles tempos nos
que as televisións máis pequenas e con cores entraban nalgunhas casas
e a situarse no cuarto dos pais, lembro como a nai, o pai, o irmán e
máis eu, estivemos, por última vez todos xuntos na mesma cama, sen
sabermos se ao día seguinte habería aulas. Alí atendemos o discurso re-
al e na miña memoria fican para sempre as palabras desconfiadas da
nai que imaxinaba ao rei falando mentres lle facían as valixas para mar-
char. Non todo volveu á normalidade, polo menos tiñamos moito  máis
vocabulario e, ao ano seguinte, a filosofía que explicaba Vidal Estévez
ou a historia de Maricha tiñan unha base real provocada polos acontece-
mentos do ano anterior. Na semana seguinte e nese tempo no que
estaban de moda aquelas prendas de vestir verdes que chamabamos co-
reanas, os rapaces da clase agacháronse nun armario verde que ocupaba
toda a parede e, desde o seu interior, cos mesmos berros de Tejero
irromperon na aula cando Nieves comezaba a súa clase, ela partillou con
todas e todos o seu riso e no ar pairou unha certa inocencia dos asaltan-
tes.  Anos máis tarde outro 23F morría José Afonso e as tres
aprendemos moito máis que Grándola. Anos máis tarde tamén outro
23F nos deixaba Daniel García Ramos e con el a lingua perdía a quen
lle facía xustiza e o pobo a un bo e xeneroso. O 23F é un día triste no al-
manaque de moita xente, no de 1981, eu sei que como Nieves, Zeca
Afonso e Daniel García Ramos tamén estiveron pendentes da radio.♦

ArribadaenBaiona



A.N.T.
Afondar na música popular da
península ibérica coa linguaxe
do jazz é o principal obxectivo
do proxecto dirixido por Ja-
vier Arroyo de nome Lusitania
Jazz Machine. O disco Milho
verde é o resultado desa fusión.

Non é o único proxecto musical
que tende pontes máis alá das
fronteiras que separan a penísula
ibérica. Mais Lusitania Jazz Ma-
chine ten o engadido de que non
só reúne nas súas filas músicos
residentes en Portugal, León ou e
Estremadura, senón que ademais
se mergulla na música popular
propia de cada beira da estrema
co jazz como punto de partida.

O pianista valisoletano Javier
Arroyo, cunha traxectoria dentro
do jazz de máis de vinte anos,
botou a  andar este proxecto co
obxectivo de mostrar as raíces
musicais entre ambos pobos.
Concibido como unha viaxe de
fusión polos ritmos do mundo,
dende o flamenco mediterráneo
até os sons hindús, ao Lusitania
Jazz Machine foron uníndose
músicos destacados que non sa-
ben de fronteiras.

O resultado deste rebumbio de
sinfonías comezou a escoitarse en
directo de xeito continuado a par-
tir do ano 2000, un estilo persoal

que levou a este músicos a subirse
ao escenario de festivais de jazz
como o de Badaxoz, o de Grana-
da, ou nos concertos do Festival
de Teatro Clásico de Mérida. 

Toda este traballo de concer-
to traduciuse en Milho verde, o
seu primeiro disco. Gravado no
Centro Cultural Raiano o 9 e 10
de setembro de 2002, o traballo
está composto por once temas
producidos e dirixidos por Javier
Arroyo, masterizado por El Re-
verendo e mesturado por Steve

Jordan. Nel afianzan o concepto
de fusión co que xurdiu Lusita-
nia Jazz Machine.

A formación actual está
composta por piano, contrabai-
xo, trombón, percusión e piano.
O californiano afincado en Eu-
ropa Paul Stocker é o encarga-
do de interpretar os instrumen-
tos de vento. Este saxofonista
ten colaborado con figuras in-
ternacionais destacadas como
Tete Montoliu, Pony Poindex-
ter, Lou Bennet ou Bongi Ma-

keba, contando no seu currículo
con máis de corenta discos gra-
vados.

O contrabaixo e a voz do Lu-
sitania corre a cargo do músico
cubano Yelsy Heredia, que a pe-
sar da súa idade, xa ten acompa-
ñado a artistas como Chucho e
Bebo Valdés ou Bobby Martínez.
Dende outras latitudes musicais
achégase ao proxecto o trombo-
nista Cheryl Walters. O estadou-
nidense ten participado en grava-
cións e bandas tan diversas como

Mano Negra, Miguel Ríos, Kiko
Veneno ou con El Cigala.

Ademais de Javier Arroyo no
piano, a formación complétase
coa percusión de Faín S. Dueñas.
Este percusionista valisoletano,
que tamén é investigador da mú-
sica medieval e árabe, percorreu
o mundo co seu emblemático
proxecto Radio Tarifa. A súa fi-
losofía transfronteiriza e a súa
bagaxe son unha destacada con-
tribución ao proxecto Lusitania
Jazz Machine.♦
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M.B.
Milladoiro, Marlango, Lama-
tumbá, Muchachito Bombo In-
fierno e Xochilmica son os gru-
pos que conforman o cartel do
XXXI Festival do Queixo que
se celebra en Arzúa do 3 ao 5 de
marzo.

Arzúa celebra, do 3 ao 5 de
marzo, unha das festas gastronó-
micas máis destacadas do inver-
no, a Festa do Queixo, e faino
cun programa amplo que se axei-
ta a todo tipo de públicos e que
inclúe degustacións, charangas,
pasarrúas, monólogos, anima-
ción ao aire libre e que culmina
con dúas noites de concertos.

O programa de actividades
desta XXXI edición da festa
arranca o venres cunha noite de-
dicada ás cantigas populares, na
que está previsto que participen
a Rondalla de Moraima de Ar-
zúa, Fol de veneno e os músicos
Mini e Mero, que interpretarán
as súas Cantigas de cego.

O sábado, Marlango abrirá a
primeiro noite de concertos que
conforman o Festival do Queixo.
Con Leonor Watling á cabeza,
Marlango presentará no campo
da feira o seu último traballo
discográfico, Automatic imper-
fection, resultado das vivencias
do grupo durante o último ano e
das súas viaxes por Portugal, Xa-
pón en Francia. 

Esa mesma noite os cataláns
Muchachito Bombo Infierno

destilarán unha boa dose do que
dan en chamar rumboxing, unha
mestura de rumba, swing e com-
bate corpo a corpo, que xa se
ten convertido no seu sinal de
identidade.  

O festival desdóbrase na
praza da vila a partir das dúas da
madrugada coa actuación de La-
matumbá. O grupo ourensá, que
se achega a Arzúa coa reedición
do seu segundo disco Lume (pa-
ra que saia o sol) acabada de sa-
ír do forno, subirase ao escena-
rio para ofrecer un dos directos
máis frescos do panorama gale-
go, un espectáculo que mestura
o reggae, a samba, a rumba e o
rock, e que moitos xa dan en de-
finir como a nova verbena do
século XXI.

Máis concertos o domingo,
desta vez, cun marcado recendo
folki. Ás sete da tarde Xochil-
mica interpretarán os temas do
seu traballo debut 5 elementos,
unha música pegadiza e bailábel
que os fixo merecedores do pre-
mio que concede o Certame de
Música Folk de Radio Obradoi-
ro e de ser o grupo elixido para
actuar a primeira noite do Festi-
val de Ortigueira 2006. O cartel
do festival pecharase co concer-
to do grupo máis veterano da es-
cena folk galega, Milladoiro. En
Arzúa farán un repaso por unha
traxectoria de vinte e cinco anos
a través dos seus temas máis
aclamados.♦

Música con Queixo

Lusitania Jazz Machine, sobre a fronteira

Javier Arroyo, portada de Milho Verde e Paul Stocker.

Xornalista de for-
mación, fotógra-
fo, crítico, comi-
sario. Ourensán
inoculado polo
veleno da
fotografía e da
cultura, a súa
mirada hai tempo
que se afastou
do momento
decisivo, tal vez,
dende que esta
se volveu lenta,
reflexiva. Gusta
dos espazos natu-
rais, das paisaxes
acendidas domes-
ticadas polo
home, das fendas
do territorio. Dos
territorios plenos
e deses outros
arrebatados pola
sensación de per-
da. Darlle a todo
unha nova orde,
establecer xogos
de percepción,
cuestionar o
representado a
través do
realismo fotográfi-
co. Espazos
dados á
evocación, ao
lirismo, cos que
establecer novos
enunciados,
sometelos ao es-
trañamento, facer
dende a experien-
cia unha
realidade nova,
formularmos pre-
guntas, cortocicui-
tar o pensamento,
desvelar enigmas,
repensar
o vivido.♦
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Xosé Lois
Ripalda
‘Séguese
a conservar
o amor a auga’

M.B.
Vense de publicar de publi-
car O libro das fontes (Xe-
rais) no que propón un per-
corrido por este patrimonio
dende ópticas diversas.
Que o levou a escribilo?

En Galiza existe unha
gran cantidade de fontes aín-
da que boa parte foron derru-
badas indiscriminadamente.
En cada lugar podemos saber
dalgunha fonte que tiraron e a
teima parece ser quitar a máis
importante. Por exemplo en
Compostela, unha cidade que
conserva moitas fontes, desa-
pareceu unha que estaba na
Acibecharía, documentada no
Código Calixtino. E as que
non se tiraron, despedazáron-
se e os anacos adornan xar-
díns. Por iso, detrás do libro
está a idea de recuperar todo
este patrimonio material e in-
material que posuímos.

Moitas romarías das
que se celebran e moitos
santuarios están relaciona-
dos coa existencia de fontes.

Cómpre remontarse ao
neolítico e ás comunidades
agrarias que adoraban a natu-
reza, o sol, e tamén a auga.
Tiñan predilección por ela e
conferíanlle propiedades cu-
rativas. Cando se produciu a
cristianización, santificaron
as adoracións pagás, as fontes
pasaron a ser augas santas e a
virxe apareceu en todas elas.

Que seres mitolóxicos
se vinculan as fontes?

As mouras son unhas. Es-
tán enfeitizadas e posúen
grandes cantidades de tesou-
ros. Son mulleres fermosas
que aparecen ao carón das
fontes e que se deixan ver a
certas horas. Relacionados
con estas augas están tamén as
lavandeiras, que cando lavan
invitan o camiñante a retorcer
a roupa e se o fai no mesmo
sentido que a muller, pode
darse por perdido. Lendarias
tamén son as nixes ou ondinas
e as ninfas, fillas do deus ro-
mano Jano. As augas termais
tiñan as súas divindades, co-
mo en Caldas de Reis, onde se
atoparon aras de ofrenda.

Non esmoreceu a tradi-
ción das fontes?

Coa traída da auga ás ca-
sas non se perdeu todo, a
xente segue a conservar o
amor a auga.♦

Smith
and Wesson
Chamar, chamábase Matoaka. Os ingleses
pensaron que o seu nome era Pocahontas e,
como non era cristiano, fixérona bautizar co
de Rebecca. Con moitas verdades, Terrence
Malick constrúe unha monumental mentira
na súa bela película O Novo Mundo. Cons-
trúe unha mentira moi bela, bela como a ac-
triz Q´orianka Kilcher (bela ao xeito indíxe-
na, a película como a actriz, co cabalete do
nariz ancho e bronco, os labios grosos, os
ollos limpos), mentira se cadra un tanto de-
saxustada e chea de sutís contradicións, que
se poden deber a que, seica, o filmado era o
dobre e na montaxe houbo que elixir que cin-
ta figuraba e cal non. E se cadra nas elipsis
errou o director: faise referencia a cousas que
non se viron, nun momento parece que Poca-
hontas está embarazada, despois xa non. Vin
nesta película a influencia innegable de Her-
zog (Aguirre) e de Tourneur.  Tal vez, por iso,
a de Conrad. E, aínda que non o pareza, a de
Saura (El Dorado). Quérenos facer crer Ma-
lick que Pocahontas aceptou a “hospitalida-
de” británica, o colonialismo. Ocúltanos que,
probablemente, foi unha espía do seu pai.
Ocúltanos que a confederación  de Powha-
tan, que ocupaba o espazo da actual Virxinia,
entre o Potomac ao norde e Albermale
Sound, ao sur, reunía a 28 etnias algonquinas
e unhas 30.000 almas, que era poderosísima,
que puido (se quixese) aniquilar a aqueles in-
gleses brutais. Que errou e non o fixo. Que os

indios xa coñecían aos brancos, non eran tan
inxenuos como os pinta, pois Jamestown foi
elevada (é un dicir, foron poñer o forte nun-
ha baía enlodada, malsá, e apañaron a mala-
ria) sobre as ruinas da misión española de
San Miguel (pois os españois chegaran 40
anos antes). Que, en fin, Pocahontas tiña ¡12
anos! —Un modelo de heroe inglés, o tal
glentleman, mister Smith.

Ninguén contou a historia de Pocahontas,
princesa, como o xenial Marcel Schwob no
seu belísimo libro (téñoo agora nas mans, té-
ñoo sempre nas mans) Vies Imaginaires.

Paso a resumir: Era filla de Wahunsona-
cock, a quen os ingleses chamaron Powha-
tan, confundindo o seu nome co da confede-
ración que mandaba. No ano1607 o país de
Pocahontas sufriu disturbios coa chegada
dos europeos. Fidalgos arruinados, truáns e
buscadores de ouro desembarcadon nas bei-
ras do río Potomac e ergueron chozas. Esas
chozas recibiron o nome de Jamestown, e á
colonia chamárona Virxinia. Durante esos
anos, Virxinia non foi máis ca un forte pe-
queño e miserable construido na baía de
Chesapeake, en medio dos territorios do
grande rei. Atraparon os indios ao capitán
máis, cando ían matalo, unha nena de doce
anos tendeuse sobre el e pediu graza. Foille
concedida. O capitán tiña vintenove anos.
Levaba uns bigotazos tesos, a barba en aba-
no, e o seu rostro era aguileño. Dixéronlle
que o nome da filla pequena do rei, que
acababa de salvarlle a vida, era Pocahontas.
Os indios liberaron ao capitán. Un ano des-
pois Pocahontas atravesou soa a selva entre
ambas poboacións e advertiu ao capitán dun
ataque dos indios. Timidamente, fuxiu e per-
deuse no bosque. Un ano máis, e os colonos
depuxeron ao capitán e embarcárono para In-
glaterra. En 1612 outro capitán, Argall, rap-
tou a Pocahontas. Casárona con John Rolfe,

un gentleman que comezaba a cultivar taba-
co, en abril de 1613 (o primeiro capitán e
Rolfe salvaron a colonia da desfeita. Virxinia
especializouse en producir tabaco. Eu mes-
mo fumei algunha vez eses enrevesados xa-
rutos). Levárona a Anglaterra en 1615 e reci-
biuna a raíña Ana. Fixéronlle retratos. O pri-
meiro capitán, aquel do que ela namorara
sendo nena, foi visitala.  E en voz baixa con-
fioulle que o seu nome era Matoaka. Os in-
dios temerosos de que se apoderasen dela por
maleficio, déranlles aos estraños o falso no-
me de Pocahontas. O capitán marchou e non
volveu ver a Matoaka. Enfermou ela de sau-
dade en Gravesend, perdeu a cor e morreu. O
seu retrato está ornado con este texto: Mato-
aka  alias Rebeca filia potentissimi principis
Powhatani imperatoris Virginiae .A pobre
Matoaka tiña un sombreiro alto, de fieltro,
con dúas guirlandas de perlas, unha grande
gorgueira de ríxido encaixe e un abano de
plumas. Afináraselle o rostro, tiña os pómu-
los saíntes e os ollos grandes e doces.

Incomprensiblemente, esta cruelísima
expresión da capacidade destructiva do ser
humano pasa só por unha historia de amor
(amor haino, e non por parte do europeo que
coñecía o amor cortés, senón por parte da
salvaxe, que nunca soubo quen foran os tro-
badores. Nun belísimo momento da pelícuñ-
la de Malik  —hai moitos— ela senta vendo
como marcha o barco del, unha noite, na ei-
ra do millo,  chorando os desdés dun ingrato
galán). Incomprensiblemente, Schwob non
está traducido ao galego.

Vaian ver a película. E non esquezan o
que levamos ao Novo Mundo: o capitán de
Matoaka (non o dixen aínda. Por certo, na
película non sae nin unha soa vez o nome de
Matoaka) chamábase John Smith. Smith. E
despois de Smith, chegou a América Wesson.
Smith and Wesson.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

novidades    novidades     novidades     novidades     novidades     novidades     novidades 

Cogumelos de Galiza
con textos de Marisa Castro e Víctor López Román e ilustracións de Carlos Silvar

144 páxinas a toda cor e tapa dura en tea

POBOACIÓN E INDUSTRIA
Unha nova entrega da colección Galicia

de Adela Leiro, Mon Daporta Padín e Duarte Correa Piñeiro

A NOSA TERRA
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FRANCISCO CARBALLO

Recibo o nº 36 de Análise
empresarial que
edita Unipro. De

contido múltiple, varias páxi-
nas van dedicadas ao rural
galego. Esta publicación, diri-
xida por Afonso Ribas Fraga,
é unha proba do tesón persoal
do director e da empresa. Sa-

ber manterse na cientificidade
e nunha expresión a ler por
públicos amplos, ten mérito. 

Abandonei o rural galego
aos 13 anos con melancolía e
por concesión familiar. Teño
sempre interés polo presente
e futuro do rural galego e pre-
ocupación ante as decisións
privadas e públicas dos cam-
pesiños. Cando vexo nunha
publicación científica análises
e propostas que podían desen-
volver a produción agraria e
acompañar a transformación
da cultura histórica do
campesiñado, revivo a miña
infancia e breve adolescencia
rural. 

Da media ducia de artigos
sobre o agro de Análise
empresarial bateu en min o
de Juan Castro Insua, “Reper-
cusión dalgunhas políticas de
subvencións sobre a sostibili-
dade económica e ambiental
da gandería en Galiza”.
Comeza, “a politica agraria
comunitaria (PAC) conqueríu
con creces o obxectivo de ali-
mentar a poboación europea,
pero non foi capaz de alimen-
tar o seu gando. A gandería
europea fíxose moi dependen-
te dos alimentos cultivados
fóra de Europa, o feito de que
Europa necesite importar o 70
% da súa proteína de alta ca-
lidade para alimentación ani-
mal demostra a debilidade da
PAC”. 

Pasa o autor a estudar o
xurro como abono na xestión
sustentábel do gando. Impre-
siona constatar que o
tratamento que o autor
propón, e que se empeza a
extender no agro, pode
substituír os abonos minerais
con dupla avantaxe: liberar da
contaminación das augas que
o xurro ás veces ocasiona, e
reducir as emisións de CO2

que Meirama e As Pontes de-
positan na chuvia ácida,
verdadeiro cancro da vexeta-
ción hortícola. O autor afirma
na “a enerxía que anualmente
se pode aforrar mediante a re-
ciclaxe do xurro como abono,
é de 158 Ketp, maior por
exemplo que a subministrada
pola central nuclear Zorita,
ou equivalente á metade do
consumo anual eléctrico
doméstico galego”. 

Por fin, reivindica Castro
Insua máis extensión para os
cultivos, pois que só ocupan
o 14% da superficie, mentres
o monte de bosco ou mato
ocupa o 69%. Ese maior
espazo podía dedicarse ás fo-
rraxes que son o sistema ópti-
mo para o benestar animal e
Galiza dependería menos da
soia e doutros produtos exte-
riores.♦

A compañía de ópera de Sieni ía
todos os invernos á Habana a re-
presentar as mellores obras no
grande teatro de Tacón, que, pa-
ra gloria da nosa terra, hoxe per-
tence á patriótica sociedade Cen-
tro Gallego.

Eu tiña costume de ir a estas
festas en compaña dun paisano da
banda de Sada, que era un namo-
rado de Carlos Albert, de Tolstoi,
Marx e outros. O meu compañei-
ro chamábase Cesáreo Z... De co-
tío se bulraba de min, dicindo que
o meu costume de falar o galego,
a miña ansia de que Galicia lo-
grase a súa personalidade, era
cousa ridícula, contraria aos gran-
des ideais que xerminaban na es-
tudiosa e nobre mocedade.

A noite do 22 de Nadal de
1894 anunciouse a representa-
ción de “Otello”, de Verdi, e ade-
mais díxose que a tiple ferrolana
Asunción Lantes cantaría no in-
tre, por primeira vez, unha cánti-
ga gallega, Adios a Mariquiña.

Fumos alá. A colonia galega
estaba aquela noite no gran tea-
tro disposta a agasallar á feiticei-
ra Asunción “a muller máis fer-
mosa e máis muller” que, según
o meu amigo F. Hermida, cronis-
ta de La Discusión, se tiña visto
naquel escenario.

Cantouse o primeiro acto
d´Otello. Asunción, que facía unha
Desdémona xeitosa e lanzal, foi
moi aplaudida. –Non me gusta
“Otello”, –díxome Cesáreo–, esta
ópera non debía de representarse
nestes tempos. A súa fábula é in-
moral, dunha tirania abafante. Se
non fose por ti, hoxe non viría aquí.
A música é boa, como cousa do
inspirado Verdi, iso sí. Pero cando

a tiple cante a peza gallega vaise
doer moito o teu patriotismo, meu
querido Asieumedre. Xa verás a di-
ferenza entre a nosa música pasto-
ril, enxebre, queixosa, e esa outra
italiana que recolle e leva nas súas
notas un mundo de inspiración.

—Xa sei, –respondinlle–, que
ti non queres sentir nin recoñecer
a terra. As túas ideas prívante de
atopar cousa boa na música gale-
ga. Eu sí; para min ten un encan-
tamento brando, unha soidade
docísima que esperta no meu co-
razón as lembranzas do lar. Esas
teorías túas de cosmpolitismo
son boas en... teoría; pero as na-
cionalidades, as linguas nas que
nada puxemos os homes, obede-
cen a leis da natu-
reza, a aconteci-
mentos providen-
ciais da historia, e
nós non podemos
reformar a terra.
En verdade che
digo que en min
ten máis forza o
recordo da miña
nai, as lembran-
zas de cando era
pequeno, que to-
das as doutrinas
de Bakounine e
de Tolstoi.

Os timbres de
aviso soaron. Os
músicos puxé-
ronse nos seus lugares, e José
Castro Chané sentouse na alta si-
lla do medio para dirixir a or-
questa. O telón ergueuse paseni-
ñamente. Na escena apareceu
unha aldea galega na que non
faltaban alpendres, hórreos, ár-
bores, etc.

Asunción Lantes saiu vestida
de galega. Un aplauso longo e for-
te resoou entonces, aplauso de ade-
miración, de gratitude e agarimo.

Chané, o músico inspirado,
ergueuse e marcou o primeiro
compás da melodía. A tiple co-
menzou

“Com ti vas pra lonxe
y-eu vou pra vello,
un adios Mariquiñas
mandarche quero...”

e a música, como unha invo-
cación bárdica, levou os nosos
pensamentos á terra lonxana.
Despois o poeta falaba das riden-
tes paisaxes, das frescas sombras,

da lúa lucente dos
nosos ceos; e a
música de Chané,
digna compañeira
da musa do in-
mortal Curros,
cinguido á idea
saudosa do poeta,
entrou nas almas,
a s o b a l l o u n a s ,
adormeceunas ne-
se mundo de re-
cordos, nesa cata-
lepsia do espíritu
que vive no pasa-
do e no porvir, na
terra o no ceo, nas
somas das quen-
lles sombrisas e

no cume das altas montanas onde
o sol esnaquiza as suas vívidas
raiolas.

Despois, a idea musical, como
unha volvoreta que seguira un
dourado fío de lus, parouse nunha
frase doida como unha balada de
Chopin, fonda e harmoniosa co-

mo unha sonata de Beethoven,
dando comenzo a este rogo:

“Dilles que as súas obrigas
aquí os esperan
e s´onde elas non volven
que se condenan...
E agora voa,
Pombiña e que te guíe
Nosa señora”

Qué ovación non vista reci-
biu naquel momento Chané. Cu-
rros Enríquez, que estaba nun
palco, tivo que sair contra da súa
vontade ao escenario, a recibir a
aprobación resoante dos galegos.
Abrazáronse entón o poeta da
palabra e o poeta da música, as
dúas manifestacións máis puras
da alma céltica; e entón, posto o
púbrico de pé, como obedecendo
a un mesmo pensamento, enxor-
deceu os aires cun ¡Viva Galicia!

O meu amigo Cesáreo, páli-
do, tremante, buligándolle as bá-
goas nos ollos, tamén aplaudeu,
tamen deu o patriótico viva.

—Asieumedre, –díxome can-
do tornábamos para a casa–, Cha-
né e mais Curros foron esta noite
os meus redentores. Un sentimen-
to que me fai moito ben esperta-
ron no máis fondo da miña alma
esta música saudosa e esta meiga
fala da terra onde nacín. Si; reco-
nozo agora que Galicia nin pode
nin debe morrer. A libertade, a
fraternidade entre os homes debe
comenzar respetando aquelo que
é obra da natureza. Dende hoxe,
meu querido Asieumedre, quero
ser máis que teu amigo e compa-
ñeiro, quero ser tamen teu irmán
xa que reconozo que temos unha
mesma nai: Galicia.♦

A Carón do Lar. Contos de Lugris Freire en A Nosa Terra

Unha cantiga de Chané
Manuel Curros Enríquez e Xosé Castro Chané.

Qué ovación
recibiu Chané.
Curros Enríquez,
que estaba nun
palco, tivo que sair
ao escenario,
a recibir a
aprobación resoante
dos galegos. 



ArArteixoteixo
■ TEATRO

MOFA E BEFA
O magnífico dúo presenta
Cultura para dar e tomar,
este domingo 5 de marzo
no Centro Cívico Cultural.

BaionaBaiona
■ ACTOS

ROBERT MATTHEWS
O profesor de Historia de
América Latina no Departa-
ment of History and Center
for Latin American and Ca-
ribbean Studies da universi-
dade de New York, será o en-
cargado de impartir a confe-
rencia EE UU ante os cam-
bios en América Latina, este
xoves 2 de marzo ás 20 h. na
Biblioteca Municipal, dentro
do Foro Iberoamericano que
organiza o Instituto Galego
de Análise e Documentación
Internacional

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

CONTOS NA PEDRA
Co obxectivo de potenciar a
imaxe da Zona Vella como
un lugar axeitado para o le-
cer e para manter uns dignos
estándares de calidade vida,
o Concello pon en marcha
esta iniciativa que vai levar
a oito locais hostaleiros ou-
tras tantas actuacións de hu-
moristas galegos, nas que
non se cobrará entrada. Este
venres 3 ás 21 horas gozare-
mos coa actuación Gari e
Vicky no Globo. O vindeiro
venres 10 gozaremos coa
actuación de David Amor
na tasca Fonte de Unta.

BoirBoiroo
■ TEATRO

JAVIER MURO
Podemos ollar o espectáculo
Magilusión o vindeiro ven-
res 10 na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

CONTRASTES
O museo Massó acolle a
mostra fotográfica A mira-
da dos irmáns Massó.

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Podemos ollar as fotografías
de Javier Teniente na Casa
da Cultura até o 12 de marzo.

CangasCangas
■ MÚSICA

ANNE MC MILLAN
A soprano americana inter-
preta un programa integra-
do unicamente por obras de
Mozart, na conmemora-
ción do 250 aniversario do
nacemento do compositor,
o próximo domingo 12 no
Auditorio Municipal, xunto
coa formación Camerata
Proarte, baixo a dirección
de Victor Ardelean.

CariñoCariño
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Fulano, Mengano e Cita-
no actúa este venres 3 no
Auditorio Municipal.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

HOMENAXE A FERRÍN
A Casa de Curros Enríquez
acolle unha mostra itine-
rante na que máis de trinta
artistas galegos recrean a
obra do escritor.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CARGO
Esta película, dirixida por

Clive Gordon, escrita por
Paul Lavety e interpretada
por Peter Mullan, Daniel
Brühl e Luís Tosar, será pre-
senta nunha gala, con poste-
rior cóctél,  este venres 3 ás
21 h. no cine Filmaxcoruña,
no Centro de Ocio do Porto
da Coruña. Contarase coa
presenza do director, guionis-
ta e principais actores.

CÁRCEL DE AMOR
O ciclo de cinema e vídeo Re-
latos Culturales sobre la vio-
lencia de género, do Departa-
mento de Audiovisuais do
Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, continúa no
Salón de Actos da Fundación
Luís Seoane, até o sábado 18,
con multitude de interesantes
proxeccións. Este xoves 2 ás
20:30 h. poderemos contem-
plar Die Helfer und die
Frauen (2003), de Karin
Jurschick, sobre como as for-
zas armadas e as organiza-
cións políticas en Kosovo e
Bosnia Herzegovina intentan
resolver problemas como o
tráfico de mulleres e a súa
posterior explotación sexual.
O venres 3 proxéctanse os tra-
ballos Barbed Hula (2002) de
Sigalit Landau; Belladona
(1989) de Beth B; e Calling
the ghosts. A story about ra-
pe, war and women (1996),
de Mandy Jacobson e Kar-
men Jelincic. O sábado 4 ás
19:30 h. poderemos ollar La
voz humana (1997), de Ma-
ría Ruído; Writing Desire
(2000), de Ursula Bien-
mann; e Warrior Marks
(1993), de Pratibha Parmar.
O vindeiro sábado 11 teremos
a Domestic violence 2 (2001),
de Frederick Wiseman. A
esta iniciativa interdisciplina-
ria súmaselle Violencia sin
cuerpos, un proxecto web ar-
ticulado como unha mostra de
net.art na que se consideran
distintas lecturas en torno á
violencia de xénero na rede. O
programa completo pódese
consultar en www.carceldea-
mor.net/vsc ou en www.luis-
seoanefund.org.

■ EXPOSICIÓNS

GALIZA INDUSTRIAL
A Fundación Barrié pre-

senta esta impresionante
mostra de produción propia
que cobre máis de dous sé-
culos de desenvolvemento
industrial no noso país, des-
de os precursores do s.
XVIII até as novas indus-
trias do s. XXI.

CARTEIS DA GUERRA
1936-1939
Podemos ollar esta mostra
na sala do Quiosque Afonso
até o domingo 26.

CINE PINTADO
O Museo de Arte Contem-
poránea Unión Fenosa pre-
senta Luís Buñuel e a súa
primeira mirada en Italia,
até mediados de abril.

FEDERICO LOXO
O fotógrafo ferrolán colga
as súas imaxes na galería
Coarte (Paio Gómez 18)
até este sábado 25 de fe-
breiro. Neste mesmo lugar
e durante o mesmo periodo
podemos contemplar os
óleos de Carmen Muset. 

FRIDA KHALO...
a gran ocultadora, titúlase
esta mostra composta por
52 retratos fotográficos, dos
máis de cen que compoñen
a colección de Spencer Th-
rockmorton sobre Frida
Khalo, que podemos con-
templar na Fundación Luís
Seoane até o 31 de marzo. 

NAS PROFUNDIDADES...
os tentáculos dos anxos é
un proxecto concibido por
Xurxo Gómez-Chao, con

coreografía e peza musical
orixinais producidas para a
Fundación Luís Seoane por
Bárbara Monteagudo e
Óscar Górriz, respectiva-
mente; ademais dunha ex-
posición na que se amosan
máis de trinta pezas realiza-
das por L. Seoane que con-
teñen esta iconografía. A
duración da peza coreográ-
fica é de 45 min., admitindo
70 persoas por representa-
ción (todos os venres ás 10
e 21 h. até o 7 de abril), pre-
via reserva de praza.

PIXELS E CORAZÓNS
O Centro On Imaxinarte
presenta até o 29 de marzo
a mostra Historias de amor
en animación 3D, unha es-

colma de catro dos mellores
traballos internacionais de
animación de notábel carga
emocional.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
As obras do prestixioso
premio de fotografía de na-
tureza, recoñecido como o
máis importante a nivel
mundial, organizado pola
BBC Wildlife Magazine e o
Museo de Historia Natural
de London, nas que non só
se valora a beleza formal,
senón tamén a crueldade e
os problemas de conserva-
ción da natureza, pódense
ollar no Aquarium Finiste-
rrae, até o 25 de xuño.

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

O último disco do hetero-
doxo flamenco José Mercé
traenos unha versión propia
de Mammy Blue, o tema
que nos sesenta fixo céle-

bre o grupo Pop Tops, que
encabezaba o cantante Phil
Trim. Bela canción que re-
vive e mellora na particular
interpretación de Mercé.♦

Mammy BlueMammy Blue
O O TTrinquerinque

Nesta edición, ademais do queixo
con D.O. Arzúa-Ulloa, estarán
presentes as D.O San Simón da
Costa, Cebreiro e Tetilla, asi como
produtores tradicionais e o queixo
de Ovella de Allariz e o Queixo de
Taramundi. Polo que respecta á
música temos os concertos, o sá-

bado 4, de Marlango, grupo da
actriz Leonor Watling, e de Mu-
chachito Bombo Infierno, ade-
mais dos galegos Lamatumbá
que tocarán á 1,30 h. na Praza da
Vila. O domingo 5 chegará o folk
cos veteráns Milladoiro e os pro-
metedores Xochilmica.♦

XXXI Festa do Queixo de XXXI Festa do Queixo de ArArzúazúa
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☞ CAPOTE. Película
máis ou menos biográfi-

ca sobre o xornalista e escritor
norteamericano Truman Capo-
te, famoso pola súa novela A
sangue frío, editada a primei-
ros dos sesenta e que trata so-
bre o asasinato de catro mem-
bros da mesma familia nunha
pequena vila de Kansas. O fil-
me céntrase sobre todo na plu-
ma que tiña o escritor.

☞ BOA NOITE E BOA
SORTE. A finais dos

anos 50, o xefe de informati-
vos dunha cadea de televisión
enfróntase ao senador Mc-
Carthy pola persecución que
somete aos sospeitosos de co-
munistas. Sobria e contida,
moi boa película.

☞ DICK E JANE, LA-
DRÓNS DE RISA. O

histriónico Jim Carrey ofrece
aquí unha parodia do calote da
empresa Enron. Crítica con-
tundente e humor nun aceptá-
bel filme de temporada.

☞ ILUMINADOS PO-
LO FOGO. Mentres

agoniza un compañeiro seu, un
ex soldado arxentino da guerra
das Malvinas rememora as súas
dramáticas vivencias no confli-
to. Denuncia do militarismo,
do belicismo e da incompeten-
cia dos ditadores arxentinos.

☞ MUNICH. Tras o secues-
tro e asasinato de 11 atletas

israelís nos Xogos de Munich do
72, o Mossad organiza un coman-
do para vingarse e matar 11 pales-
tinos, mais a violencia non se de-
tén aí. Algúns tópicos nunha boa
película que denuncia os crimes
do servizo secreto israelí.

☞ ESCONDIDO. Unha
parella recibe varios víde-

os nos que queda patente que es-
tán a vixialos. Co tempo, os ví-
deos recollen aspectos da nenez
do home, que espertan a súa ma-
la conciencia pero que tamén lle
fan sospeitar dunha persoa.
Suspense ben levado e revisión
do pasado colonial de Francia.

☞ BROKEBACK MOUN-
TAIN. Amor furtivo entre

dous homes na América pobre
dos anos sesenta. As mulleres, os
fillos, a explotación laboral, a in-
tolerancia e o recordo da monta-
ña na que foron felices. Neste ca-
so o Sempre nos quedará París
de Casablanca, transfórmase no
Sempre nos quedará Brokeback
Mountain. O ton tamén pode
lembrar As pontes de Madison.

☞ MEMORIAS DUNHA
GEISHA. Película basea-

da no famoso best-seller litera-
rio. Historia da mítica geisha
Saiuri, a máis completa e a favo-
rita dos homes máis poderosos.
A pesar dos seus privilexios, a
hetaira soña cun amor imposíbel.

☞ CRASH. Trinta e seis
horas na vida de Los

Angeles. Película coral que
recrea as dificultades de inte-
gración das diferentes colo-
nias de emigrantes en Califor-
nia. Dirixe o guionista de Mi-
llion Dollar Baby.

☞ THE JACKET. Un
soldado da guerra de

Iraq de 1991 salva a vida pero
perde a memoria e remata nun
manicomio. Alí é sometido a
unha terapia que lle permite
ver o futuro, pero descubre que
vai morrer e tratará de impedi-
lo. Retorcida e tramposa.

☞ A XOIA DA FAMILIA.
Unha executiva estirada

vai pasar o nadal á casa do seu
prometido. Alí atópase cunha fa-
milia progre, politicamente co-
rrecta. Guión previsíbel desde o
principio. O resultado queda bas-
tante por baixo das espectativas.

☞ OS 2 LADOS DA CA-
MA. A segunda parte da

comedia española de máis éxito
do 2002 consegue non quedar por
baixo da anterior (para algúns
mesmo a mellora). Parellas e infe-
dilidades nos arredores dos trinta,
con humor, música e un guión
máis traballado. Escena épica, a
de Alberto San Juan cantando: Fuí
paloma por querer ser gavilán.♦

CarCarteleirateleira

A artista mozambicana, criada no
barrio lisboeta da Mouraria, rende
tributo aos grandes fadistas como
Fernando Maurício, Carlos do Car-
mo e Amália Rodrigues en Trans-
parente, o seu último traballo
discográfico que poderemos escoi-
tar en directo este sábado 4 de mar-
zo no Auditorio Municipal de OU-
RENSE; e o domingo 5 ás 20 h. no
Palacio da Ópera da CORUÑA.♦

MarizaMariza

O festival coruñés celebra a súa
IV edición achegándose á sala Fá-
brica de Chocolate de VIGO o
venres 10 ás 22:30 h, coas actua-
cións de 12twelve, considerada
unha das mellores formacións de

avant-rock internacional, Siwel e
The secret society, proxecto per-
soal do atípico cantautor Pepo
Márquez. O sábado 11 repítese o
concerto ás 23:30 h. na discoteca
do Playa Club na CORUÑA.♦

Softpop Softpop TTourour 0606

Considerado como un dos con-
xuntos de máis prestixio da capi-
tal da música, Viena, na que ten
as súas raigañas –debido ao inte-
rés dos músicos da Filarmónica
e a Sinfónica por criar un con-
xunto de cámara–, dirixida polo
seu titular Marco Boni, inter-
pretará un repertorio composto
enteiramente por obras de Mo-

zart. O mércores 8 ás 20:30 es-
tarán no teatro Jofre do FERROL;
o xoves 9 no Centro Cultural
Caixanova de VIGO; e o venres
10 no Auditorio Municipal de
VILAGARCÍA. Entradas á venda
en www.caixanova.es como ta-
mén na billeteira telefónica 902
504 500 e nas billeteiras dos lo-
cais de actuación.♦

WWieneriener KammersynphonieKammersynphonie

Mofa e Befa
está este

domingo 5
en ARTEIXO.

A Fundación
Barrié
da CORUÑA
alberga
a mostra
A Galiza
Industrial.
Na foto,
guindastres
en Astano
no ano
1970.
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■ MÚSICA

HU HEAD
A formación madrileña de
hip hop dá un recital no
Jazz Vides este sábado 4 ás
23:30 h.

LEILÍA
As cinco mozas que com-
poñen este fabuloso grupo
de pandereteiras presentan
o seu traballo Madama es-
tre próximo mércores 8 ás
21 h. no teatro Rosalía de
Castro.

■ TEATRO

FINAL DE PELÍCULA
O teatro Rosalía de Castro
acolle o vindeiro venres 10
e sábado 11 a actuación de
Áncora Producións.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

O AVARO
Teatro Galileo representa
esta obra o vindeiro xoves 9
e venres 10 no Edificio de
Servizos Múltiples.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

FONDOS DO ATENEO
O Ateneo Ferrolán presenta
esta colectiva.

SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre ao públi-
co o seu museo, onde se po-
den contemplar diferentes
esqueletos e unha colección
de pegadas e de minerais.

FozFoz
■ TEATRO

O POLIÑO FEO
Viravolta Títeres actúa este
sábado 4 na Casa da Cultu-
ra. O vindeiro sábado 11 po-
deremos ollar A pedra que
arde de Títeres Cachirulo.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ONÍRIA
A sala da Deputación Pro-

vincial acolle até o 19 de
marzo a mostra Atrévete a
soñar, baseada nos conti-
dos da película O soño
dunha noite de San Xoán,
de Dygra Films.

DE VIAXE
Fotografías de Serafín Tras-
horras que se exhiben na sa-
la Novimex.

■ MÚSICA

ANNE MC MILLAN
A soprano americana inter-
preta un programa integra-
do unicamente por obras
de Mozart, na conmemo-
ración do 250 aniversario
do seu nacemento, o mér-
cores 8 ás 20:30 h no audi-
torio municipal Gustavo
Freire, xunto coa forma-
ción Camerata Proarte,
baixo a dirección de Vic-
tor Ardelean.

MacedaMaceda
■ EXPOSICIÓNS

JUÁN CID
No Castelo podemos con-
templar, na cafetaría, a súa
mostra de fotos apoiada por
textos de Delfín Caseiro e,
na Sala de Mostras deste
mesmo lugar, a que está
adicada ao navegante gale-
go ao servizo da coroa por-
tuguesa João da Nova. Pa-
ga a pena, porque tamén
podemos coñecer o castelo,
hai pouco restaurado e con-
vertido en hotel.

NoiaNoia
■ ACTOS

ORFEU EN SOÑOS
Libro de Ramón Blanco
que será presentado, ade-
mais de polo autor, por
Iria Lago, presidenta do
Colectivo Sacou, e Xosé
Agrelo Hermo, director de
publicacións de Toxosou-
tos, este venres 3 ás 20:30
na Casa da Cultura.

OleirOleirosos
■ TEATRO

A ÓPERA
DE A PATACÓN
Teatro do Aquí representa
o vindeiro sábado 11 no au-
ditorio municipal Gabriel
García Márquez a magnífi-
ca obra de Roberto Vidal
Bolaño, na que se conta, en
clave de comedia musical,
as verídicas andanzas de
Mackie o Navallas e a súa
banda en Londres.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ASIA
Podemos visitar esta retros-
pectiva de pezas perten-
centes ás coleccións do Mu-
seo Nacional de Artes De-
corativas no C.S. Caixano-
va desde este xoves 2.

JANITE´S
O café cultural Auriense
presenta, até o 18 de marzo,
a mostra fotográfica Rock
Picture Show.

■ MÚSICA

HARDCOREPLUS
O sábado 4 ás 21 h. celé-
brase no Rock Club unha
festa-concerto de presenta-
ción deste fanzine, coas ac-
tuacións en directo da ban-
da viguesa Ofensiva, e os
locais Xigante Verde e
Prap’s, por unha entrada de
5 euros con cervexa ou re-
fresco. O mércores 8 ás 21
h. o local celebra o seu IX
aniversario coa conferencia

Médio século de música
pop e unha sensacional se-
sión musical a cargo de
Diego A. Manrique, direc-
tor e presentador do progra-
ma El Ambigú de Radio 3,
xunto con Tony Supercool
e Labra Tore como apoio
nos pratos.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ESCULTURA
NA COLECCIÓN
CAIXA GALICIA
A sede desta fundación, o
Café Moderno, expón por
primeira vez e até o 4 de
xuño, unha mostra mono-
gráfica sobre a escultura
nos fondos da Colección
Caixa Galicia.

■ MÚSICA

DANI PÉREZ
O guitarrista arxentino toca,
xunto co SPJ-Group, den-
tro do ciclo Jazz no Princi-
pal, este sábado 4 ás 21 h.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
A exitosa programación pa-
ra o público familiar, pro-
movida polo Concello e Te-
atro Akatro, continúa na
súa VII edición e presenta,
o domingo 5 ás 18:30 no te-
atro Principal, o espectácu-
lo musical de luz negra La
vía láctea, da compañía ca-
talana El cau de l´unicorn.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

LÚA CONLUVAS
Os máis cativos poden par-
ticipar todos os xoves das
18,30 até as 19,30 h. neste
divertido e participativo
programa de animación á
lectura, que se desenvolve
até xuño no C.C.Municipal.

■ CINEMA

NO PATIO TRASEIRO
O ciclo de cinema europeo

independente presenta este
xoves 2 ás 21 h. no audito-
rio do C.C. Municipal a fita
Domicilio Privado, de Sa-
verio Constanzo. O vin-
deiro xoves 9 proxéctase
Almas perdidas na cidade,
de Hannu Salonen.

■ MÚSICA

TANGATA
O grupo galego-uruguaio de
tangos e milongas toca este
venres 3 ás 23 h. no Liceum.
Entrada a 10 euros, 8 antici-
pada e 5 para asociados.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

SAN & SAN
A magnífica compañía che-
ga o vindeiro sábado 4 ao
Multiusos da Xunqueira
coa obra Muñekitous-A re-
gional geographic report.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
Esta mostra poderá visitar-
se até xuño no Museo Etno-
lóxico.

RibadeoRibadeo
■ MÚSICA

XABIER DÍAZ
O encontro musical de Xa-
bier, voz de Nova Galega
de Danza, e Guillermo,
músico de Berrogüetto,
deu lugar a un fermosos
proxecto, Músicas de Sali-
tre, que poderemos escoitar
este venres 3 de marzo ás
22 h. no Auditorio Munici-
pal, dentro do ciclo Músi-
cas Posíbeis.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

XENTE DE AQUÍ
E DE ACOLÁ
Até o 14 de marzo podemos
ollar no C.C. Municipal es-
ta mostra fotográfica.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

JORDI
GARCÍA CANDAU
O Director Xeral da Radio-
Televisión de Castilla-La
Mancha dá unha conferen-
cia, As televisións públicas
no século XXI, este xoves
2 ás 20 h. no salón de actos
da Fundación Caixa Gali-
cia. A presentación corre a
cargo do presidente de Fil-
max Entertainment, Xulio
Fernández.

COMUNICACIÓN
IDENTITARIA
A Facultade de Ciencias da
Comunicación acolle, do
luns 6 ao venres 10, estas
xornadas organizadas polo
Club Internacional de
Prensa, na que diversos
profesionais dos medios ga-
legos van participar nas me-
sas redondas A prensa es-
crita: interese e intereses;
Información de axencia;
Presente e futuro da prensa
dixital; Directamente, a ra-
dio; e TVs: Da pública á
privada pasando pola local.
O mércores 8 ás 20:30 h.
preséntase a Asociación de
Medios Escritos en Galego,
nun acto no que van intervir
Lois Rodríguez, Caetano
Díaz, Afonso Eiré e Luís
Álvarez Pousa.

■ CINEMA

CINECLUBE
COMPOSTELA
Desde o martes 6 ao xoves 8
ás 22:30 h. celébrase no cen-
tro social O Pichel (Santa
Clara 21, baixo) un ciclo de
curtametraxes ecoloxistas en
colaboración con Oureol.

■ DANZA

OLGA MESA
A coreógrafa e artista visual
asturiana presenta, este
venres 3 e sábado 4 ás 22 h.
na sala Nasa, o espectáculo
Suite a dernier mot: Au
fond tout est en surface.

■ EXPOSICIÓNS 

RUMBO AO GRAN
BANCO DE TERRANOVA
O embaixador do Canadá,
Marc Lortie, e o presidente
do Padroado do Museo do
Pobo Galego, Isaac Díaz
Pardo, inauguran esta mos-
tra o xoves 2 ás 19:30 h. no
Museo do Pobo Galego.

RAFA SENDÍN
O pintor presenta Viva la
Imperfección até o 18 de
marzo na galería C5.

GOYA E DALÍ
Esta mostra de gravados
pódese visitar na Igrexa da
Universidade até este do-
mingo 5.

PETER SCHNEIDER
O Museo do Pobo Galego
presenta o traballo deste fo-
tógrafo.

IGNACIO GOITIA
Mostra os seus debuxos bai-
xo o título Tema e varia-
cións na galería DF Arte
Contemporánea, até o 1 de
abril. Deseños preparatorios
da grande obra pero que, ás
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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

HamletHamlet
Este venres 3 preséntase na Área
Panorámica de TUI este clásico
universal de Shakespeare, nunha
adaptación realizada por Manuel
Rivas e Lino Braxe, na que partici-
pan entre outros recoñecidos acto-
res Luís Tosar, Manuel Manqui-
ña, Víctor Mosqueira, ou José
Luís López Saxa. O sábado 4 e do-
mingo 5 estará no teatro Principal
de OURENSE; e o vindeiro venres 10
e sábado 11 a actuación chega ao
Auditorio Municipal de NARÓN.♦

So, sobrSo, sobree
Esta obra será representada pola
compañía Sapristi este sábado 4 no
Fórum Metropolitano da CORUÑA.
O vindeiro venres 10 faráo no tea-
tro Principal de PONTEVEDRA.♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata
Representa a obra Carambola
(Cóncavo convexo), de José Luís
Prieto, baixo a dirección de Lino
Braxe, este venres 3 e sábado 4 no
Auditorio Municipal de NARÓN. O

vindeiro sábado 11 chega ao pazo
Emilia Pardo Bazán de SANXEN-
XO; e o domingo 12 ollarémola na
Casa da Cultura de BETANZOS.♦

SantarSantartt
Esta compañía representa O2 Pega-
das sen identificar dunha traxedia
grega o mércores 8 no Auditorio
Municipal de VIGO; desde o xoves 9
ao domingo 12 estará na sala Yago
de SANTIAGO DE COMPOSTELA.♦

MisericordiaMisericordia
Teatro de Ningures estrea o sába-
do 4 esta peza no Auditorio Muni-
cipal de CANGAS. O vindeiro ven-
res 10 poderemos ollala no teatro
Jofre do FERROL.♦

O herO heroeoe
Sarabela representa a peza de
Manuel Rivas, baixo a dirección
de Ánxeles Cuña Bóveda, o vin-
deiro venres 10 no Pazo da Cultu-
ra de CARBALLO; o sábado 11
chega ao Multiusos da Xunqueira
en REDONDELA.♦

TEATEATROTRO

Inclúe as mostras de Traxes Me-
dievais e a do Poboado Indio Ta-
íno. Este ano celébrase o 513 ani-
versario da arribada con diversos
actos dos que destacamos, o ven-
res 3 ás 20 h. no Santuario Santa
Liberata, concerto de habaneiras

a cargo de Voces Baionesas. O
sábado 4, a partir das 10, real
mercado de vituallas e mercadu-
rías, con obradoiros artesáns, bu-
fóns, cegos, mendigos, moinan-
tes e comediantes; a partir das 17
h. os trasnos percorrerán a vila

coas súas cornamusas; ás 18, de-
sembarco da carabela Pinta coa
nova do descubrimento; ás 19,
xograres e segreis troban as can-
tigas de Afonso X, Martín Códax
e outros; programa que se repite,
máis ou menos, o domingo 5.♦

Festa da Festa da Arribada en BaionaArribada en Baiona

Ensaios do Hamlet.

O heroe.

Leilía toca
o mércores
8 no teatro
Rosalía
da CORUÑA.
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veces, poden ser epílogo pe-
ro tamén ponto de partida
para outras obras.

ISABEL MUÑOZ
A fotógrafa amósanos, até o
16 de abril no Auditorio de
Galicia, máis de 70 impresio-
nantes imaxes que recollen o
movemento, a plasticidade e
a textura do corpo humano.

MAIO DO 68
Trinta e seis cartaces orixi-
nais, dos que encheron os
muros de París no maio do
68, na galería Sargadelos
ate  11 de marzo.

RUI CHAFES
A súa obra exhíbese, xunto
coa de Suso Fandiño e
Santos Montes, na sala de
arte A Chocolataría.

OIZA, OTEIZA
Podemos ollar a mostra Li-
nea de defensa en Altzuza
até o 12 de marzo na sala de
exposicións do COAG (Ca-
sa da Conga).

TENTOS E SILENCIOS
O Colexio de Fonseca aco-
lle a mostra Jesús Val y
Gay no seu centenario.

MOZART
A galería Auriol Arte orga-
niza até finais abril esta
mostra de homenaxe ao
gran músico.

ROMAN SIGNER
O CGAC acolle as súas es-
culturas e instalacións até o
2 de abril. Este suízo defíne-
se como un homo faber, un
escultor que opera coas tres
dimesnións e o tempo dando
orixe a fenómenos efémeros
rexistrados en formato Super
8 e, posteriormente, en vídeo
e en fotografía, no que a au-
ga, o ar e o lume xogan un
papel fundamental.

EMPORIOS INVISÍBEIS
A Fundación Granell pre-
senta esta mostra até o mér-
cores 15.

■ MÚSICA

PABLO MILANÉS
Unha nova edición do ciclo
Sons da diversidade, impul-
sado polo concello, regresa
ao Auditorio de Galicia,
coa idea de amosar diferen-
tes tendencias musicais no
mundo. Este domingo 5 ás
21 h. o cubano presenta o
seu último disco, Como un
campo de maíz, que recolle
a esencia da súa traxectoria
como cantautor. Máis infor-
mación en http://sons.san-
tiagodecompostela.org.

■ TEATRO

GARCÍA
Teatro do Adro representa a

peza de Cándido Pazó des-
de  este xoves 2 ao domingo
5 na sala Yago. Consulta de
horarios e máis información
en www.salayago.com.

A RÚA DAS
PANTASMAS
O domingo 5 ás 12:30 h. os
máis cativos gozarán no Ya-
go do espectáculo de luvas
de Cascanueces.

ZONA NEUTRAL
A NASA abre un novo espa-
zo de relación, un lugar de
encontro entre os que fan as
obras e os que as ven, unha
oportunidade para o diálogo
e o intercambio de pareceres.
Aocasión para coñecer os ar-

tistas e saber que hai máis alá
da posta en escena. Conví-
danvos a un café e a un colo-
quio co(a)s artistas proce-
dentes da Zona Alternativa:
o sábado 4 marzo con Olga
Mesa, para falar de danza e
artes visuais. Todos os días
ás 16,15 h. no Laboratorio
de Movementos (rúa do Me-
dio 15, baixo). Aforo limita-
do, entrada libre.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
A quen lle fan unha home-
naxe, na galeria Trisquel e
Medulio, Alexandro, X.L.

de Dios, Vidal Souto, Paz
Antón, Xulio G. Rivas,
J.C. Guerra e Xurxo Mar-
tiño. Até o 11 de marzo

VVigoigo
■ ACTOS

A COVA DOS RATOS
Neste centro social autoxes-
tionado (Romil 3, baixo) este
venres 3 haberá unha pales-
tra sobre Intervención co-
munitaria e economía so-
cial, na que participa a edu-
cadora social e piquetera ar-
xentina Patricia, pertencente
ao MDT de Almirante Brown
en Bos Aires, e Toni Valero,
da Koordinadora de Kolecti-
vos do Parke Alcosa, en Va-
lencia. Máis información e
actividades en www.sindo-
minio.net/caleidoskopio.

■ CINEMA

NAZISMO
O ciclo organizado pola
Fundación Caixa Galicia
presenta, na súa sede este
xoves 2 ás 20 h. e con en-
trada libre até completar
aforo, a fita A menina dos
teus ollos. O vindeiro xo-
ves 9 poderemos ollar O
afundimento.

■ EXPOSICIÓNS

A OUTRA CARA
DE ÁFRICA
O Verbum-Casa das Pala-
bras acolle esta mostra até
o 31 de agosto.

NÓMADES
A sede da Fundación Caixa
Galicia reúne, até o 16 de
abril, o traballo realizado
durante os dous últimos
anos polo fotógrafo Manuel

Valcárcel, sobre a forma de
vida e costumes dos pobos
nómades dos 5 continentes.

FERNANDO CASÁS
A serie Grandes Artistas
Galegos, promovida por
Caixanova, presenta no seu
Centro Cultural a obra deste
artista vigués, cunha impre-
sionante carreira fraguada
no Brasil. Até o 26 de marzo 

ISABEL
FERNÁNDEZ ROCHA
Expón os seus cadros na
Casa da Xuventude.

IMPRESIONISMO
A sede da Fundación Ba-
rrié acolle a mostra Obras
mestras do museo Wallraf-
Richartz-Fundación Cor-
boud, formada por unha
coidada escolma de 41 pai-
saxes realizadas por artistas
da talla de Courbet, Pissa-
rro, Daubgny, Sisley, Mo-
net, Renoir, Cézanne,
Gauguin, Toulouse-Lau-
trec ou Matisse.

URBANITAS
O MARCO presenta a inte-
resante mostra Actitudes
urbanas da arte galega ac-
tual que podemos ollar na
sala da Planta Baixa. Como
complemento desta mostra
temos Videourbanitas no
Espazo Anexo.

SIMÓN PACHECO
O artista amosa as súas fo-
tografías e obra audiovisual
na galería Bacelos.

O MOMENTO
SUSPENDIDO
Até o 7 de maio, a sala do
1º andar do MARCO pre-
senta esta mostra perten-
centes á prestixiosa Colec-
ción H&F. Uha escolma de
pinturas, fotografías, víde-
os, instalacións e esculturas
de 20 artistas internacionais

■ MÚSICA

RED HOT CHILI FRIKIS
A sala A Fábrica de Choco-
late acolle este xoves 2 un-

I CONCURSO DE GUIÓNS DE
CURTAMETRAXES MUSIFÚ
Poderán participar neste certame todos
aqueles autores que presenten un único
traballo escrito en galego ou castelán,
mecanografado en tipografía Times
New Roman, corpo 12 e cun interliña-
do de 1,5 puntos, no formato tradicio-
nal de guión. A temática será libre, coa
única condición de que a historia se
desenvolva ou teña que ser rodada na
comarca do Carballiño (tanto interio-
res coma exteriores) en, polo menos,
un oitenta por cento. O proxecto debe-
rá constar dunha sinopse argumental e
unha memoria explicativa dun máximo
de dúas páxinas cada unha, irá asinado
con pseudónimo, nun sobre pecho bai-
xo plica, co título do certame, no que
deberán incluírse a copia do DNI do
autor, o currículo, e unha acreditación
de que a obra é orixinal e de posuír os
dereitos sobre a mesma, así como unha
ficha de inscrición que se recollerá no
departamento de Cultura do Concello
do CARBALLIÑO (rúa Cantabria 6, piso
2º - 32500), a onde se enviará o traba-
llo, antes do 28 de marzo. O gañador
terá como premio a realización da cur-
ta.

BOLSA PARA BACHERALATO
INTERNACIONAL
Como cada ano a Fundación Barrié

dota con 45.000 euros unha bolsa diri-
xida a candidatos galegos para cursar
estudos validabeis e equivalentes ao
Bacharelato nalgúns dos Colexios do
Mundo Unido. As bases da convocato-
ria xeral, que remata o 7 de marzo, e os
impresos da solicitude pódense obter
na web da Fundación Comité Español
dos Colexios do Mundo Unido, r/ Ge-
neral Moscardó 5, 3º C, 28020 Madrid;
telf/fax 91 5769324; ou a través do co-
rreo cmu@colegiosmundounido.es.
Ademais a Fundación Barrié convoca,
tamén, 28 bolsas para ampliación de
estudos (máster e doutoramento) nos
EE UU, Gran Bretaña e países da
Unión Europea (excepto España), cun
orzamento de un millón de euros. O
obxectivo é facilitar o acceso a unha
mellor formación científica, técnica e
artística a novos universitarios que po-
derán completar a súa formación nos
programas e centros europeos e esta-
dounidenses de maior prestixio nas sú-
as respectivas disciplinas. As bases das
bolsas poden consultarse en www.fba-
rrie.org e solicitarse até o 15 de marzo.

GALIZA: ÉXODOS E RETORNOS
Co gallo de conmemorarse o centenario
do Banquete de Conxo tivo lugar en
Buenos Aires o I Congreso da Emigra-
ción Galega, entre o 24 e o 31 de xullo
de 1956. Cincuenta anos despois o Ar-

quivo da Emigración Galega e o Conse-
llo da Cultura Galega fan unha lem-
branza daquel encontro cun Congreso
Internacional que se vai celebrar en
SANTIAGO DE COMPOSTELA do 11 ao
14 de xullo, co obxectivo de facer unha
homenaxe, pero tamén de abrir, de no-
vo, o debate sobre os fenómenos emi-
gratorios. Por isto a organización convi-
da os estudosos e especialistas nos mo-
vementos migratorios, que poderán par-
ticipar en conferencias, relatorios, inter-
vencións en mesas redondas e comuni-
cacións, que deberán facerse chegar á
secretaría do Congreso antes do 31 de
marzo, cunha proposta na que figuren
os dados do autor, o título da comunica-
ción e un resumo do contido desta, cun-
ha extensión de entre 20 e 30 liñas. A fi-
nais do mes de marzo, os comunicantes
recibirán notificación da aceptación da
súa proposta. O texto completo das co-
municacións aceptadas deberá chegar á
organización antes do 15 de xuño, non
debendo excederdas 20 páxinas en DIN
A4 (1.800 caracteres por páxina), pre-
sentando, xunto á copia en papel, outra
en disquete. O congreso desenvolverase
en torno a catro seccións: A partida e as
causas da emigración; Os procesos de
inserción e o asociacionismo; Os retor-
nos e a inmigración; e A memoria da
emigración e o exilio. Máis informa-
ción na Secretaría do Congreso (Pazo

de Raxoi, 2º Andar Praza do Obradoiro
15705 Santiago de Compostela), nos te-
léfonos 981 957 202 e 981 557 351, ou
en aemigracion@consellodacultura.org
e correo@consellodacultura.org.

IV PREMIO
JOHÁN CARBALLEIRA
O Concello de BUEU convoca este cer-
tame de xornalismo, aberto a traballos
de temática libre pertencentes a cal-
quera xénero, publicados con sinatura
ou pseudónimo entre o 1 de marzo de
2005 e o 28 de febreiro de 2006, ambas
as dúas datas incluídas. Os traballos,
que deberán ter sido publicados en me-
dios impresos, estarán escritos en lin-
gua galega. Aceptaranse un máximo de
2 traballos por autor/a. De cada un te-
ñen que presentarse un orixinal e 5 fo-
tocopias da páxina ou páxinas comple-
tas da revista ou xornal que acolleu a
súa publicación, debendo figurar tanto
nos orixinais coma nas copias a data
desta. No interior do sobre, ademais,
achegarase unha folla cos datos com-
pletos do autor, incluíndo nome, DNI,
enderezo, un teléfono de contacto e un
correo electrónico se o ten, que se de-
berá facer chegar ao Concello de Bueu
(rúa Eduardo Vicenti, s/n 36930), antes
do 4 de marzo. Establécese un único
premio de 1.500 euros. Máis informa-
ción en cultura@bueu.org.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Convócanse axudas para participar no programa de
integración Aulas da Natureza 2006. Poderán solici-
talas o alumnado de 6º de educación primaria, ou
ben, 1º de educación secundaria obrigatoria, nacidos
entre o 1 xaneiro de 1993 e o 31 de decembro de
1995, así como o alumnado con necesidades educa-
tivas especiais escolarizados en centros ordinarios ou
específicos que posúan un grao de autonomía e con-
dicións persoais que posibiliten a súa adaptación.
Toda información sobre os prazos de presentación e

os requisitos atópase no DOG de 15 de febreiro.♦

CONSELLARÍA DE MEDIO RURAL

Convócanse axudas para o desenvolvemento de
accións formativas complementarias para agricul-
tores e as súas familias, que serán impartidas por
asociacións sen ánimo de lucro e vinculadas ao
sector agrario galego. Poderán ser beneficiarios as
asociacións sen ánimo de lucro vinculadas ao sec-
tor agrario, as federacións e confederacións. Toda
a información referida a esta orde está recollida no
DOG de 15 de febreiro de 2006.♦

D.O.G.D.O.G.

en VIGO,
Vicente
Blanco

participa no
mostra

Urbanitas
do MARCO.

Pablo
Milanés

canta este
domingo 5

no Auditorio
de Galicia

en
SANTIAGO.

Ultracuerpos,
na imaxe, e
Lascivos
tocan o
venres 3 na
Fábrica de
Chocolate
de VIGO.
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ha homenaxe á banda cali-
forniana Red Hot Chili Pip-
pers. O venres 3 ás 22:30
tocan neste lugar Ultra-
cuerpos e Lascivos; o sá-
bado 4, tamén ás 22:30,
compartirán escenario os
cordobeses Estirpe e Clan-
devi, proxecto musical que
se mestura coa pintura, a
fotografía, e proxeccións de
imaxe. E o vindeiro xoves 9
tocan os barceloneses La
kinky beat.

WIM MERTENS
O xenial compositor cele-
bra os seus 25 anos de ca-
rreira con Un respiro, novo
álbum en solitario no que
presenta dez rítmicas pezas,
compostas para dous pia-
nos e dúas voces. Acompa-
ñado polo saxo soprano de
Dirk Descheemaeker, po-
deremos escoitalo este ven-
res 3 de marzo no C.C. Cai-
xanova.

HU HEAD
A formación madrileña de
hip hop chega a Iguana
Club este venres 3, acom-
pañada na súa xira pola no-
va promesa do ragga esta-
tal Miniman. O sábado 4
será a vez dos ritmos hip-
nóticos, letras corrosivas e
sons distorsionados de
Doctor Harapos.

URBANITAS
A mostra de arte que se está
a desenvolver no MARCO
vai acompañada dun progra-
ma de actividades paralelas
que converte o patio A1, na
planta baixa, nun escenario
de concertos onde podere-
mos escoitar este venres 3 ás
19:30 h. a O Fillo Pausado,
Jimenez del Oso e DJ Dose.

■ TEATRO

ANTAVIANA
Balea Branca, baixo a dire-
ción de Damián Contreras,
representa esta comedia mu-
sical divertida e intelixente,
chea de tenrura e poesía, o
sábado 4 e domingo 5 ás
20:30 no C.C. Caixanova.

PorPortoto
■ CINEMA

FANTASPORTO
O cinema Passos Manuel

(até o xoves 2 ás 18 e
21:30) é o cuartel xeral da
sección Love Connection.
No Rivoli Teatro (até o do-
mingo 5) poderemos con-
templar cinema de terror,
acción e ficción científica
co carimbo de Oriente na
sección Orient Express:
fitas do Xapón, Corea do
Sul ou Tailandia, entre ou-
tros países. Tamén no Ri-
voli Teatro (até o domingo
5) estarán os dous princi-
pais sectores competitivos:
o Cinema Fantástitico e a
Semana dos Realizadores;
a cinematografía de todo o
mundo e en particular a
norteamericana e a euro-
pea. Anima-te, a sección
do cinema de animación
con curtas e longametraxes
de todo o mundo está no
Rivoli Teatro (até o domin-
go 5). Neste mesmo lugar
(do 2 ao 4 de marzo) tere-
mos o Panorama do Cine-
ma Portugués e Porto en
curtas, este ano cunha ho-
menaxe ao realizador Ma-
noel de Oliveira. O sába-
do 4 no Rivoli Teatro coñe-
ceranse os premios desta
edición, todo servido en
noite de gala e coa culmi-
nación dunha anteestrea
surpresa, sendo o domingo
5 a clausura.

■ EXPOSICIÓNS

MUSEU SERRALVES
O Museu de Arte Contem-
poránea de Serralves orga-
niza visitas orientadas ás
exposicións (sábados ás 17
e 18 h. e domingos ás 12 e
13) que permite o encadra-
mento e contextualización
das mesmas; visitas orienta-
das aos espazos arquitectó-
nicos (domingos ás 15 e 16
h.), o edificio do museo é da
autoría de Álvaro Siza, e
serven para relacionar a ar-
quitectura coa casa e o xar-
dín; e visitas guiadas ao
parque (domingos ás 11 e
12 h.), posibilitando o reco-
ñecemento do seu valor pai-
saxístico, ecolóxico e estéti-
co. Para as dúas primeiras
precísase o billete de entra-
da ao museu e para a última
o de entrada ao parque.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

CAMJAP
O visitante do Centro de Ar-
te Moderna José de Azeredo
Perdigão vai poder contem-
plar, até o 30 de xuño, a
mostra de gravuras de Hein
Semke (1899-1995), o ar-
tista alemán residente en
Portugal desde 1932, co ga-
llo do décimo cabodano da
súa morte; e os deseños de
Fernando Lemos: formas
xeométricas realizadas con
caneta a tinta china en cha-
pa de offset. De mércores a
domingo das 10 ás 18 h.

MadridMadrid
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
O grupo galego de jazz

presenta o seu novo traba-
llo, Tusitala, desde o vin-
deiro xoves 9 ao sábado 11
ás 23 h. no clube Bogui
(Barquillo 29).

SofíaSofía
■ EXPOSICIÓNS

DESTINO: SANTIAGO
O CGAC presenta esta ex-
posición co gallo da inau-
guración do novo centro
do Instituto Cervantes en
Sofía (Bulgaria), o diálogo
que diferentes artistas es-
tableceron coa cidade de
Santiago de Compostela.
Esta mostra visitará poste-
riormente outras capitais
europeas.♦

GALEGO CORRECTO
http://galegocorrecto.blogspot.com/

Unha bitácora que defende a mellora do
galego e a corrección dos vulgarismos e
erros que cometen os falantes. Trátase de
evitar que o idioma se dialectalice. A pá-
xina opta pola normativa reintegracionis-
ta de mínimos.♦

AA RedeRede
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■ Particular vende Peugeot 205
PO-AF con ITV por 250 euros; e W-
Golf PO-W con ITV por 600 euros. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 679 421 169.

■ Véndese moto Yamaha Virago
535 cc. en Vigo. Telf. 647 838 080.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño, con 3 cuartos du-
plos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, para
semana santa ou temporadas. Cha-
mar ao 686 753 105.

■ A Gentalha do Pichel informa que es-
tá disponível um dos escritórios de
que dispom no Centro Social O Pichel,
na rua Santa Clara 21, em Compostela.
O preço do aluguer é de 150 euros por
mês. Contacto: xentalha@agal-gz.org

■ Alúgase apartamento en Lira (Car-
nota) a 50 m. da praia. Terraza con vis-
tas a Fisterra. Completamente equipa-
do para 4 persoas. Semana Santa 300
euros; 1ª quincena xullo 460; 2ª quin-
cena xullo 560; 1ª ou 2ª quincena
agosto 570; e 1ª quincena setembro
460. Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Ofrécese home de 57 anos para
coidar casas ou fincas na zona de
Vigo ou arredores, todo o ano e ta-
mén por temporada. Preguntar por
Miguel no teléfono 629 905 525.

■ Alúgase casa de 180 m2 máis ga-
raxe en Dorneda (Oleiros) por 650
euros. Máis información no teléfono
981 614 348.

■ Traspásase local en Pontevedra
a pleno rendememto (é un bazar de
regalos, caramelos, floristaría...). Telf.
886 208 703.

■ Quero traballar nunha aldea en
calquera posto de traballo. Telf. 666
627 459.

■ Busco traballo en empresas de
transporte (carnés B,C,E) para Galiza,
España e Europa. Telf. 662 170 654.

■ Coido crianzas, anciáns e, ta-
mén, fago limpeza de casas. Telf.
666 627 459.

■ Ofrécese Licenciado en Filoloxía
Galega (Apto no C.A.P) para traballar
en traducións, editoriais, docencia
non pública, revistas, corrector orto-
gráfico, etc... Contactar no 619 991
876 (polas tardes).

■ Busco profesor de electricidade
e electrónica na Coruña ou Santia-
go. Razón no teléfono 656 180 390
ou ben pferreirop@yahoo.es

■ Búscanse persoas para traballar 4
horas diarias, na zona da Barbanza,
Santiago e arredores. Chamar para
entrevista ao 981 822 786.

■ Véndese carriño para xemelgos Ja-
né Sukpertwin, con cambotas para a
chuvia, por 150 euros. Telf. 986 470 203.

■ Mozo de 35 anos oferécese para
conserxaría, vixiancia ou peón da
construción en Vigo ou arredores.
Alberto, telf. 616 870 908.

■ Precisamos persoas responsá-
beis e activas para traballar 3 horas
diarias na zona da Barbanza e nos
arredores de Santiago. Telf. 981 822
786, 675 521 700.

■ Pensos e cereais de produción
ecolóxica, certificados polo Consello
Regulador da Agricultura Ecolóxica de
Galiza (CRAEGA), libres de transxéni-
cos, correctores, antibióticos e insecti-
cidas, e producidos na Galiza. Apoia o
desenvolvemento sostíbel no rural ao
tempo que produces alimentos sans.
Telf. 676 863 910 / 637 913 642.

■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
ten en marcha a Superliga, polo Va-

ral (www.ovaral.blogspot.com) podes
seguir toda a actualidade dista com-
petición e se queres que un torneo
LNB se dispute na túa vila, parroquia
ou cidade, escribe a ovaral@hot-
mail.com. Outro deporte é posíbel.

■ Cromoterapia. Imán Kathya, tera-
peuta de Aura-Soma®. Rúa Ribeiriño
13, 6º D - Ourense. Telf. 639 816 727.

■ Véndese Lancia Delta do 1994 en
Santiago, con poucos quilómetros,
deportivo e de cor vermella. Chamar
ao 628 695 839.

■ Precísase perruqueira con expe-
riencia para A Coruña. Posto de tra-
ballo estábel. Soldo fixo máis comi-
sións. Telf. 638 717 084.

■ Urxe vender, por problemas, pre-
cioso e orixinal apartamento en
Mondariz Balneario, amoblado, 60
m2, 2 dormitorios, baño, salón-cociña,
calefacción, chans e teitos forrados
de madeira, abufardado, duplas e
grandes xanelas, vistas ao ceo desde
toda a casa e desde as camas, deco-
rado estilo montaña, rústico e a estre-
ar, con garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 20.000.000 de pta. Infor-
mación nos telf. 679 697 055 / 986
226 826.

■ Merco apartamento dunha habita-
ción en Vigo, prezo máximo 100.000
euros. Chamar polas tardes ao telf. 886
111 201 ou en berta@mundo-r.com.

■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.

■ Psicólogo, con ampla expe-
riencia na Arxentina, oferta pri-
meira entrevista de balde (citan-
do a A Nosa Terra). Consultas es-
pecializadas en familia, emigra-
ción e violencia. Citas na Coruña
981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en
calquera localidade da Galiza.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Unha placa enchida de prosa castelá lembra que na Coruña efectivamente morou Picasso
de neno. Mais coloniza ao seu rente todo o desleixe a que nos teñen acostumados os con-
cellos e responsábeis do Patrimonio a respeito dos reclamos publicitarios. Un verdadeiro
bodegón de fealdades consentidas.♦

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

O grupo
cordobés
Estirpe está
na Fábrica
de Chocolate
de VIGO o
sábado 4.

Isabel
Fernández

Rocha
mostra a

súa pintura
na Casa da
Xuventude

viguesa.
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Do 2
ao 8 de marzo
do 2006 Estaba na súa casa sen to-

car o tabaco desde ha-
bía doce horas, cando o

veciño lle dixo que matase
as pitas, que viña a gripe
aviar. Puxo o televisor, un
home dicía que se ía romper

España. Deitouse e doíalle o
lombo, pero a lista de espera
do hospital para mirarse da
columna demoraba un ano.
O fillo non daba chegado,
era venres e seguro que viña
bébedo. A muller padecía

dos nervios e de insomnio.
Encheu unha carta para en-
viarlle un doativo a unha
ONG que axudaba os nenos
do tsunami e entón pensou
que sorte tivera non verse
obrigado a emigrar.♦
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Unidos
contra
o caos
GUSTAVO LUCA

Caos ou unidade. Na
última proposta de
Norteamérica para

o Iraq xa non se fala de
castigar o terrorismo no
seu propio tobo, senón de
construír a sociedade
anónima para deter a gue-
rra de todos contra todos. 

Na nova fórmula do
Estado Maior da ocupa-
ción, a unidade e a coe-
rencia está representada
pola tropa dos Estados
Unidos e do Reino Unido
e a hecatombe asígnase a
unha briga de relixións
negativas e vinganzas en-
tre grupos. A preguntas de
como a colosal interven-
ción anglo-saxona deu tan
funesto resultado despois
da guerra do 91 (xeneral
Swarzkopf), de dez anos
de bloqueo e de tres anos
de intensa e carísima cam-
paña militar, o mando
contesta que o país enteiro
anda de coitelo nos dentes
e bomba no cinto por cul-
pa dos predicadores, ex-
plicación que culpa ao an-
terior goberno do Iraq e á
cultura árabe en xeral. 

Hai outra interpreta-
ción: os últimos atentados
representan unha fase dife-
rente da guerra despois do
fracaso dos bombardeos e
do sitio de Faluia que non
fixeron senón reforzar po-
líticamente á resistencia e
mellorar os resultados da
guerrilla. Comprobada a
inutilidade dos tanques e
dos uniformes contra un
adversario que elude o cor-
po a corpo, o mando cha-
mou por John Negroponte,
o organizador das brigadas
negras en Centroamérica. 

Mercenarios árabes en-
trenados polo exército isra-
elita colocan as bombas
nos mercados e na onda de
represalia aparece a mes-
ma tropa coma un regueiro
de pólvora. Son eles os que
provocan o caos. A espon-
taneidade do movimento
de reacción é a mellor co-
bertura para asasinar a xen-
te da Resistencia. Hai unha
semana deron conta de cen
e a seguir explicaron que
non os os matara o campa-
mento colonial nin os mer-
cenarios: eran vítimas da
indignación popular.

No Iraq, a pauta israeli-
ta dos asasinatos selectivos
(os mortos colaterais non
se contan) prepara á opi-
nión pública sobre a nece-
sidade da tropa anglo-sa-
xona permanecer na Meso-
potamia para apagar a gue-
rra relixiosa e a violencia
xeneralizada. O discurso
da presidencia norteameri-
cana cambia de terrorismo
a caos porque contra o te-
rrorismo xa fracasou mais
agora está obrigada a inter-
vir contra a hecatombe
causada polos terroristas.♦

Ano XXIX.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Colin Rivas é un pontevedrés
de 33 anos que vive no estran-
xeiro desde moi novo, aínda
que mantén os vínculos con Ga-
liza. Ademais de ser artista,
destaca por ter creado unha pá-
xina en internet que distribúe
as cancións de dez mil músicos.
Trátase de www.panartist.com.

Un galego na selva de internet
e vendendo música, como che-
gou aí?

Era artista e a miña compañía
discográfica botoume porque só
vendía dez mil discos, que en
Gran Bretaña era pouco. Busquei
nova compañía, pero só querían
a xente como Sting ou Michael
Jackson. Entón decidín que tería
que distribuír a miña música por
internet. Falei con sete artistas
amigos e en 2002 lancei a miña
web: Pan Artist.

Agora non terá só sete ar-
tistas?

Agora temos dez mil de todo
o mundo. Somos unha distribui-
dora independente, pero non
vendemos música, só lla submi-
nistramos ás páxinas que a ven-
den, como iTunes, que é como
un Froiz, pero na rede.

Só venden aí?
En iTunes e noutras 3.500

tendas máis, todas en internet,
pero o principal cliente e vende-
dor de música é iTunes de Apple.

E que tipo de música ven-
den?

De todo tipo, pero co requisito
da calidade. Temos tres persoas
que escoitan permanentemente a
música que nos ofrecen distribuír,
é importante que na túa páxina a
música sexa boa. Outras teñen
máis artistas, pero non tan bos.

Venden moito?
Cada dous meses e medio, as

páxinas que venden a nosa músi-

ca contabilizan un millón e me-
dio de descargas. Isto supón que
por termo medio de cada unha
das nosas bandas descárganse
entre cincuenta e cen cancións.

Que pouco!
Hai que ter en conta que os

nosos artistas non son tan famo-
sos e, sobre todo, que en internet
só o sete por cento das descargas
de música son de pago.

Que ruína!
Pero hai un ano, só se paga-

ban o dous por cento das descar-
gas. Isto é un negocio que vai a
máis, en cinco anos o CD de mú-
sica estará obsoleto, a descarga de
música por internet será habitual.

Claro, incorpórase xente nova.
Os vellos tamén descargan

música. Fixémonos cunha serie

de gravacións inéditas de músicos
clásicos rusos como Stravinsky,
pero interpretando as súas obras.
Pensabamos que non iamos ter
éxito, que non se ían vender, pero
estabamos trabucados. Os afec-
cionados á música clásica come-
zaron a descargar estas obras por-
que non as había en ningún lado.

Entón internet é un bo me-
dio de distribución.

Si, chega a todo o mundo. No
Xapón non teñen posibilidade de
mercar discos de música galega,
pero si poden atopala en internet
e descargala.

Vostedes teñen artistas ga-
legos?

Naturalmente, músicos e au-
tores de ficción. O intérprete de
jazz Alberto Conde é un, o grupo

folk Fía na Roca é outro. Pero ta-
mén temos audiolibros de Xosé
Durán.

Mais Galiza está en cueiros.
É certo que está moi lonxe de

Catalunya en porcentaxe de per-
soas que navegan na internet, pe-
ro hai iniciativas de calidade, que
tamén é moi importante. Non to-
dos podemos ser como iTunes.

Eses si que venden a esgalla.
Acaban de facer a descarga

mil millóns, pero a súa casa ma-
triz, Apple, tamén está a facerse
de ouro vendendo reprodutores de
música en formato MP3, que é o
que se descarga de internet. O fa-
moso iPod vendeu corenta e cinco
millóns de unidades, mentres que
o segundo aparello máis vendido
non pasa dos centos de mil.♦

Colin Rivas
‘En cinco anos o CD de música estará obsoleto’

Manuel Lugrís Freire
Colección Esencias

Retorna Lugrís en ano de Lugrís Freire. E volta de man dunha
intensa e axil biografía escrita de Henrique Rabuñal, o
compromiso literario e galeguista dun autor que mantivo

unha deliberada aposta por trascender coa súa poesía, teatro e
prosa entre as clases populares a fin de sentar bases

normalizadoras para o idioma.

A NOSA TERRA


