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O CAMIÑO DE SANTIAGO, PREMIO DA CONCORDIA.
Elección sorprendente da Fundación Príncipe de Asturias, por non
concedérselle a unha persoa física ou xurídica concreta, senón a
unha idea con diversas interpretacións. Decisión ao mesmo tem-
po acertada que recoñece a contribución deste Itinerario Cultural
Europeo, Patrimonio da Humanidade, á unión de persoas e pobos.
Ese é o senso que lle quixeron dar unánimente os xurados do Prín-
cipe de Asturias e o senso con que a candidatura foi presentada
por Gonzalo Anes, director da Real Academia da Historia. Unha
idea tan forte que mesmo non tivo que competir sequera coas ou-
tras 38 candidaturas presentadas, entre elas as vítimas dos atenta-
dos do 11 de marzo. Por iso, aínda que poña brilante colofón ao
Ano Xacobeo do 2004, non debe de ser interpretada de xeito par-
tidista ou reducionista, sobre todo pola igrexa católica, máis se un
seu xerarca é comisionado para recibir o galardón. Como ben di
o fallo do xurado, o Camiño de Santiago converteuse nun “sím-
bolo de fraternidade e vertebrador dunha conciencia europea”.
Foron millóns de persoas ao longo da historia, crentes de múlti-
plos credos ou agnósticos os que deixan a súa achega espiritual,
social e económica para convertelo nun fito mundial. Galiza non
só é o punto final, senón tamén o seu guieiro. Só poderá manter o
seu papel se segue mantendo esa identidade diferenciada que ca-
da quen busca persoalmente no seu camiño persoal.♦

AS ONDAS
VIRGINIA WOOLF

AS INTENSAS AVENIDAS
DO XARDÍN INTERIOR.
Traducida por primeira vez
para o galego, As ondas aparece
na colección Clásicos Universais,
que edita Galaxia en
colaboración con Caixa Galicia.

Morre Manuel María,
o patriarca chairego

Premio Príncipe de Asturias
para o Camiño de Santiago

Compostela,
como resistir
a tanto peregrino

(Páx. 2 - 3)

Putin compara
os Estados Unidos

co Imperio Romano
(Páx. 8, 10, 21 e 40)
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Mar adentro,
falamos con
Ramona Maneiro
(Páx. 23 a 25)



O fenómeno turístico do Xaco-
beo representa unha importante
fonte de recursos no Camiño e
en Compostela; é algo no que to-
dos coinciden pero a unanimida-
de só chega até aí. Para uns foi
un éxito rotundo, para outros os
peregrinos dan máis traballo que
beneficios e hai quen di que os

resultados non poden facer can-
tar vitoria.

Hai anos que o Arcebispado
de Compostela trata de impor de
forma eficaz normas de etiqueta
na Catedral. Unha cousa é pere-
grinar en pantalón corto e outra
gañar o Xubileu feito un poema
ou entrar bébedo para darlle a

aperta ao Apóstolo. O comporta-
mento dalgúns peregrinos preo-
cupa e ameaza con edulcorar o
aspecto relixioso do Camiño, ten
asegurado o clero compostelán.

Tamén na sociedade civil o
peregrino incívico comeza a ser
motivo de inquedanza. “Vives
nunha cidade que, de súpeto, to-

man os peregrinos e impoñen as
súas normas, van en grupo mon-
tando barullo pola rúa, entran
nos bares e tómanos como se fo-
sen seus”, protesta Sara Antelo,
unha compostelá que durante os
meses de verán aproveita a pri-
meira oportunidade para fuxir da
súa cidade cara onde sexa.

Sara, ademais, traballa nun
pub moi céntrico que a cotío pa-
dece unha invasión de peregri-
nos. “Entran no bar en grupo,
non lles importan os demais
clientes, se veñen de Andalucía,
ao mellor pídenche música anda-
luza e logo dedícanse a cantar e
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O Camiño de Santiago premio Príncipe de Asturias

Compostela saturada de peregrinos
HORÁCIO VIXANDE

A concesión do premio Príncipe de Asturias ao Camiño de Santiago foi acollida con alegría polos lu-
gares polos que transcorre. Con todo, existe outra face do Xacobeo que perciben especialmente en
Compostela. Os peregrinos anegaron a cidade e, á marxe da estimación do impacto do Ano Santo –na
que non hai coincidencia–, converteron a localidade nun parque temático no que só eles tiñan cabida.

O comportamento dos grupos de peregrinos é motivo de críticas.                                                                                                                                                                                                       PACO VILABARROS



obrigan a todos a soportar a súa
troula”, protesta.

Para Sara, a súa actitude de-
bería ser outra. “O lóxico é que
veñan aquí e vexan o que hai, que
se informen do país no que están
e que se empapen
da nosa cultura,
non que veñan
traendo a súa pola
forza”, sinala. 

Un momento
crítico que Sara vi-
viu este verán foi
cando houbo en
Santiago unha
xuntanza de millei-
ros de mozos e
mozas cristiáns.
“Ían cantando pola
noite as súas can-
cións cristiáns, fa-
cendo ostentación
e de repente entra-
ba unha recua de-
les no bar e desde
logo, neses, espiritualidade non ha-
bía ningunha, parecía máis ben un-
ha despedida de solteiro”, conta.

O problema é que o compor-
tamento dalgúns condiciona a to-
dos os composteláns contra os
peregrinos en xeral. “Xa sei que
hai moita xente que vén con acti-
tude moi positiva, hai persoas in-
dividuais e parellas ou grupos
pequenos moi civilizados, pero
cando estás chea de tanto irres-
pectuoso, xa non lle fas caso a
ninguén, non queres darlle corda
a ningún turista”, explica Sara.

Un aspecto que subliña Sara é
a necesidade do peregrino de fa-
cer aos demais copartícipes da súa
experiencia. “Veñen de facer o
Camiño, eufóricos, e chegan a
Santiago e no primeiro lugar que
entran, teñen que facer que os de-
mais compartan a súa experien-
cia”. Pero desde o punto de vista
da camareira que é, atopa outros
problemas: “Ademais de dar a
roncha con iso de que son peregri-
nos, insinúan que tes que enrollar-
te, é dicir, cobrarlles menos, dar-

lles un trato diferenciado... ¡Como
se fosen os únicos clientes!”

Peregrinos civilizados

O sentir de Sara é algo que com-
parten boa parte dos composte-

láns, pero non to-
dos. Rafa Areoso,
propietario do pub
Retablo, non per-
cibe actitudes fóra
de ton. O Retablo
é un pub moi cén-
trico que está
orientado, maior-
mente, a atender
aos turistas que
van a Compostela
e, sobre todo, aos
peregrinos. “O
comportamento
que vexo é moi
correcto e non es-
coitei que ninguén
se queixase”, ex-
plica.

A relación que este hostaleiro
ten cos peregrinos é ben distinta.
Ao contar cun local orientado
cara este colectivo pode organi-

zar actividades para unha clien-
tela moi determinada. “Agora,
no verán, as queimadas que or-
ganizamos son moi coñecidas e a
xente está moi interesada –expli-
ca Rafa–; ás veces chaman por
teléfono e facemos unha queima-
da para cincuenta
persoas e non hai
ningún proble-
ma”.

Rafa admite
que pode haber to-
do tipo de xente e
que a alguén pode
marchárselle a
man. “Algún pe-
regrino pode per-
der os papeis, pero
son casos moi
contados”, di.

O problema
de Rafa é outro:
que os resultados
foron inferiores
aos esperados.
“Desde Semana
Santa fixemos tres veces o Ca-
miño até Roncesvalles deixando
publicidade en todos os alber-
gues, pero os resultados foron

moi frouxos, levamos a mesma
facturación que o ano pasado”.

¿Que acontece entón? “Que
non hai cartos”, explica. “Teño
moita relación con moitos alber-
gues no Camiño e con locais de
hostalaría –engade– e, falando

cos donos, eles
contan que a xen-
te non pregunta
que hai de menú,
senón canto cus-
tan as cousas, a
auga por exem-
plo. A xente, ás
veces, pide com-
prar a bebida e
levar ela o boca-
dillo”.

Peregrinos ou
estudantes?

As queixas en
Compostela sobre
o comportamento
dos peregrinos

lembran ás que os mesmos santia-
gueses formulan sobre os estudan-
tes. “Non é o mesmo”, matiza Sa-
ra Antelo. “É certo que a principio

de curso hai unha toma de contac-
to”, ironiza. “Despois –engade–,
cálmase todo. A xente vai atopan-
do o seu acomodo e moi rápido a
vida volve á normalidade, deixa
de haber barullo. Sen embargo, co
Xacobeo, é todo o verán. Os veci-
ños até marchan o 25 de xullo,
cando son as festas locais”.

A volta á normalidade é unha
secreta arela entre os composte-
láns. “Ás veces é unha satisfac-
ción ir no verán a un local do que
es habitual; é o que di o meu noi-
vo –explica Sara–: recíbenche
como ao fillo pródigo”. Ela, po-
rén, admite que fuxe dos lugares
aos que vai en inverno pola pre-
senza de turistas. “Se até nin se
pode ir a unha terraza do barullo
que montan, a xente marcha para
os arredores, onde pode estar
tranquila”, indica.

No fondo, detrás destas críti-
cas está a cuestión de se este tu-
rismo masivo de mochila que
ofrece importantes cifras de visi-
tantes é social, cultural e econo-
micamente rendíbel ou se é pre-
feríbel incidir máis nun turismo
de calidade.♦
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Vén da páxina anterior

‘Veñen de facer
o Camiño, eufóricos,
chegan a Santiago e
no primeiro lugar
que entran,
teñen que facer
que os demais
compartan
a súa experiencia”.

Unha cousa
é peregrinar
en pantalón corto e
outra gañar
o Xubileu
feito un poema ou
entrar bébedo
para darlle o abrazo
ao Apóstolo.

Á marxe da consideración dos
composteláns acerca do Xaco-
beo, entre os hostaleiros e o
conselleiro de Cultura e Turis-
mo non hai coincidencia de pa-
receres no que respecta ao éxito
do Ano Santo.

O conselleiro Xesús Pérez
Varela indicou que, durante o pa-
sado mes de
agosto, máis de
un millón de tu-
ristas visitaron
Galiza e pasaron,
cando menos, un-
ha noite nun alo-
xamento público.
“O índice de ocu-
pación hoteleira
durante o pasado
mes foi do 94,77
por cento, dous
puntos máis que
no Ano Santo de
1999 e sete puntos por riba de
2003”, asegurou o conselleiro.

Mentres Pérez Varela expre-
saba a súa “satisfacción”, os
hostaleiros amosaban que non
as teñen todas consigo. “O con-
selleiro, canto máis optimista,

mellor para el, mellor queda coa
xente”, dixo Xoán Silva, o pre-
sidente da Asociación de Em-
presarios de Hostalería de San-
tiago de Compostela.

Para Silva, “Santiago non é
só a praza do Obradoiro ou a rúa
do Vilar, é moito máis grande e
noutras partes o Xacobeo non se

notou tanto; claro
que o Obradoiro
estaba cheo, pero
non outras zonas”.

Os hostaleiros
manexan uns datos
que poñen de ma-
nifesto as súas dis-
crepancias co con-
selleiro. “Este ano
vendéronse bonos
hotel en agosto”,
sinalou Xoán Vila.
Este feito non re-
sulta habitual, por-

que o normal é que as habitacións
estean ocupadas por clientes que
pagan tarifas superiores. “Ade-
mais –engadiu Silva–, outros
anos, cando caía unha reserva, era
moi fácil que se ocupase esa habi-
tación de contado, esta vez non”.

Outro aspecto que non satis-
fai aos hostaleiros é como gas-
tan os cartos os visitantes. “A
xente anda co mínimo e ade-
mais hai moito grupo organiza-
do, que vén até coas comidas
previstas e iso non dá moito be-
neficio”, indicou o presidente
dos hostaleiros composteláns.

No conxunto do ano, as esta-
tísticas da Consellaría de Turis-
mo indican que a ocupación hos-
taleira ascende ao 64,71%, seis
puntos máis que no Ano Santo
do 99 e doce puntos superior a
2003, que non foi Xacobeo.

As cifras que ofrece a Con-
sellaría citan o Instituto Galego

de Estatística e sinalan que o
Xacobeo 2004 suporá un incre-
mento do 0,4% do PIB. Outro
dato que destaca refírese a que
“o número de parados no sector
servizos en Galiza descendeu un
6,4 por cento entre o primeiro e
o segundo trimestre deste ano
grazas ao tirón do turismo”.♦

Desde detrás dunha barra dun
pub, Sara Antelo é unha espec-
tadora privilexiada da actitude
dalgúns peregrinos na procura
do tópico sobre Galiza ou sobre
os galegos. Serve copas na Casa
das Crechas, local compostelán
con 17 anos de historia e cunha
situación que leva a que “todo o
mundo pase por aquí”.

“Moita xente pregunta que
quere dicir crechas, aínda que é
normal que traduzan eles mes-
mos e lle atribúan o significado
de bruxas –explica Sara–; andan
á procura dese tópico da Galiza
de meigas”.

Mais non sempre é así. “Que
significan crechas”, preguntáron-
lle unha vez no mes de xullo. “O

nome vén da taberna que a prin-
cipios de século había neste mes-
mo lugar: era propiedade de dúas
irmáns de cabe-
los crechos”, res-
pondeu Sara.
“¿Cabelos cre-
chos?”, inquiriu
de novo a turista.
“Moi rizados”,
respondeu a ca-
mareira. “Ah, en-
tón eran putas”,
concluíu a visi-
tante. “Vaia aso-
ciación de ideas:
taberna, mulleres
co cabelo crecho:
putas”, protesta agora Sara.

En xeral, o turista que se

achega a este pub, faino con cer-
to despiste. “Teñen preguntado
pola Casa das Grecas ou pola

Casa de las Estre-
chas”, indica a
camareira.

Este local, re-
coñece Sara, é un
“doce para os vi-
sitantes, ten unha
decoración que
lle gusta á xente e
moitas veces trata
de sacar fotogra-
fías, algo que re-
sulta moi molesto
e que non permi-
timos”, explica.

Con todo, non sempre poden
evitalo. Ás veces, os máis atrevi-

dos entran, botan unha ollada,
sen pedir permiso disparan a súa
cámara e marchan a continua-
ción. Outras, fano desde a fiestra
do local que dá á rúa, xa que ás
veces está aberta. Nunha destas,
a través dunha ventá, Sara escoi-
tou a unha turista reclamala des-
de a rúa, coa cámara apuntándo-
lle e dicíndolle: “A ver, esa ga-
lleguiña, una sonrisa”. “Non
me puiden conter –admite Sara
ao sentirse habitante dun parque
zoolóxico–, díxenlle que era un-
ha maleducada, que eu non for-
mo parte do mobiliario do local,
anoxeime tanto que a muller re-
matou por chorar e tiven que
consolala e dicirlle se quería to-
mar algo”.♦

Á procura do tópico

‘A ver,
esa galleguiña,
una sonrisa”,
pedía unha turista
antes de disparar
a súa cámara.

Hostaleiros e conselleiro discrepan sobre os resultados

Aínda que as cifras oficiais son optimistas, os hostaleiros din que os ingresos foron baixos.                              PACO VILABARROS

‘En agosto
houbo un millón
de visitantes e un
95% de ocupación
hostaleira”,
Pérez Varela



Primeiro a modernidade era facer gran-
des establos para as vacas porque as
cortes estradas con toxos non eran mo-

dernas nin hixiénicas; despois foron as gran-
des superficies comerciais porque o pequeno
comercio tradicional non se modernizaba.
Despois de modernizarnos en case todo, ago-
ra toca facelo en materia de autovías. Ben...!
Eu, persoalmente, estoume decatando do
pouco moderno que son, e lembro unha can-
ción de hai algúns anos que dicia algo así co-
mo “señor ministro, por favor, amáñeme a
carretera...”

Debemos diferenciar, antes de entrar no
tema,  entre autoestradas e autovías. A pri-
meira diferenza que se nos ocorre a calque-
ra é que na autoestrada hai que pagar peaxe
e na autovía non. Iso é certo, e ademais, de
grande importancia  (que llelo digan se non
aos que teñen que pasar cada día por Ran-
de). Pero esa non é –ou non debería ser, te-
oricamente– a única diferenza. Suposta-
mente, unha autoestrada é unha estrada con
calzadas separadas para os dous sentidos da
circulación, cada unha delas con dous ou
mais carrís e sen cruces a nivel; cuns pará-
metros xeométricos esixentes en canto a ra-
dios de curvas, clotoides, pendentes, an-
chos de arcén, de medianas... E logo qué é
unha autovía? Pois é unha estrada con cal-
zadas separadas para os dous sentidos da
circulación, cuxas entradas e saídas non se
someten ás mesmas esixencias de segurida-
de das autoestradas, nin os parámetros son
tan bos. Pero se nós imos pola autoestrada
A Coruña-Carballo (por certo cunha peaxe
considerábel) vemos –ou cando menos eu
nótoo– que os seus parámetros xeométricos
non son nin sequera tan bos como os da Au-
tovía do Noroeste. Cousas semellantes su-
ceden nos accesos ao Milladoiro na autoes-
trada Santiago-Pontevedra ou no trazado da
nova autoestrada Santiago-Ourense.

E por que?
A primeira autoestrada feita  neste pais ti-

vo certas dificultades de índole político-so-
cial. Daquela, algúns dicían que era unha
“navallada” na Galiza, mentres que outros
opinaban que era o progreso da man das co-
municacións....

Ao cabo, a autoestrada era, naquel mo-
mento, unha obra faraónica na que se in-
vestían moitos cartos, mentres que a rede
viaria de Galicia non era presentábel nin
nun país do terceiro mundo. A cousa era fa-
cer unha obra que comunicara Vigo e A Co-
ruña rapidamente, gañando tempo inda que
se gastase peaxe. Era como utilizar un ser-

vizo de urxencias... ou algo así. A segurida-
de, a rapidez e a modernidade eran os argu-
mentos clave.

Pero mentres se estaba realizando esta
obra comezou a etapa gobernante do PSOE.
Felipe González preferiu construír autovías
ca autoestradas, xa que non requerían pará-
metros tan esixentes e podían ser asumidas
polos orzamentos estatais sen
necesidade de compartir o gasto
cos usuarios.

Pero a realidade foi deter-
minando que as esixencias das
autovías sobre seguridade e pa-
rámetros xeométricos, se equi-
parasen ás das autoestradas e
isto determinou a súa aproxi-
mación en prezo (que actual-
mente podemos estabelecer
aproximadamente entre os
36.363.000 euros e os
2.251.000 euros por quilóme-
tro, dependendo da dificultade
e con todo incluído)

Os radios de curvas mais am-
plos, as clotoides que permitían
percorrer as curvas a velocidade
constante, as pendentes que esi-
xisen ou non pistas de freado...
podémolas topar ou non, indis-
tintamente, tanto nunhas como
nas outras. En resumo, a única
diferenza que nos queda, ou que
nós apreciamos,  é a peaxe. 

De verdade que precisamos cruzar Gali-
za por todos os lados con autovías? Se llo
preguntamos a algún político ávido de vo-
tos, diranos que Galicia non pode perder o
tren do futuro. Se llo preguntamos a un ve-
ciño da zona que atravesa a autovía, ao me-
llor cuestiona seriamente a súa necesidade,
con independencia de que despois vote ou
non ao que quixo cazar o tren do progreso
colocándolle, xusto diante da nave do seu
establo, e a douscentos metros da porta da
casa, un terraplén de 86 metros  (por dicir
algo)  de ancho no seu pé e case vinte de al-
to que lle impide ver as leiras que lle que-
daron do outro lado e que agora terá que
plantar de eucaliptos porque a ver quen é o
que vai alá cas vacas...

Co xa exposto, e dada a aproximación
de parámetros xeométricos, transformar
unha autovía en autoestrada, só é cuestión
de poñerlle unha peaxe (volvemos á da Co-
ruña-Carballo), e esta peaxe non é nada ba-
rata dado que xa no 1997 a media no esta-
do español era de 15 pesetas por quilóme-

tro (por certo máis caro ca ningún outro es-
tado de Europa –11 pts en Italia, 10,5 en
Francia, etc.).

Tamén sabemos que en Alemaña, Bélxi-
ca ou o Reino Unido por exemplo, non
existe nin unha soa estrada de pago. Por
que? O financiamento faise con fondos pú-
blicos ou a través de empresas privadas

que, ao remataren a constru-
ción, entréganlle a obra á Ad-
ministración, que se fai cargo
dela destinando cada ano unha
partida para entregarlles ás em-
presas, que así amortizan o in-
vestimento. Así, os cidadáns só
pagariamos unha vez . En todo
o caso, podería darse o pago
por uso cando a autoestrada, fi-
nanciada exclusivamente con
fondos privados, é xestionada
directamente polas empresas
que a construíron durante un
prazo de tempo, transcorrido o
cal se rebaixa a peaxe ou ben
reverte directamente a obra na
Administración. A diferenza
estaría en que se fagan como
negocio privado ou como ser-
vizo publico. Pero isto, que
non deixa de transmitir unha
filosofía de fondo, non deter-
mina a necesidade da autovía,
só determina a existencia dun
posíbel negocio ou o dun servi-

zo público.
Encontrámonos con que, por unha parte

os gobernos, tanto autonómico como cen-
tral, prométennos autovías por todos os si-
tios: Ourense-Lugo; Lugo- Santiago; a xa
feita en algúns tramos (e por certo privada.
Autovía ou autoestrada?) Santiago-Ouren-
se; Lugo-Monforte. Tamén é certo que un
sector importante da poboación está a de-
mandalas –ou iso supoñemos. Pero a min
cústame crer que haxa tantos veciños de
Sarria que precisen inescusabelmente dun-
ha autovía para ir a Monforte ou a Lugo;
mesmo me parece que os residentes en Bo-
ente case poden prescindir de autovía para
ir a Melide.

Creo que deberiamos ter en conta al-
gunhas variábeis. As autovías, ou no seu
caso as autoestradas, están pensadas para
desprazarnos a distancias considerábeis,
non inferiores –salvo casos excepcionais
como o tristemente celebre, aínda que
arranxábel, tramo Porriño-Vigo– os 100
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Vén escrito en
Vogue –a revista
que lemos os
socialistas–
o seguinte titular:
“Lévase vestir hippy,
non selo”. Ou seña
que agora importa
máis o hábito que o
monxe.

Esbozo de drama
xermánico
contemporáneo.
Alemán da antiga
parte occidental:
“Desagradecidos!
Nós somos os que
pagamos as vosas
pensións”. Alemán
da antiga parte
oriental: “Nós non
queriamos pensións,
senón as fábricas
que vos nos
pechastes”. Brecht
onde estás?

Loas para Mar
Adentro, o filme de
Amenábar, e para
os seus actores. Un
crítico de Madrid
pregúntase, e outros
seguen o seu eco:
“Mabel Rivera,
marabillosa, de
onde saíches?”.
Resposta: Pois
Mabel Rivera non
saíu de ningún sitio,
é coñecida até na
aldea máis remota
de Galiza, leva

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O mito da autovía
MIGUEL ROIG

Contra a imaxe da autovía como canle de modernidade, o autor defende estradas que
non illen os pequenos núcleos de poboación e sirvan para facer rendíbel vivir no rural.

‘As autovías
están pensadas
para distancias
non inferiores
aos 100 km.

Isto é así
porque o aforro

de tempo
non é eficaz
en traxectos
menores”

Cartas

Fahrenheit 14/3
Estamos a ver nestes días na
gran pantalla o grande éxito do
documental Michael Moore
Fahrenheit 9/11 no cal nos amo-
sa como un político mediocre
pode chegar a rexer os destinos
dunha nación, mesmo dun plane-
ta sen ter gañdo as eleccións.

Pois ben, os galegos tamén
padecemos estes días o noso par-
ticular Fahrenheit. Resulta que a
cidadanía lle dá a Galeusca tres
eurodeputados baseándose niso
que lle chaman eleccións demo-
craticas, pois o PP, non conforme
cos resultados, porque hai que
recoñecer que estes son máis de-

mócratas que ninguén e foron
bos alumnos de Bush. Igual que
fixo o inquilino estadounidense,
primeiro aseguráronse de que a
xustiza fose tal e estivese da súa
man porque se non xa non sería
xustiza e decontado puxéronse a
cociñar, mesmo os votos da Fa-
lange lles serviron para arreba-
tarlle un escano a Galeusca.

As irregularidades nas actas
foron recoñecidas tanto polo Tri-
bunal Supremo como polo Cons-
titucional. O Supremo só tiña
competencias para avaliar a do-
cumentación presentada por Ga-
leusca (fornecida polas tres for-
macións nacionalistas e nalgúns
casos por Izquierda Unida), pero

carecía de datos sobre as actas
do resto de provincias españolas.
Para iso o BNG solicitou o abei-
ro do Constitucional, coa finali-
dade de que o máximo tribunal
revisase as actas de toda España.

Pero na súa sentenza, o

Constitucional negou ese abeiro,
aducindo que debería ser a coali-
ción Galeusca a que presentase
as actas, sinalando concretamen-
te ónde se produciran as irregu-
laridades.

Camilo Nogueira é o único
parlamentario galego en Stras-
bourg, pois exerceu como tal, de-
fendendo os nosos intereses le-
vando a voz de Galiza a Europa.
Mentres os demais calaban, el so-
íño  realizou  158 intervencións
no plenario, 416 preguntas e máis
de 250 reunións en comisións ou
delegacións ás que pertencía.

“Seguramente, a eurodeputa-
da rioxana que lle usurpou o seu
escano vai presentar máis incia-

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Por un erro informático e de
confección no número ante-
rior apareceu repetida a páxi-
na 37, polo que pedimos dis-
culpas aos nosos lectores.♦



quilómetros. Isto é así porque, o factor
determinante do aforro de tempo non sería
eficaz (comprobámolo no tramo Santiago-
Silleda, por exemplo) en traxectos meno-
res. Mesmo sería inexistente, comparado co
desprazamento do mesmo percorrido feito
por unha estrada, dotada con carril para ve-
hículos lentos, camiños de servizo para ma-
quinaria agrícola, circunvalacións con bos
accesos ás vilas e pasos a distinto nivel fre-
cuentes; partindo de boas constantes xeo-
métricas, con radios de curvas amplos e
pendentes razoábeis (aínda que sen facer
eses alardes de movemento de terras) con
visibilidade, etc.. Ou sexa, o que debe ser

unha estrada moderna, feita con sentido co-
mún, con apego ao país e á súa xente, que
nos sirva para ir da Barrela a Chantada, ou
de Cee a Fisterra. Este país ten unha pobo-
ación dispersa, interrelacionada entre si e
co medio.

A min eme indiferente cal sexa o trazado
da autovía Santiago-Lugo. A cousa é que non
creo que sexa precisa, porque arranxando a
actual estrada tal como dixemos, facendo cir-
cunvalacións nas vilas e sacándoa por fóra
das zonas poboadas... o investimento é subs-
tancialmente menor e o impacto infinitamen-
te máis pequeno

As autovías dividen as parroquias, tanto
social como xeográficamente, déixanas inco-

municadas. Todo isto provoca a desertiza-
ción do campo. 

Temos que enfrontar o problema ecoló-
xico que supoñen. Xa sabemos que toda
obra civil trae consigo un impacto medio-
ambiental, pero unha autovía, máis, xa que
o volume de movemento de terras ten que
ser, como mínimo, o triplo. E por moi boas
drenaxes que se fagan nos terrapléns, as pe-
quenas veas de auga desaparecen ou cám-
bianse de sitio e con iso cambia a fauna e a
flora. Iso por non falar dos desmontes que
abren un tallo largo e profundo na superfi-
cie con consecuencias negativas moito
maiores que os que produce unha estrada
convencional.♦
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unha morea de anos
traballando na serie
de televisión Pratos
Combinados, no
teatro, etc. Será que
para os críticos de
Madrid o mundo
remata no
Guadarrama? Ou
será que Galiza não
é Espanha?

Di o locutor
“acaba de
producirse unha
gran catástrofe
humanitaria”. Como
pode ser
humanitaria unha
catástrofe?

Selección de fútbol
en Bosnia. Unha
locutora de Antena
3 comenta
(telexornal das tres,
día 8): “a selección
española
mesturouse co
populacho bosnio”.
Até o adestrador,
Luis, que é un
patriota hispano,
parecía un
moderado.

A noticia da
semana estivo en
Osetia. Un grupo de
sanguinarios
terroristas rusos,
comandados polo
sátrapa Putin
secuestrou os nenos
dun colexio. Un
grupo caucásico de
monxas xosefinas,
que pasaba
casualmente por alí,
tentou salvar os
nenos pero acabou
masacrado polos
terroristas de
Putin.♦

Vén da páxina anterior

ANA PILLADO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tivas a prol de Galiza, segura-
mente se preocupará polas infra-
estruturas, polo agro e sobre todo
pola pesca”, e a cidadanía galega
permanece impasíbel ante un no-
vo ataque contra o país. Afoga-
ron a única voz que defendía a
Galiza en Europa.♦

XOSÉ ANTÓN ARAÚXO
(COUSO-GONDOMAR)

A seguridade
do mundo

Hoxe a seguridade é un valor en
alza. Todos os dereitos son se-
cundarios fronte a este dereito

fundamental santificado pola
elite mundial. A dúbida sobre a
boa vontade desta santificación
aparece cando hai que determi-
nar quen ou qué hai que prote-
xer. Desde logo non se referirán
á seguridades dos miles de civís
do Iraq que morren a mans dos
soldados americanos cando es-
tes intentan “neutralizar” mem-
bros da resistencia. A vida destes
civís non parece ter importancia
con tal de obter máis seguridade.
Exactamente o mesmo pasa en
Palestina, onde se asasinan cida-
dáns inocentes con tal de que un
mísil “elimine” un militante de
Hamás. Supoño que a segurida-
de tampouco vai dirixida aos ci-

dadáns palestinos. Non é difícil
convencerse de que tampouco se
está buscando garantir a seguri-
dade dos habitantes de Osetia do
Norte. Semella que a seguridade
deles era máis ben secundaria
con tal de lograr a seguridade
doutros. Pero quen ou que está
máis seguro? Séntense máis se-
guros os detidos nos EE UU ou
no Estado Español aos que se
lles nega a presunción de ino-
cencia? Séntense seguros os
xornalistas que son obrigados a
dimitir por discrepar da versión
oficial? Séntense seguros os ci-
dadáns galegos que son rexistra-
dos a calquera hora do día ou da
noite por unha ducia de policías

nacionais fortemente armados
que os tratan como a perigosos
delincuentes? Como se pode
comprobar, a busca da segurida-
de ten uns efectos claros e nefas-
tos para os dereitos e liberdades.
É ben certo que un cacheo en
Galiza dista moito de morrer
nun bombardeo, pero non por is-
to é menos negativo ao supoñer
unha aceptación inconsciente da
perda de dereitos en pro da se-
guridade. Necesitamos reaccio-
nar para librarnos da realidade
de estados policiais cara aos que
nos encamiñamos.♦

RENATO NUNES
(TEO)
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Brincadela
BIEITO IGLESIAS

Levo lido unha chea de deposiciós sobre as ministras
socialistas que posturaron prá revista Vogue. Raxoi
cualificou a reportaxe de indecente. Don Mariano

ignora que o indecoro ou desacato é o elemento das
masas democráticas. A populaza emerxente está disposta
a manter o idilio coas castes superiores sempre que se lle

permita rir as paciencias á conta dos monifates
poderosos. Xa non se idolatran folclóricas e artistiñas da
farándola, agora bótanllas como barro á parede en
programas de tv de audiencia millonaria. Carmen Sevilla
ten que lidar e arrebollarse no lodo con Karmele
Lengoreteira ou cun tal Matamoros, versión posmoderna
de Santiago cortando cabezas en Clavijo. Non censuro
esta cultura popular, opoñerse ao presente é unha loita
inane. Valoro a melomanía masiva (ese coche que pasa
coas ventaíñas abertas e a música a todo meter); a
literatura demótica (dixomedíxomes encol da paixón e
morte de Carmina Ordóñez); e a relixión vulgar
(apariciós de semideuses extraterrestres). A política non

permanecerá allea a esta panfilia universal. Mal saben os
políticos empertigados que, de aquí a pouco, deberán
posar en coiro vivo pra Interviú e Playboy, a fin de
conseguir o favor dos votantes e solidar o capitalismo
hedónico. No videoxogo da Democracia axiña se
ofrecerán –como hoxe se venden simulaciós de voo-
brincadelas virtuais con Mette-Marit fostiando ao
príncipe noruegués. Non xa o gabinete ministerial, a
mesma realeza porá o cu aos azoutes da multitude ávida
de novidades excitativas e de troula. Adulala, pasarlle a
brocha, enredala con pallasadas circenses, será o prezo a
satisfacer polas elites se desexan pastorear a humanidade
infantil que para quieta cando compra ou brinca.♦

Rubén
Blades e o
nacionalismo
O cantautor panameño –e ac-
tor de Hollywood en horas li-
bres– Rubén Blades (53 anos)
é o novo ministro de Turismo
de Panamá. O país centroame-
ricano vén de estrear novo go-
berno encabezado por Martín
Torrijos, fillo do xeneral que
presidira Panamá a fins dos se-
tenta. Rubén Blades explica
nunha entrevista (La Vanguar-
dia, 1 de setembro) a razón de
que se sumase a este proxecto
político, deixando de lado tem-
poralmente a canción. “[Mar-
tín Torrijos] é un home capaz e

honesto a toda proba. Ten unha
visión distinta do político tra-
dicional. Xa sentín atracción
polo seu pai, o xeneral Omar
Torrijos, que marcou o cami-
ño para que Panamá recupera-
se o canal. O panameño sabe
que a vaina non a vai resolver
berrando Please, help! Iso dé-
bese á mudanza que deu Torri-
jos en 1978, e á dimensión na-
cionalista que lle imprimiu ao
proceso panameño. O xeneral
Torrijos era moi hábil, era in-
dio cando tiña que ser indio,
campesiño cando debía selo, e
xente de cidade cando era pre-
ciso. Aínda que somos donos
do canal, seguimos a depender
dos Estados Unidos; por iso é
necesario impulsar o naciona-
lismo”, conclúe o interprete da
celebre Pedro Navaja.♦

Fina un
dos líderes
independentistas
de Puerto Rico
Puerto Rico, ademais de dar
cantantes guapos e famosos,
como Ricky Martin, tamén
conta cunha longa estirpe de
líderes independentistas, caso
de Lolita Lebrón, encarcerada
nos Estados Unidos. O diario
cubano Granmma informou,
na súa edición do dous de se-
tembro, do pasamento de José
Gil de la Madrid, aos 80 anos
de idade. Organizador dunha
folga universitaria xa no ano
48, amigo do histórico inde-
pendentista, Pedro Albizu
Campos, De la Madrid foi ta-
mén director do xornal Clari-
dad e reporteiro noutros me-
dios. Perseguido pola súa mi-
litancia sindical, viviu exilia-
do en Cuba durante dez anos.
A primeiros dos setenta regre-
sou a Puerto Rico, onde se
reintegrou na loita pola inde-
pendencia.♦

Vítor Moro
di que PP e
PSOE non son
galeguistas
Vítor Moro comenta en El Co-
rreo Gallego (1 de setembro) a
galeguidade dos partidos esta-
tais que, a xuízo deste econo-
mista “non se produciu como
Ramón Piñeiro xenerosamente

pensou”. “Os números son ter-
cos e tenaces, engade Moro. Se
ben as infraestruturas mellora-
ron, o conxunto da economía
segue tracoleante, ausente dun-
ha política económica definida
e de apoios políticos reais”. De-
seguido, o comentarista pon al-
gúns exemplos: “Cando se ini-
ciaron as autovías desde a me-
seta, pararon en Benavente va-
rios anos coa anuencia de popu-
lares e socialistas galegos. Iso
non é galeguismo. Cando go-
bernando os socialistas, un de-
putado popular presenta unha
proposición para comprometer
a data de remate da autovía, os
socialistas votaron en contra.
Iso non é galeguismo. Cando
gobernando os populares, son
os socialistas os que devolven a
pelota e formulan a proposición
sobre a conclusión de obras, os
populares votaron en contra. Iso
non é galeguismo. A mesma si-
tuación se repite co AVE, co
Plan Galicia, coa política de
protección das nosas costas, coa

mellor consideración do sector
primario, coa política industrial
amenazada, coa ausencia de in-
vestimentos produtivos que tan-
to precisamos, pois, non se es-
queza que, na clasificación de
produción, das 17 comunidades
autónomas Galicia ocupa o lu-
gar 15 e a converxencia con Eu-
ropa segue tracoleando. É a rea-
lidade”. Moro conclúe afirman-
do que “en moitas ocasións xo-
gan con Galiza coma se dun
moneco de trapo se tratase. En
canto os grupos políticos non
subordinen a súa actuación par-
tidaria á defensa dos intereses
socioeconómicos galegos, non
poden considerarse galeguiza-
dos, no pensamento de Ramón
Piñeiro. Tocar a gaita non abon-
da. E se isto non se modifica, se
os partidos políticos seguen pre-
gándose a directrices contrarias
ao interese de Galiza, terá che-
gado o momento, na máis pura
ortodoxia piñeirista, de facerse
presentes no Parlamento con
voces autonomistas propias”.♦

Rubén Blades.

PAREJA / El Progreso, mércores 1 de setembro de 04

O S A L I A A S T R OR C
Este discurso de ingreso na Real Académia Española de Augusto González Besada
intitulado Rosalía Castro. Notas Biográficas, de 1916 é ben máis positivo e esclarece-
dor que a meirande parte da bibliografia posterior sobre a nosa excelsa escritora e pre-
cursora do nacionalismo. Contrasta coa estupidez falsificadora, co prexuízo, coa menti-
ra e a deformación analítica de consumo ordinário sobre a sua persoa e a sua obra. É
un contraste ou contraponto face a tanta desfiguración monstruosa. Non deixa de ser
paradoxal que, cuase 100 anos máis tarde, sexa o discurso dun político galego “a la
española”, ao servizo da Corte de Madrid, perante unha institución do aparato cultural
do Estado centralista, o que cumpra un labor hixiénico. Parece ar fresco, osíxeno puri-
ficador, face a tanta contaminación acugulada durante estes cen anos para destruir o
significado real de Rosalia e a sua obra. 

Francisco Rodríguez

COLECCIÓN

N Ó S  O S  G A L E G O S

A NOSA TERRA

Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar

Garcia Negro



A. EIRÉ
Promesas ou realidades? Che-
gou o tempo da colleita. Existe
coincidencia en que os próxi-
mos orzamentos do Estado
son básicos para Galiza. Deles
non só depende que comece o
camiño da modernización, se-
nón tamén o resultado das pró-
ximas eleccións autonómicas.

Manuel Fraga explicou no parti-
do que o seu recunque como ca-
beceira electoral é necesario para
presionar a José Luis Rodríguez
Zapatero para que cumpra o Pla-
no Galicia. Só el tería a forza su-
ficiente para conseguilo. Non te-
rá que agardar pola súa quinta le-
xislatura para demostrar o seu
peso no Estado. A tramitación
dos orzamentos do goberno cen-
tral será unha proba definitiva da
capacidade de interlocución de
Fraga con Zapatero. Uns orza-
mentos escaseiros con Galiza por
parte do goberno socialista dei-
xarían a Fraga sen unha das prin-
cipais bazas electorais para recla-
mar o voto dos galegos.

Se así fose, non quedaría me-
llor Emilio Pérez Touriño. El ta-
mén se xoga moito nestes meses.
Preséntase como a persoa capaz
de influír en Madrid e conseguir
os orzamentos que Galiza nece-
sita. O PSdeG-PSOE promete un
“orzamento histórico para darlle
un pulo a Galiza”.

Antón Louro, coordinador
dos deputados socialistas gale-
gos no Congreso, afirma que
“nos próximos días chegarán
moi boas novas para Galiza des-
de Madrid”. Para Louro, o au-
mento das pensións, das bolsas
para os estudantes e do salario
mínimo só son os entrantes duns
orzamentos que “centrarán as
bases para o modernización que
a nosa comunidade necesita”.

Louro compromete o apoio
do goberno Zapatero á constru-
ción das infraestruturas contem-
pladas no Plano Galicia, pero ta-
mén a outras obras propostas po-
los socialistas galegos. O deputa-
do socialista afirma que nos pró-
ximos días haberá concrecións e
compromisos claros do Executi-
vo central.

Mentres tanto, a Comisión de
seguimento do Prestige segue
agardando reunirse coa ministra
de Fomento, Magdalena Álva-
rez, que aínda non fixou data
“por problemas de axenda”.

A capacidade de Fraga

O BNG coincide cos socialistas
ao afirmar que “Fraga non ten
ningunha capacidade de nego-
ciación en Madrid”. Anxo
Quintana explica que hai catro
anos o presidente da Xunta xa
argumentou a necesidade de
presentarse de novo para poder
influír decisivamente no cha-
mado “goberno amigo”. Para o
voceiro nacional do BNG “a re-
alidade demostrou que Fraga xa
non tiña peso ningún”.

Para os nacionalistas, a fra-
queza de Fraga será máis patente,
aínda, co goberno de Rodríguez
Zapatero pois “Mariano Raxoi xa
anunciou o voto en contra dos or-
zamentos, faga o que faga Zapa-
tero. Ante esta situación, cal é a
capacidade de presión de Fraga?
Nin sequera está en condicións
de ofrecer o apoio dos deputados
galegos do PP se os orzamentos
son positivos para Galiza”, afir-
ma Quintana.

Quintana considera que o
PP xoga á estratéxia “de canto
peor mellor, para ter unha arma
electoral coa que censurar os
socialistas”. Nesta estratexia a
curto prazo, Galiza sería a pre-
xudicada.

O BNG decidirá o seu apoio
ou non aos orzamentos do Esta-
do “en función dos compromisos
monetarios que estes contemplen
coas necesidades de Galiza”,
afirma Quintana.

Na próxima conversa que
Anxo Quintana manterá con Za-
patero, así como nas nego-
ciacións que o deputado Francis-
co Rodríguez realice con Alfredo
Pérez Rubalcaba, o BNG de-
fenderá o acordo acadado no

Parlamento galego de incluír
1.500 millóns de euros dedica-
dos, unicamente, á mellora de in-
fraestruturas.

Este acordo non foi asinado
polo PSdeG-PSOE, que cifrou
en 1.300 millóns o diñeiro que o
Estado debía de investir en Gali-
za nos próximos orzamentos.
Antón Louro, ademais, afirma
que “o compromiso do goberno
Zapatero irá máis alá do 2005”,
que é o que se contempla nos
próximos orzamentos.

Que se saiba, Raxoi, na súa
entrevista con Zapatero, non de-
fendeu para nada as posturas dos
seus compañeiros galegos nin
Fraga fixo aínda movementos vi-
síbeis para reclamar eses 1.500
millóns do goberno central. O
presidente galego tampouco ex-
plica no Parlamento a súa postu-
ra, fuxindo dos grandes debates
como o dos incendios forestais.
Supeditará a súa estratexia á de
Raxoi?

A desputa entre nacionalistas
e socialistas pode centrase en
que, mentres os nacionalistas
contemplan unicamente os 1.500
millóns para infraestruturas, no
PSOE van tratar de presentar un

acordo global de orzamentos por
esta cantidade ou unha semellan-
te, pero na que entren todas as
partidas dedicadas a Galiza.

O BNG reclamará tamén de
Zapatero para apoiar os orza-
mentos “un incremento signifi-
cativo nas partidas para políticas
activas de emprego, así como pa-
ra enxugar o déficit histórico nos
campos sanitario e educativo”.

É significativo que a Genera-
litat estea reclamando o refinan-
ciamento da débeda sanitaria,
cando o Estado xa lla refinan-
ciou anteriormente en dúas oca-
sións. Esta, entre outras razóns,
explicaría a diferenza entre o sis-
tema sanitario catalán e o galego.

O BNG reclama que os pró-
ximos orzamentos “sexan os de
Galiza”, como antes foron os de
Andalucía ou Catalunya, “e non
só polos efectos da catástrofe do
Prestige, que tamén, senón pola
débeda histórica e o atraso secu-
lar que padece a nosa nación”.

Os orzamentos entran así de
cheo como trama central da pre-
campaña electoral cara a unhas
autonómicas nas que os distintos
inquéritos indican que son maio-
ría os indecisos.♦
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Latexos

Constitución
europea e
cristianismo
X.L. FRANCO GRANDE

Ninguén pon en dúbida
que Europa é unha
síntese do pensamen-

to filosófico e científico gre-
go, do legado xurídico roma-
no e da ética cristiá.
Podemos engadir aínda o
sentido estético grego. Pero
non  é separadamente ningún
deses herdos. É unha síntese
de todos eles. Por máis que
esas sexan as raíces da cultu-
ra europea, esta é outra cousa
independente e de seu.

Por iso, a barafunda que
vén dende o Vaticano ata os
bispos, e outros, pretendendo
que se inclúa unha mención
expresa ao cristianismo na
Constitución  europea, non
deixa de ser unha parvada,
intelectualmente falando.
Pois se tal se admite, habería
as mesmas razóns para que a
mención abranguese tamén
os demais herdos culturais,
inclusión impropia nun texto
como aquel. Texto, por outra
banda, que xa é ben explícito
ao se referir a que Europa é
un continente creador de
civilización, orixinado por
diversos herdos culturais, re-
lixiosos e humanistas.

Non sei se esa proposta tan
combativa e teimosa da Igrexa
Católica oculta devezos de po-
der ou de influencia, pois non
teño razóns de peso para
afirmalo. Pero non deixa de ser
ben sospeitosa. Como sospeito-
sas son as razóns que, nesa liña
vaticanista, proveñen duns e
doutros. Por exemplo, a impor-
tancia cultural de Agustín de
Hipona, de Ramón Llull, de
Teilhard de Chardin, Lubac,
Rahner, Marcel, Barth, e outros
moitos, exemplos que se poñen
da importancia do cristianismo
en Europa e que, por iso
mesmo, xustificarían a mención
expresa  que se suxire. 

En calquera caso, non ten
o menor apoio intelectual re-
ducir a mención expresa ao
cristianismo e non facelo nin
á cultura grega nin ao herdo
xurídico romano –ou nin
sequera suxerir que tamén se
fagan esas outras mencións.
Pois aínda resultando desavi-
do facelo nun texto como o
dito, sempre será puro mani-
queísmo a proposta vaticana,
excluínte, e dos seus ben
mandados seguidores. E
rexeitable intelectualmente, e
tecnicamente tamén.

Ou sexa, no suposto máis
benévolo estaremos diante
dunha proposta ben oca, sen
contido verdadeiro –a non ser
que outras, e non moi claras,
sexan as razóns, non coñeci-
das e só sospeitadas. As que
se nos dan non teñen
entidade e só contribúen a es-
curecer máis, se cabe, un tex-
to ben discutible, pero por
outras razóns alleas ao
exposto e que agora non
veñen a conto.♦

O BNG pide que sexan ‘os de Galiza’

Os orzamentos do Estado
poñen a proba o peso de Fraga

Anxo Quintana (BNG) e Emilio Pérez Touriño (PSdeG-PSOE).                                                                                  PACO VILABARROS

Pérez Touriño necesita máis que
palabras do goberno central. Es-
tá disposto a dar a batalla en Ma-
drid por conseguir o “total
apoio”, pero sabe que só será re-
al se se consignan as partidas su-
ficientes nos orzamentos. No
PSdeG-PSOE teñen medo a que
Zapatero repita a mesma xogada
de Felipe González con Fraga
hai 16 anos: utilizalo para reali-
zar a reforma do Estado.

O primeiro grande enfronta-

mento con Magdalena Álvarez
vaino dar Pérez Touriño con
persoa interposta: apoiando a
Francisco Vázquez na súa re-
clamación do porto exterior pa-
ra A Coruña. A ministra de Fo-
mento segue afirmando que non
van financialo. Fontes de Fo-
mento afirman mesmo non esta-
ren dispostos a “financiar unha
operación especulativa”.

Ese cualificativo é o mesmo
que empregan outros socialistas

galegos para definir as preten-
sións de Francisco Vázquez, pe-
ro aínda así apoian a Pérez Tou-
riño na súa viaxe a Madrid
acompañando ao alcalde. Pen-
san que é un acerto de Touriño
unir as súas forzas en Madrid a
Vázquez. Mesmo matinan que
unha derrota no porto coruñés
pode ser moi produtiva, non só
para Touriño (conseguiría orza-
mentos para outras infraestru-
turas), senón para Galiza.♦

Francisco Vázquez como ariete



A. EIRÉ
As liortas internas do sempre
condicionaron as distintas cri-
ses dos gobernos de Manuel
Fraga Iribarne malia que este
seguiu aparecendo como todo-
poderoso. As perspectivas de
cambio quedaron curtas. Nes-
ta ocasión, a novidade de no-
mear vicepresidentes volve
acochar as loitas intestinas
das que é unha mostra a dimi-
sión do Conselleiro de Agricul-
tura Xoán Miguel Diz Guedes.

A Fraga, desde hai 14 anos, se-
mella que a forza se lle foi pola
boca. Ou dito cunha imaxe moi-
to máis poética, tomada do cole-
ga Xosé Manuel Pereiro: “Fraga
é coma eses croios que, arrebola-
dos a rentes da auga, desafían a
lóxica da imersión e pegan va-
rios chimpos antes de afondar,
pero os sucesivos saltos son cada
vez máis pequenos”.

Desde que Fraga Iribarne
ocupou como non quere a cousa
a presidencia de Galiza foi per-
dendo forza, nos obxectivos po-
líticos, na súa xustificación de
permanencia no cargo e, tamén,
na súa capacidade de manobra
interna. Logo de 16 anos tentan-
do impedir calquera desviación
interna, Fraga xustifica o seu re-
cunque na necesidade de que
“non rache o partido”.

Esas urxencias internas é non
outras son as que marcan a remo-
delación que está a intentar no
Executivo. Decimos que está a in-
tentar porque das espectativas cre-
adas, mesmo das primarias inten-
cións de Fraga, ao resultado final
sempre existe un abismo insalvá-
bel a non ser con pontes asentadas
en pilotes partidarios para conten-
tar a todos. Na última remodela-
ción, ante unha chamada de Ma-
drid, viuse na obriga de sacar a
Cuíña como vicepresidente cando
o DOG xa estaba na imprenta.

Cada remodelación que ten-
tou Fraga aparecía publicitada
desde os seus próximos como
“unha profunda renovación que
dará paso a unha nova etapa”.
Así foi desde que formou o seu
primeiro goberno, prometendo
“senlleiras personalidades da vi-
da galega” e contentouse con
ilustres descoñecidos delegados
dos poderes locais do PP.

Nas distintas remodelacións
tampouco foi quen de mudar máis
alá de catro conselleiros. Para
conseguilo, cando lle cumpriu,
creou novas consellarías para non
rachar a “harmonía interna”.

Fraga, que se serviu da discul-
pa de “pór orde no partido” para
desembarcar en Galiza escurrisca-
do de Madrid, seguiu sendo refén
das loitas intestinas. Só “repartin-
do xogo” sen alterar o status quo
existente pudo “reinar” como pa-
trón. Así é polo menos como o
perciben antigos dirixentes do PP.

Sempre andou anunciando a
necesidade de vicepresidentes,
pero nunca foi quen de nomea-
los. As promesas ían parellas aos
debates sucesorios e Fraga esta-
ba disposto a testar desde que
chegou pero cando se presentaba
a hora de facer un pequeno ace-
no e delegar poder nos herdeiros,
finalmente negábase. Unhas ve-
ces deserhedaba os vinculeiros,
outras poñíalles condicións ina-
ceptábeis e, sempre, fomentaba a
competencia e as liortas. Permi-
tía que cada un gobernase ao seu
antollo no seu leiro, pero el se-
guía a ter a última palabra.

Dous vicepresidentes

Nesta súa última remodelación
que está a perpetrar, Fraga anun-
ciou que nomeará dous vicepresi-
dentes. Alberto Núñez Feixóo será
o vicepresidente primeiro e Xosé
Manuel Barreiro o vicepresidente
segundo. Non era a súa idea e tivo
que ser a lexislación quen fixase as
prelaturas: a Consellaría de Políti-
ca Territorial ten maior categoría
que a de Medio Ambiente.

O xeito de anunciar o nome-
amento de vicepresidentes reali-
zado por Fraga é moi significati-
vo. Primeiramente afirmou que
designaría “algún vicepresiden-
te”, como se fose unha cousa ale-
atoria, indeterminada. Máis tarde
afirmou que o motivo de tal de-
terminación non era outro que o
de que “vaian aprendendo”. Cal-
quera entenderá que estaba a
desvalorizar os futuros cargos.
Finalmente, aclarou que non
pensa delegar neles funcións es-
pecíficas nin coordinación por
áreas, senón que lles irá “encar-
gando cousas”. Non se sabe se
será unha especie de exáme ao
que somete aos dous pretendidos

sucesores, se non confía neles ou
se non pode, por mor das loitas
internas, sequera nomear os seus
máis directos colaboradores e
encomendarlles funcións especí-
ficas que poidan ser interpreta-
das en clave sucesoria.

De momennto, sabemos que
Ana Pastor non será conselleira e
continuará en Madrid ao lado de
Mariano Raxoi. Tamén que non
repescará a Ma-
nuela López Bes-
teiro. Ou polo
menos iso é o que
Fraga lle decla-
rou a El Progre-
so.

Dúas incógni-
tas menos coas
que enredaron es-
tas semanas os
mentideiros polí-
ticos e certos me-
dios de comun-
ciación.

Dos demais
nomes a entraren
no Goberno e dos
que se verán na
obriga de saír ninguén sabe nada
a ciencia certa. Nin Fraga. Todos
os seus deseños foron abortados
a última hora, na que tivo que re-
compoñer os sucesivos gabinetes
en función dos equilibrios inter-
nos. As pretendidas renovacións
nunca foron tales, senón compo-
ñendas atendendo ás presións de
Francisco Cacharro, Xosé Luís
Baltar ou José María Aznar.

Pero cada crise de goberno
que se decidiu a realizar Fraga
sempre foi un completo éxito
propagandístico. As filtracións
interesadas poñen en circu-
lación que será unha “gran reno-
vación” saíndo do Goberno case
a metade dos conselleiros. Pou-
co a pouco vaise rebaixando o

número e, finalmente, sempre
quedan en dous ou tres, o máxi-
mo catro cambios, se se crean
novas carteiras.

Esta semella ser a dinámica
da crise actual. Algúns falan de
até oito carteiras como posíbeis
cambios. Nas quinielas están as
de sempre. Con creacións ou de-
saparicións como as de Emigra-
ción e Traballo nunca xustifica-

das nun ou outro
senso. Presiden-
cia, Educación e
Sanidade soan
sempre coma
candidatas, o
mesmo que Xus-
tiza. Tamén Agri-
cultura.

Os que pensan
que os cambios
poderán alumear
unha recomposi-
ción interna de
poderes presionan
para que a remo-
delación sexa am-
pla. Os que están
contentos coa si-

tuación actual impiden move-
mentos que alteren os equilibros
internos. Finalmente Fraga ten
que realizar un Gabinete á medi-
da dos distintos poderes que aín-
da persisten no PP. Segue sendo
tan refén da estrutura interna co-
mo o era Xerardo Fernández Al-
bor hai 16 anos. Só que Fraga se-
mella que manda e Albor aparecía
como ausente. A diferenza é que
daquelas a política autonómica
escoraba cara ao galeguismo e
agora sobrancea a idea da España
centralista vestida con roupaxes
autonomistas. Quen se lembra
dos Carlos Mella, Xosé Luís Ba-
rreiro, Carlos Otero, Vítor Váz-
quez Portomeñe ou o Xosé Cuíña
cando era alguén?♦
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A guerra de
Chechenia
XOSÉ M. SARILLE

Un ouvinte da radio
opinaba que despois do
crime de Beslan acababa

de pasarse a última fronteira. A
infancia é territorio sagrado e
ningunha tradición deixou nun-
ca de adorar os nenos. 

Este masacre divídese en
dous. Tan criminais son os se-
cuestradores como o estado
terrorista ruso. O presidente
de Rusia é un alumno
destacado do colectivo Alpha,
do KGB, caracterizado por
avaliar só os resultados, nunca
a validez moral dos
procedementos, ou o que é o
mesmo, un devoto da razón
de estado quimicamente pura,
na que entran tamén os nenos,
naturalmente. Os nenos com-
pútanse sempre na ciencia do
terror, como posíbeis informa-
dores ou como factores que
axudan a amolecer os pais.

Namentres sucede isto en
Beslan, Schröder cala. É ami-
go de Putin desde hai  uns
tres anos. Daquela acordaran
que o gas ruso fluiría fresco
polos canos de ferro cara a
Xermania, e que quedaba
libre a intervención económi-
ca nos países limítrofes coa
UE que antes pertenceran á
URSS. Todo a cambio de que
Alemaña, e en consecuencia
Francia, non mirasen para o
masacre de Chechenia nin
para o Cáucaso. 

O goberno español cala,
pero a prensa de centro é aín-
da máis mansa. Aí está El Pa-
ís, sen destacar en ningún mo-
mento o silencio clamoroso de
Europa, con nenos ou sen eles.  

É extraordinario o parado-
xo de Putin. Ninguén o moles-
ta, excepto o polonés,
minúsculo e agriado e algúns
xornais franceses de esquerdas
(máis arrogantes que de
esquerdas), que preguntan on-
de se mete Chirac, sendo
como é un político con gran
sensibilidade humanitaria. 

Le Monde Televisión
tamén arremete e anuncia que
pasará estes días unha estarre-
cente reportaxe sobre a
matanza de combatentes
chechenos en marzo do 2.000.
É un programa valente, que
deixa ver as causas dunha
guerra comezada en 1839,
cando o Imperio Ruso lanzou
o seu exército á conquista do
sur. A reportaxe da tele
botáraa a cadea Arte hai dous
anos. Este columnista asistiu
daquela por primeira vez a un
degolamento real en
televisión. Un soldado ruso
pasaba a coitelo un combaten-
te checheno. E moitas máis
cousas extraordinarias que na-
da teñen que ver coas mixiri-
cadas dos dereitos humanos.

Agora, como todo progre-
sa que é unha barbaridade xa
non fai falta ir ao Zoco Dos
Ladróns en Bagdad para
lograr o dvd dun
decapitamento. Con buscar
www.ogrish.com un pode ver
de todo. A modernidade é
bárbara.♦

En todas as crises o anunciado nunca se pareceu ao resultado final

Claves para a remodelación
do goberno Fraga

Manuel Fraga nun mitin das pasadas eleccións europeas.                                                                                PACO VILABARROS

Na última
remodelación,
ante unha chamada
de Madrid, viuse
na obriga de sacar
a Cuíña como
vicepresidente
cando o DOG xa
estaba na imprenta.



A.E.
En plena remodelación do
Goberno, Xoán Miguel Diz
Guedes presentoulle a súa di-
misión a Manuel Fraga Iri-
barne. Precipita deste xeito a
crise interna e afonda na loi-
ta intestina ao variar os pla-
nos previstos polo presidente.

Cando Manuel Fraga Iribarne lle
comunicou a Xoán Miguel Diz
Guedes que debía continuar co-
mo conselleiro de Agricultura hai
unha semana, este pediulle que se
quería que continuase no Gober-
no debería darlle unha nova con-
sellaría. Como Fraga persistise
na súa idea de que debía manter a
mesma carteira, o mercores 8 de
setembro, Diz Guedes presénta-
lle a súa dimisión “irrevogábel”.

A xustificación dada publica-
mente son “motivos persoais”.
Así llelo indicaron a A Nosa Te-
rra fontes próximas ao ex conse-
lleiro. Pero a ninguén se lle esca-
pa a trascendencia desta deci-
sión. Porque non agardou Diz
Guedes á remodelación dimitin-
do antes de pechar uns cambios
que se agardan en días?

Existen varias interpretacións
neste senso. A decisión de Diz de
non seguir se non lle ofrecía outra
consellaría non semella ser razón
suficiente se non existen outras
de máis fondo calado político.

Non hai que esquecer que Diz
Guedes é un dos maiores apoios
de Xosé Cuíña Crespo. A súa di-
misión xa que logo, podería lerse
como un pulso deste sector á re-
modelación que pretende Fraga.
Unha mostra pública de descon-
tento e, ao mesmo tempo, un xei-
to de incidir nos nomeamentos.

Reaccións

Para o BNG, a dimisión de Díz
Guedes “demostra que nin se-
quera a presentación de Fraga de
novo como candidato garante a
cohesión do PP”. Alfredo Suárez

Canal lamenta que o Executivo
esteña a ser “unha prolongación
das loitas intestinas do partido.

Para o PSOE, a dimisión do
conselleiro de Agricultura demos-
tra que a remodelación do gober-
no que planea Fraga non é asumi-
da polo conxuto do PP”. Ricardo
Varela coincide con Suárez Canal
ao afirmar que este episodio é un-
ha mostra de que no PP non todos
están de acordo con que Fraga re-
pita como candidato á Xunta.

Os sindicatos agrarios, pola
súa banda, acollen maioritaria-
mente con ledicia esta dimisión.
Así o Sindicato Labrego Galego
recorda que xa a levaban pedido
en varias ocasións por se incapaz
“para o diálogo coas organización
agrarias e pola súa política dirixi-
da a porlle fin as explotacións”.

O SLG e UU AA coinciden
en afirmar que non cren que a di-
misión se deba a “problemas per-
soais”. Roberto García, secreta-
rio Xeral de UU AA, afirma que
se debe “a problemas de equili-
brios internos”, considerando
que Diz Guedes se “anticipou an-
te unha situación delicada que
pode xurdir nos próximos días”.

Ambos os sindicatos agardan
que “calquera cambio será para
mellor”, aínda que Lidia Senra
puntualiza que o mesmo pensaba
cando cesou o seu antecesor,
Castor Gago, “sen que se apre-
ciase ningunha mellora”.

Pola súa parte, Xóvenes
Agricultores, máis próximo ao
PP, mostrou a súa sorpresa, reco-
ñecendo que a Diz Guedes lle
“apetecían outras consellarías”.

Nas próximas horas agárdanse
movementos por parte de Fraga
ante o que algúns consideran como
o primeiro enfrontamento público
dun seu conselleiro co presidente.
Pero tamén no PP os distintos sec-
tores se verán obrigados a tomar
posesión. Todo a unhas horas da
súa festa anual que querían presen-
tar como a da “unidade interna ao
carón do cadidato Fraga”.♦
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COUSAS DO PAÍS                                               ROI CAGIAO

Dimite ao non aceptar seguir como conselleiro de Agricultura

Diz Guedes dinamita
os cambios previstos na Xunta

Xoán Miguel Diz Guedes.



A.N.T.
A Plataforma para a Defensa da
Ensenada de San Simón con-
vocou o día 5 unha marcha a pé
de Redondela a Santiago para
dar a coñecer as súas obxeccións
á cementeira que quer instalar a
empresa Duchess de Ponferrada
na beiramar de Rande. Na Plata-
forma están representados maris-
queiros, armadores de baixura,
confrarías, asociacións de veci-
ños e institucións de todo o mar
de Vigo. 

Representantes da Platafor-
ma entregaron documentación a
varios  alcaldes do camiño de
Santiago sobre a intención de er-
guer dez silos de vinte metros de
altura na beiramar de Rande e un
ruidoso e contaminante muiño
clinker para a fabricación de ce-
mento. Cada concello coñeceu
as críticas da Plataforma á re-
cepción da solicitude da cemen-

teira por parte do Concello de
Redondela cando tal industria
non cumpre o artigo 3 do Regu-
lamento en vigor para as indus-
trias molestas, nocivas e perigo-
sas (RAMINP) que prohibe o
funcionamento dunha planta
destas características a menos de
dous quilómetros de núcleo ha-
bitado. O barrio de Rande está
no lugar mesmo do solar que
pretende a cementeira. A Plata-
forma denuncia a estratexia de
presentación de solicitude da
empresa por tramos desagrega-
dos que buscan enmascarar a
imposibel convivencia desta in-
dustria pesada coa poboación
próxima, coa inclusión da ense-
ada de Redondela na Rede Natu-
ra 2000 a solicitude da Xunta e
co acervo histórico de Rande
profusamente honrado polas ins-
titucións co gallo do recente tri-
centenario de Batalla de Rande.♦
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Os valores
democráticos
de Vladimir Putin
CARLOS AYMERICH

Un comando terrorista secuestrou o 1 de setembro máis
de mil persoas –nenos e nenas que asistían, xunto con
seus pais, á apertura do curso escolar– nunha escola de
Beslan, na república rusa de Osetia do Norte. Pedían a li-
beración de prisioneiros chechenos encarcerados e ame-
azaban con matar cincuenta reféns por cada morto e vin-
te e cinco por cada ferido entre os asaltantes. E dicíano a
serio: ao pouco de se producir o asalto á escola fusilaron
algúns reféns que tentaron opor resistencia ao secuestro.
Seica facían calar os cativos con disparos ao ar, ao tem-
po que lles prohibían comer e beber.

A reacción de Putin, axiña secundada por todas as
chancelarías occidentais, foi a de que non hai nada
que negociar con terroristas. Aludiu mesmo a razóns
éticas que, por certo, non explicitou. Simultaneamen-
te, as autoridades comezaron unha campaña de intoxi-
cación e censura informativa que tampouco mereceu
reproche ningún por parte dos aliados do autócrata do
Kremlin: destitución e detención de xornalistas críti-
cos, afirmación de que varios membros do comando
eran árabes, vinculación dos asaltantes coa resistencia
chechena mesturando interesadamente a Samil Ba-
saiev –o líder dunha facción minoritaria de carácter

integrista– co presidente electo Aslan Maskhadov, de-
posto tras a invasión rusa de 1999. De nada serviu que
fontes do goberno checheno no exilio, desde Londres,
condenasen o secuestro e
desmentisen calquera vin-
culación con este. 

O venres, dous día des-
pois do inicio do secuestro,
as forzas especiais rusas
asaltaron a escola. As cir-
cunstancias en que comezou
a operación distan de estaren
claras. Circulan, como se sa-
be, diferentes versións: que
foi un grupo de civís arma-
dos quen comezou o asalto,
que membros das forzas es-
peciais rusas se introduciran
na escola dentro da camio-
neta que entrou para retirar
os corpos dos reféns asasina-
dos, que o asalto se produciu
tras o estourido dunha bom-
ba que botou abaixo o teito
da escola... Ao fin, o que co-
ñecemos é o resultado da
operación: máis de catrocen-
tos mortos, moitos deles ca-
tivos.

Mais sabemos tamén ou-
tras cousas. Sabemos que un-
ha semana despois do se-
cuestro, as autoridades rusas
puxeron prezo á cabeza de
Basaiev e de Maskhadov:
50.000 dólares para quen dea
información que facilite a súa eliminación. Que o Xefe
do Estado Maior anuncia que Rusia está disposta a lan-
zar ataques preventivos contra bases terroristas en cal-

quer parte do mundo, aínda que tal “non supoña que
vaiamos utilizar armas nucleares”. Menos mal. Sabe-
mos tamén que durante o mesmo forzas militares rusas

secuestraron e mantiveron
como reféns familiares de lí-
deres da resistencia cheche-
na. Seica as razóns éticas
que impiden dialogar con te-
rroristas para salvar vidas
humanas permiten tomar re-
féns ou fomentar a caza do
home. 

E a moi democrática Eu-
ropa (a mesma, por certo,
que non dubida en falar cos
secuestradores dos seus xor-
nalistas, cooperantes e mili-
tares no Iraq ocupado. E fai
ben), a mesma que aínda
non condenou as flagrantes
violacións dos dereitos hu-
manos en Chechenia, com-
prométese, a través da
OTAN, a colaborar con Ru-
sia na loita contra o terroris-
mo que constitúe “un desa-
fío directo á nosa seguranza
común e aos valores demo-
cráticos que compartilla-
mos”. Que se saiba, os re-
presentantes españois na
OTAN non expresaron re-
serva ningunha a esta decla-
ración. É de agardar que os
valores democráticos do go-
berno español sexan dife-

rentes dos profesados por Putin. Aínda que os feitos e
as actitudes diante da traxedia de Beslan indiquen o
contrario.♦

‘Seica as razóns éticas que impiden
dialogar con terroristas para salvar

vidas humanas permiten tomar
reféns ou fomentar a caza do home”

Marcha contra o proxecto de cementeira en Rande

Arrincou o martes, 7 de setem-
bro en Madrid o que pode ser un
duro mes de negociacións entre a
Sociedade Estatal de Partici-
pacións Industrais (SEPI) e as
forzas sindicais con representa-
ción nos estaleiros de Izar. Sobre
a mesa está o futuro das factorí-
as e dos seus traballadores, ante
unha crise que lles afecta a facto-
rías como as de Ferrol e Fene.

Os estaleiros públicos xa vi-
ñan enfrontándose a problemas
como a dura competencia que
supón a industria asiática. Nes-
te marco, o detonante da crise
foi unha sanción da UE que
obriga a devolver a Bruxelas
máis de un millón de euros en
concepto de axudas a Izar, con-
sideradas ilegais.

A empresa atópase contra as
cordas, sen posibilidade de reali-
zar manobras satisfactorias para
todos os implicados no conflito.
En Madrid, o presidente da SE-
PI, Enrique Martínez Robles, ex-
púxolles aos representantes sin-
dicais cal é o plano de viabilida-

de perfilado dende o goberno
central. Un conxunto de medidas
pouco clarificadoras, que segun-
do a SEPI deberán acometerse
con carácter de urxencia.

Un dos puntos máis polémi-
cos deste proxecto pasa por se-
gregar a actividade militar da ci-

vil. A primeira, na que entrarían
catro factorías –entre elas a de
Ferrol– mantería o seu carácter
público, namentres que a segun-
da se vería destinada á privatiza-
ción. Apuntan, dende a SEPI, que
só deste xeito se podería paliar o
grave problema de Izar, xa que

unha normativa europea impide
dende o 1997 a achega de capital
público aos estaleiros civís.

Hai máis medidas. Malia que
dende o goberno se mantén o
compromiso de evitar despidos
masivos existen propostas como
as prexubilacións, baixas incen-
tivadas ou a recolocación do ca-
dro de traballadores execedente.
Pouco máis se sabe. Nada, ou ca-
se, do que pasará co asteleiro de
Fene. E namentres, os traballa-
dores anuncian mobilizacións na
defensa dos seuspostos. Polo de
agora, todo queda pendente dun-
ha nova xuntanza cos mesmos
interlocutores. A cita será o día
15, e o escenario será unha vez
máis Madrid. Estaremos atentos
ao que ocorra co futuro de Izar.♦

Contra as cordas
MARTINA F. BAÑOBRE

Xa comezaron as negociacións para coñecer o futuro de Izar. Os
estaleiros temen as consecuencias da segregación entre cons-
trución civil e militar. De fondo, a ameaza de sanción da UE.

Ferrol

MUNDO CAL



Bic Galicia vén de publicar un
estudo que afirma que Galicia
ten máis de duascentas áreas
de negocio. Que significa isto?

Quixemos facer un proxecto
de guías que identificasen activi-
dades económicas que nun princi-
pio puidesen ser interesantes de
desenvolver en Galicia. O primei-
ro problema que se nos presentou
foi o de saber cantas categorías
deberíamos crear. Fixemos un es-
tudo baseándonos en todo tipo de
información para saber onde po-
derían estar as áreas de negocio
de interese para un perfil de pe-
queno emprendedor. As empresas
potenciais de cada sector no po-
den pasar de 25 empregados e o
capital inicial a investir non pode
ser maior dos 240.000 euros (40
millóns das antigas pesetas), pero
o seu potencial de crecemento de-
be ser alto. Atendendo a eses pa-
rámetros detectouse que en Gali-
cia hai 240 áreas de negocio (asis-
tencia social, telematía e novas
tecnoloxías, fabricación de mo-
bles, reparación de automóbiles,
etc). Dentro de cada área busca-
mos novos xacementos de empre-
go, que son actividades de intere-
se para crear empresas. Por exem-
plo, dentro da área de comercio
por xunto e polo miúdo identifi-
camos como xacementos o co-
mercio electrónico, o comercio
polo miúdo de alimentación, o
comercio polo miúdo de confec-
ción, as empresas de vending e as
tendas de conveniencia. Cada
área ten un número distinto de ac-
tividades.

Cales son as áreas máis
atractivas ou rendíbeis?

Non fixemos unha compara-
tiva total. O que facemos é deter-
minar a rendibilidade media de
cada actividade. Non fixemos as
guías para que os emprendedores
e os axentes económicos intere-
sados (consellerías, concellos,
cámaras de comercio...). Algun-
has das actividades que se inclú-
en son novidosas e outras xa
existían. A estas últimas engáde-
selle algún tipo de innovación
que fai que pase a ser unha acti-
vidade de alta rendibilidade. 

Algún exemplo.
Os exemplos son máis sinxe-

los do que parece porque moitas
veces cando se fala de innovación
semella que hai que facer grandes
investimentos en tecnoloxía e in-
vestigación. Para nada é así. En
numerosos casos a innovación
dáse coa creatividade. Por exem-
plo, imaxinemos que alguén que-
re poñer un bar na rúa do Franco
de Santiago, que está saturada
deste tipo de locais. De primeiras
nós lle aconsellariamos que non o
fixese. Pero se o seu proxecto de
local inclúe unhas tapas que son
únicas e unha decoración mellor
ca do resto, pode ser rendíbel e
facer que caian outros locais en
caso de non competir con outra
innovación. A innovación pode
estar no produto, pero tamén na
organización, no servizo, na for-
ma de distribución, etc. Se non
existe innovación a supervivencia
dunha empresa é difícil.

Hai innovación en Galicia?
Aproximadamente igual que

noutros sitios. Nalgúns casos po-
deriamos dicir que é maior posto
que a vida media das empresas
que se crean é superior á media
Europea.

Xeograficamente existen
zonas máis emprendedoras?

Non hai grandes diferenzas.
Obviamente a zona do eixo
Atlántico rexistra unha maior ta-
xa de creación de empresa, pero
tamén a poboación é maior. Nós
tratamos de facer unhas guías
universais de aplicación para to-
da Galicia. Incluso nolas pediron
no Levante, en Castilla-León, en
Italia e en certas zonas de suda-
mérica. Hai que ter en conta que
a sociedade Bic, malia depender

da Xunta, é un programa euro-
peo. Con adaptacións ao entor-
no, poden ser utilizadas noutras
zonas ou incluso caracterizar un-
ha actividade nun lugar concreto.
De feito, agora estamos facendo
un traballo de desenvolvemento
na área da Costa da Morte. 

O programa da Costa da
Morte ten que ver co naufraxio
do Prestige?

En parte si. É unha experien-

cia piloto de como detectar opor-
tunidades de negocio, que é o
primeiro que hai que facer. Che-
gamos a detectar actividades que
non tiñamos desenvolvido o su-
ficiente, como no caso da
acuicultura. Nunca se reparara
até entón na gran carencia que
había de empresas de servizos á
acuicultura. Por exemplo, em-
presas que fan mantemento de
bombas, empresas de limpeza,

de fornecemento de alxicidas,
etc. Existía moita demanda pero
pouca oferta. 

Como está evolucionando a
actividade emprendedora en
Galicia?

O crecemento de empresas
en Galicia é positivo. Nos últi-
mos anos é superior á media na-
cional. Notamos ese crecemento
no nivel de empresas que axuda-
mos a montar. Bic Galicia orga-
niza seminarios de emprende-
dores por toda a comunidade. No
último ano axudamos a crear
máis de 120 empresas novas.

Cales son os maiores pro-
blemas cos que se atopa a xen-
te á hora de montar unha em-
presa?

Sobre todo a falta de ideas. A
xente non ten moi claro que é o
que quere montar. Para intentar
palialo temos un seminario de
xeración e maduración de ideas.
O financiamento é algo ao que
temen moitos emprendedores,
pero non sempre é un dos aspec-
tos máis importantes. Obvia-
mente ser empresario supón un
risco. O que non pode ser é que
alguén queira ter unha empresa e
que o risco o asuma a adminis-
tración a fondo perdido. Porén, a
capacidade de investimento non
ten porque ser alta, porque hai
moitos mecanismos. Un bo em-
prendedor, cunha boa idea teno
moi fácil para acadar financia-
mento. Existen modalidades co-
mo o capital risco, que consiste
en que unha entidade financeira
ademais de prestar os cartos po-
de facer unha achega de capital.
Tamén está o que se chaman os
business-angels (anxos dos ne-
gocios), que son outros empresa-
rios que prestan os cartos aos
emprendedores e participan así
da idea. Ademais, existen axudas
e subvencións das administra-
cións. O que fai falta é fomentar
a  cultura emprendedora.

Existe unha enquisa que
afirma que o 90% dos estudan-
tes prefiren traballar por conta
allea ao rematar a carreira.

Ese é un dos grandes proble-
mas que existen en Galicia. Na
zona do Levante, xa sexa na cos-
ta ou no interior, os índices de
creación de empresa son enor-
mes. A cultura do lugar fai que
os rapaces pensen en ter unha
empresa como a tiveron os seus
pais. Dáse así o paradoxo de que
en Alcoi estea a maior empresa
de olivas de España, sen que alí
se cultiven, ou que estean as em-
presas de xoguetes máis impor-
tantes de Europa. Porén, en Gali-
cia semella que a primeira op-
ción é ser funcionario e se as
oposicións son moi duras de-
cides traballar para outro. Se am-
bas as dúas fallan entón decides
ser empresario. Isto non pode ser
así. O empresario debería querer
selo como primeira opción. O
que pasa é que penso que temos
moi estigmatizada a súa figura.
Pensamos que o empresario é o
tipo que está co puro e co Mer-
cedes e que vive explotando os
traballadores. Pero ser empresa-
rio é outra cousa. Supón traballar
24 horas ao día, fins de semana
incluído e ter que reinvestir os
beneficios para poder seguir
competindo. Pero á vez hai a sa-
tisfacción de ser un mesmo o que
toma as decisións e de crear ri-
queza. Isto é o que tratamos de
ensinar nos seminarios.♦
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Henrique Vila
‘En Galicia existe unha imaxe negativa do

empresario que cómpre cambiar’
RUBÉN VALVERDE

É o director da área de emprendedores da sociedade Bic Galicia que de-
pende da Consellería de Economía. Acaban de publicar 240 guías de áre-
as de actividade empresarial en Galicia nas que existen unhas altas expec-
tativas de negocio. Para Henrique Vila “é fundamental fomentar a cultura
emprendedora en Galicia para diversificar a economía e crear riqueza”.

ANDRÉS PANARO
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Foro Social
para un novo
Estatuto
Diversas personalidades da so-
ciedade galega están a pór en
marcha un Foro Social que ten
como obxetivo a redacción
dun novo Estatuto de autono-
mía para Galiza. Os seus pro-
motores son xentes da cultura,

da universidade, sindicalistas,
empresarios, profesionais etc.,
aínda que terá un carácter
aberto e participativo a toda a
sociedade, con coordenadores
específicos para cada área. En-
tre algúns dos seus integrantes
podemos citar a Xosé Luís Ba-
rreiro, Paulo González Mari-
ñas, Ramón Villares, Agustín
Malvido, Vítor F. Freixanes,
Otero Pombo, Martínez Co-
bas, Daniel Pino...

Este foro presentarase nos
próximos días en Compostela.♦

A campaña
de Ana Pastor
A deputada do PP no Congreso
por Pontevedra, Ana Pastor, uti-
lizou catro persoas do seu staff e
equipos informaticos e de comu-
nicacións do Ministerio de Sani-
dade, do que era titular, para re-
alizar a súa campaña electoral
para o 14-M. Durante case un
mes traballaron desde a casa da
súa xefa de gabinete, Alicia Por-
tas, en Pontevedra. Entre os co-
laboradores, estaban o subsecre-
tario do Ministerio e o responsá-
bel de sistemas informáticos.♦

Miguel Barros,
a por Vigo
A unha semana de que se cele-
bren as eleccións a secretario da
agrupación viguesa do
PSdeG-PSOE (17 de Setembro),
todo semella indicar que o conce-
lleiro Miguel Barros será o gaña-
dor. Barros presentou a súa can-
didatura en xullo e leva dous me-
ses de intensa campaña con reu-

nións diarias con militantes. De
momento só está anunciada outra
candidatura máis, a de Soidade
Piñeiro, que representaría o espí-
rito do ex alcalde Ventura Pérez
Mariño e ou seu grupo, aínda que
non son militantes do PSOE, e
semellan contar cada vez con
maior rechazo dentro do partido.

Sectores próximos a Emilio
Pérez Touriño verían con bos ollos
que se presentase tamén Abel Lo-
sada, membro da executiva gale-
ga. Outros animan a Gonzalo Ca-
ballero, antes próximo a Pérez
Mariño e que se distanciou del.
Martín de Ijas, concelleiro con
Manuel Soto é outro dos posíbeis
candidatos. Pero todos agardan a
saber que vai facer Carlos G. Prín-
cipe. Até o día 16 aínda se poden

presentar candidaturas, pero nin-
guén se atreve a dar o paso se non
ten comprometido os suficientes
apoios para vencer a Barros.♦

O PP
non participará
na Diada
Unha pallasada, así cualificou
Josep Piqué a ofrenda floral que
partidos, institucións e entidades
sociais veñen realizando desde
sempre no Día Nacional de Ca-
talunya ante o monumento a Ra-
fael Casanova. En coherencia
con esta visión, o mesmo día que
o PPdeG celebra unha festa no
Monte do Gozo, o PP non parti-
cipará na ofrenda floral en Cata-
lunya por vez primeira, aínda
que a dereita española tampouco
acudía durante o franquismo.

As verdadeiras razóns se-
mellan ser que nos últimos anos
a delegación do PP non só era
abouxada pola maioría dos pre-
sentes, senón que sufría toda
clase de insultos e mesmo agre-
sións por parte de grupos de
mozos nacionalistas.♦♦

Croques AFONSO EIRÉ

Resulta que pouco antes de rema-
tar o seu mandato, e para pasar á
posteridade como ministro de Fo-
mento, Francisco Álvarez Cascos
encargou dous libros, deixando sen
pagar a factura de 39.700 euros.

Resulta que un dos citados li-
bros recolle en 225 fotografías as
inauguracións e os numerosos
premios, medallas e distincións
que recibiu Cascos no seu man-
dato: Castaña de oro (Xixón),
Fabe de oro (Asturias), Amigos
de Salinas (Asturias), Plomada
de oro de Astrocón (Asturias),
Membrillo de oro (Córdoba),
Medalla de ouro de Galiza, Bo-
deguero de Honor de Burgos,
Cazador do ano, etc, etc.

Resulta que un segundo libro
recolle as actuacións globais de
Fomento, sen falar do papel de
cascos na catástrofe do Prestige
–neses días dedicábase á caza, a
esquiar e a recibir o Chirimoyo do
ano en Granada– e que ordenou le-
var o barco “al quinto pino”, coas
consecuencias de todos coñecidas.

Resulta que a foto dun alcal-
de da Coruña, Francisco Váz-
quez, sorrinte no medio do con-
sello de Ministros celebrado no
palacio municipal de María Pita
e presidido por Aznar, aparecía
en todos os medios de comunica-
ción, así como outra recibindo
cunha aperta o presidente.

Resulta que, posteriormente,
Vázquez e Cascos pechaban
cunha aperta a sinatura dun con-
venio sobre financiamento do
porto exterior en Punta Langos-
teira no que o único que se ga-
rantía era a especulación inmobi-
liaria porque Fomento só ache-
gaba o 7 por cento, é dicir 44 mi-

llóns de euros; convenio que só
dedicaba para vivenda social un
20 por cento dunha parte dos
peiraos que se abandonan, e que
non é ratificado polo actual go-
berno porque “non se axusta á
política de vivenda do PSOE”.

Resulta que despois destas
“brillantes” actuacións, o alcalde
Vázquez declaraba que “A Coru-
ña e Galiza teñen unha débeda
impagábel con Cascos”.

Resulta que o PSOE denun-
cia a publicación destes libros,
así como os seus contidos.

Ante estes feitos, teño que

confesar a miña preocupación e
non me resisto a formular publi-
camente as seguintes preguntas:
1º) Aparecen entre as 180 páxi-
nas do libro estas fotografías tan
cariñosas de Vázquez con Aznar,
Cascos e todos os ministros do
PP? 2º) Ten previsto o alcalde da
Coruña conceder algún tipo de
distinción ou medalla a Cascos
para saldar esa “débeda impagá-
bel” (a Sardiña de ouro, por
exemplo)? 3º) Apoiando esta po-
lítica do PSOE coruñés, vai soli-
citarlle Emilio Pérez Touriño ao
Goberno de Zapatero a concesión

doutra medalla para Cascos e li-
quidar así esa “débeda impagá-
bel” que ten Galiza co ex-minis-
tro) 4º) Vai pedir Touriño formal-
mente a Vázquez que devolva a
Gran Cruz da Orde de Isabel a
Católica que lle concedeu Aznar
polos servizos prestados ao PP na
catástrofe do Prestige, petición
que xa fixen no pleno da Corpo-
ración da Coruña do 5 de xullo?

Recoñezo que o máis lóxico e
rápido sería que, como concellei-
ro do BNG, preguntase directa-
mente ao alcalde da Coruña sobre
estas cuestións, pero a verdade é

que nunca contesta ou sae pola
tanxente; ademais, non me fala,
intenta ignorarme, anque sabe
que estou aí. Solicito a colabora-
ción dos lectores, e se alguén po-
de achegar algunha idea sobre co-
mo conseguir a resposta ás dúas
primeiras preguntas, pode chamar
ao Grupo Municipal do BNG. Pa-
ra a terceira e cuarta pregunta non
teño problema porque estou segu-
ro de que Miguel Barros lle pasa-
rá o recado a Touriño.♦

MANUEL MONGE é concelleiro
do BNG na Coruña

Outra medalla para Cascos
MANUEL MONGE

Arden
LOIS DIÉGUEZ

Se o agro galego tivese vacas e outro gando, e producisen as
súas terras os produtos de fóra que hoxe consumimos, e o
monte estivese planificado segundo a súa vocación e o ser-
vizo colectivo; se ocorrese isto, as aldeas estarían poboadas
con xentes de todas as idades e as cidades máis humaniza-
das e industrializadas. 

O que arde hoxe, porén, é o bosque irracional que fica
da desfeita, unha cultura, un idioma, vellos e vellas silen-
ciosas, xeracións que non poden nacer... un país, en fin,  ao
que se lle nega –con tantos covardes e inconscientes permi-
sos– o mínimo respiro. 

Mais o que tiña que arder son os papeis, leis, ordes,
mandatos e planificacións económicas que pintan o cadro
que arriba describimos. E, sobre todo, a hipocrisía dese cho-
ro oficialista polos montes ardidos só televisado despois de
que tales papeis fosen rubricados: ás nove da noite e con
grande colorido, e agora mesmo, na 1, na 2, na 3, na “ga-
llega” e na 5. Antes só era: na 1, na “gallega” e... e na 3.
Cousas da política do cambio.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Daniel Pino, sociólogo urbanista.                                                    PACO VILABARROS

Miguel Barros.



Manuel María, así era coñecido
por todos, deixa a memoria da súa
voz grave, capaz de encher por si
soa o espazo no que daba as con-
ferencias ou recitaba os seus poe-
mas. Só aquela voz era abondo
para conseguir a atención do audi-
torio. Ademais estaba a súa ele-
gancia sobria, que facía pensar
tanto nun librepensador republica-
no, como nun petrucio labrego.
Precisamente como labrego gus-
tou sempre de definirse, desde os
comezos, cando se converteu no
primeiro poeta mozo que escribía
en galego despois da guerra. A esa
imaxe de home pegado á terra en
todos os sentidos permaneceu fiel
toda a vida, o que lle valeu algún
cualificativo de ruralista. En todo
caso, era un labrego ben ilustrado
que gustaba de contar anécdotas
que compartira con Otero Pedra-
yo, Maside ou Pimentel naqueles
duros anos do franquismo, cando
a única cultura que
había se facía nos
cafés, atendendo a
baixar a voz ou ca-
lar se se achegaba
algún conspicuo
representante do
réxime.

A súa oratoria
era ademais preci-
sa, sabendo o peso
e o lugar de cada
expresión, un do-
minio que só po-
súen os grandes
escritores. Esa ca-
pacidade de medir
e pesar, non xa os
versos, senón as
palabras, era
igualmente per-
ceptíbel na súa
prosa. Aí está a
súa incomparábel serie de artigos
Andando a terra, publicada entre
1977 e 1987 neste semanario e
buscada semana a semana polos
lectores.

Entre os seus máis de sesenta
libros de poesía destaca a autenti-
cidade, a ausencia de retórica, a
imaxe espida e a intemperie, ta-
mén á intemperie dos críticos que
talvez procuraban ás veces algun-
ha concesión máis ao amaneira-
mento ou ao intelectualismo. Para
a historia da literatura galega que-
dan o seu Terra Cha, que contén
algún dos mellores poemas gale-
gos deste século, ou Ritual para
unha tribu capital de concello de
estraña dureza, imprescindíbel
para comprender este país, por ci-
tar só dous títulos.

Na súa longa traxectoria perco-
rreu diversos camiños, do clasicis-
mo ao vangardismo, do existencial
ao social, do territorio máis concre-

to ás viaxes a Italia ou Bretaña. Iso
si, aínda que morreu na Coruña, ci-
dade na que viviu os derradeiros
anos da súa vida, non foi un poeta
do mar, o seu mar era a Terra Cha.
Tamén noutra chaira, a do Val de
Lemos, viviu corenta anos da súa
vida, no exercicio da profesión de
procurador e cunha libraría aberta
chamada Xistral, lugar de referen-
cia para moitas persoas da cultura
galega. Desde alí dirixiu, entre ou-
tras cousas, un colección de poesía,
na que se iniciaron non poucos po-
etas de xeracións posteriores.

Membro da Academia Galega,
concelleiro do BN-PG entre 1979
e 1983, fiel sempre ás súas ideas e
aos seus principios, de trato moi
afábel, axudou a diagramar a liña
editorial deste periódico cando se
refundou nos inicios da transición,
a súa intelixencia nunca lle permi-
tiu caer en excesivos dogmatis-
mos a pesar de atravesar anos de

decisións delica-
das, presións for-
tes e escasas axu-
das, e case sem-
pre soubo antepo-
ñer as persoas ás
ideas. Adoraba os
poemas de ton in-
xenuo de Frances
James, o Miño, o
pazo da música
de Outeiro ou o
campo de Santa
Isabel. Un amigo,
traballador en
Obras Públicas,
conseguiu que a
autovía A-6, ao
seu paso por Ou-
teiro de Rei, mos-
tre un letreiro
anunciando o Re-
gato do Cepelo,

unha minúscula corrente que só a
forza da poesía foi quen de tirar
do anonimato. Cando pasaban por
alí, os amigos lembrábanse del e
algúns mesmo o chamaban por te-
léfono: “Manuel, acabo de pasar o
Regato do Cepelo”. Eran Felipe
Senén, Fernán Vello, Pepe Esté-
vez, Xesús Torres, Lois Diéguez
ou calquera dos seus fieis de tan-
tos anos.

Márchase para ese lugar na
posteridade galega no que xa es-
tá o seu gran compañeiro, Uxío
Novoneira. Marchou, supoño, re-
lativamente tranquilo, porque sa-
be que quedamos aquí moitos
que aprendemos a querer e res-
pectar este país en boa parte gra-
zas a el e que continuaremos ben
seguro o camiño até que algún
día nos toque ceder o testigo co-
mo el o vén de ceder nesta noite
de setembro, ás portas do outono,
a estación que el máis amaba.♦
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Foi o primeiro poeta mozo que escribiu en galego despois da guerra

Morre Manuel María, referencia fundamental
da cultura galega na segunda metade do século XX

MANUEL VEIGA
Ás 23 horas e quince minutos do día oito, coincidindo co pe-
che desta edición, finaba na Coruña Manuel María Fernán-
dez Teixeiro (Outeiro de Rei, 1929). O poeta que inventou a
Terra Cha como espazo poético morría aos poucos meses de
que se lle declarase unha grave enfermidade. Saleta Goi, a súa
muller e grande amor da súa vida, familiares, amigos e repre-
sentantes da cultura e do nacionalismo, no que militou desde
os anos sesenta, acompañárono até os derradeiros momentos.

Para a historia
da literatura galega
quedan o seu
Terra Cha,
que contén algún
dos mellores
poemas deste
século, ou Ritual
para unha tribu
capital de concello
de estraña dureza.

Manuel María na súa libraría monfortina nos anos noventa.                                                                   JOHN VAN SCHILT / Arquivo



A.N.T.
“Coalición Galega representa,
ao meu ver, moito menos do
que normalmente se adoita co-
mentar”, afirma Xosé Luís Ba-
rreiro Rivas nun extenso artigo-
ensaio, titulado: “Galicia: a
eterna crise do nacionalismo
centrista”, publicado recente-
mente en A Peneira, con moti-
vo do vinte aniversario desta
publicación. 

Barreiro comeza por lembrar
que despois do cambio do 14-
M, Galiza sigue sen estar pre-
sente no escenario estatal, como
xa sucedera durante a Transi-
ción, malia o daquela “enorme
prestixio histórico do Partido
Galeguista” e por terse entrega-
do “en corpo e alma á UCD”,
“esperando pola sopa boba dos
agradecementos que nunca che-
gan” e “converténdose no silo
de votos que alimentou as cha-
madas políticas de Estado”. 

Barreiro critica ao PG por
ter chegado á Transición sen
anovar “a situación derivada da
clandestinidade e do exilio”, por
ter sido incapaces os seus líde-
res de “facerse sentir nos pactos
da transición” e por “lanzarse a
unha serie de alianzas que, lon-
xe de afianzar a súa imaxe de al-
ternativa, acabaron por confun-
dir” o electorado.

En opinión de Barreiro,
“Galicia sempre se situou nun
punto de reivindicación autonó-
mica por detrás do Estatuto”.
“Neste senso, engade, hai que
recoñecer que incluso o Gober-
no Tripartito (1987-1989) foi un

fracaso, que non facilitou en na-
da o pulo do progresismo e que
sentou as bases para a inexpli-
cábel e prolongada presidencia
de Fraga Iribarne”. 

“Neste contexto político”,
continúa Barreiro, Coalición
Galega “lonxe de ser un auténti-
co partido nacionalista de corte
centrista, foi unha forma pecu-
liar e retardada de derrube da
UCD. Os militantes de Coali-
ción Galega eran na práctica to-
talidade antigos militantes da
UCD que, sen avanzar no seu
grao de definición e compromi-
so político, e sen asumir o custe
necesario dunha confrontación
real co poder popular e socialis-
ta, trataron de prolongar durante
o maior tempo posíbel a súa po-
sición estratéxica de poder,
mantendo as alcaldías e deputa-
cións que xa tiñan, e abrindo un

xogo de alianzas de oportunida-
de, frecuentemente contradito-
rias, que facía imposíbel o nace-
mento dun novo partido e a loi-
ta por un novo po-
der desde unha
nova mentalida-
de”.

X.L. Barreiro
engade que “pou-
co máis tarde, can-
do eu mesmo ten-
tei un xiro esen-
cialmente na-
cionalista, e cando
o fracaso electoral
de 1989 nos daba a
posibilidade de re-
orientar as formas
organizativas e as
estratexias políti-
cas, a maioría da-
queles ucedeos re-
convertidos ao ga-
leguismo de opor-
tunidade empeza-
ron a fuxir cara os
quentes aledaños
do PP, onde se lles
prometía saciar as
curtas miras das
eleccións locais e
das alcaldías e car-
gos deputacionais
que enchían todas
as súas arelas. E
así se explica a
coincidencia que
amosaron os ve-
llos e novos diri-
xentes de Coali-
ción Galega, dirixidos e empu-
rrados pola traición de Vitorino
Núñez, en entregarlle a Fraga to-

do canto quedaba da herdanza de
Franqueira, e en facer unha de-
rradeira e extraña coalición para
as eleccións municipais que, des-

pois da miña di-
misión como se-
cretario xeral, e
de forzar tamén
a dimisión de
Senén Bernár-
dez que fora o
único que se de-
catara do triste
final daquela
operación, aca-
bou liquidando
todas as especta-
tivas de Coali-
ción Galega, e
mesmo unha
parte sustancial
do pequeno pa-
trimonio que lle
tería permitido a
súa continuida-
de”.

Barreiro Ri-
vas conclúe que
“o fracaso de
Coalición Gale-
ga foi algo máis
que o puro de-
sastre dunha for-
mación política
concreta e deter-
minada, xa que,
amosando con
toda agudeza a
falla de decisión
para o exercicio
dunha política

nacionalista, queimou tamén un
espazo político que agora resulta
moi difícil reconstruír”.♦
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XESÚS VEIGA

Xa está resolta a
primeira parte do
expediente Fraga.

Tal e como corresponde a
un persoeiro das súas
características: coa
bandeira da mentira polo
enésimo incumprimento
da retirada prometida,
coa banda do PP
desafinada pola
incompetencia
demostrada como xestor
da mítica unidade
partidaria e coa música
caudillista de quen non
sabe vivir sen unha dose
permanente de poder
político.

A decisión de Fraga
elimina unha parte das
incertezas dos vindeiros
meses. Coñecemos a súa
traxectoria pasada e
presente: as palabras, os
feitos, o talante, a
pedagoxía política que
promoveu, o modelo social
que defendeu, o recital
exhibido no Prestige...
Sabemos o que nos espera
se repite mandato. Non fai
falta que elabore un
programa de goberno nin
é necesario que repita a
rutineira precampaña
electoral dos meses
previos á cita coas urnas.
Quen pode alegar
ignorancia despois de todo
o que levamos vivido?

Neste momento, as
posibilidades de vitoria da
súa candidatura dependen
mais dos eventuais
desacertos que poida
cometer a oposición que
da propia capacidade para
xerar un clima social
ilusionante no tempo que
lle falta para rematar o
mandato. Certamente, a
primeira condición para
que non triunfe é a
existencia dunha
contrastada vontade de
derrotalo. Declaracións
como as de Xosé Blanco,
utilizando a crise
municipal de Vigo como
instrumento de agresión
verbal contra o BNG,
crean serias dúbidas a
respecto das intencións da
dirección socialista estatal.
Os precedentes rexistrados
na época felipista poden
alimentar a tentación de
permitir que Fraga actúe,
dende a presidencia da
Xunta, como partenaire de
Zapatero nos proxectos de
retoque do Estado das
Autonomías.

Se BNG e PSOE son
capaces de ilusionar e
mobilizar os seus
electorados potenciais
será factíbel o que hoxe
semella posíbel: pechar a
páxina do fraguismo e ter
a oportunidade de
recuperar o tempo
perdido. De non ser así,
no pecado levaremos a
penitencia. Unha dura
penitencia.♦♦

A decisión de Fraga de volverse presentar e a
súa afirmación de que o fai “para non dividir o
partido”, trae de novo á actualidade o debate
da dereita galega, co “centrismo” e o “gale-
guismo” como eixos. Este debate remóntase
no tempo ao goberno tripartito (1987-1989),

do que formaba parte Coalición Galega e á
propia chegada de Fraga á Xunta. Neste sentido,
poden resultar esclarecedoras as opinións de
Xosé Luís Barreiro Rivas, ex vicepresidente do
goberno galego, protagonista directo do pre-
fraguismo e hoxe profesor e analista político.

Os problemas do centrismo galeguista
Xosé Posada intervindo no IV congreso de Coalición Galega celebrado en Santiago.                                                                                                                            A.N.T.

Xosé Luís Barreiro Rivas.

‘O Goberno
Tripartito foi
un fracaso

que sentou as bases
para a inexplicábel

e prolongada
presidencia
de Fraga”

‘Coalición Galega
lonxe de ser

un auténtico partido
nacionalista

de corte centrista,
foi unha forma

peculiar e retardada
de derrube
da UCD”



A.N.T.
Para o primeiro trimestre do
2005, e a poucos meses das
eleccións autónomas, está pre-
vista a aparición dun novo
diario, o Xornal de Galicia que
pasaría a converterse na déci-
mocuarta cabeceira da prensa
diaria que se edita no noso país.

Esta nova publicación, dedica-
da a información xeral, estará
redactada en castelán, aberta a
colaboracións en galego, e terá
a súa sede en Santiago. O seu
director, Xosé Luís Gómez, de-
clarou que o Xornal distribui-
rase en toda Galiza, con aten-
ción preferente ás cidades, e
contará cun “anovador sistema
de edicións”. Da subdirección
do rotativo encargarase Xulián
Rodríguez, xornalista que rea-
lizou boa parte da súa expe-
riencia profesional, ao igual
que Xosé Luís Gómez, en La
Voz de Galicia.

O novo periódico contará cun
edificio en propiedade, actual-
mente en construción, de 3 mil
metros cadrados e non utilizará
rotativa propia. 

O Xornal de Galicia defínese

como valedor dos “intereses de
Galiza en todos os seus ámbi-
tos”, “aberto ás distintas sensibi-
lidades” e defensor “da liberdade

de expresión e de pensamento”. 
A empresa editora está im-

pulsada por Udramedios, unha
filial do grupo galego San Jo-

sé, que preside Xacinto Rei. O
proxecto coincide coa toma da
maioría do capital da editora
do Xornal.com por parte de

Udramedios que potencia así a
súa división de comunicación. 

Un diario
integrado no grupo San José

O grupo San José, con sede en
Pontevedra, ten presenza en tres
continentes e máis de 3.500 em-
pregados. San José é unha multi-
nacional que opera en diversos
sectores (construción, inmobilia-
rio, industrial, comercio e inves-
timentos e comunicación). Os
seus ingresos superaron os mil
millóns de euros no 2003, cun
crecemento do 25% sobre do ano
anterior. Os seus beneficios, an-
tes de impostos, acadaron os
55,6 millóns de euros. 

O director de Xornal de Gali-
cia, Xosé Luís Gómez (Brión,
1958), foi director de La Voz de
Galicia e director de Coordina-
ción Editorial do Grupo Zeta. É
fundador do diario dixital Xor-
nal.com. Pola súa parte, Xulián
Rodríguez (A Coruña, 1968) foi
adxunto á dirección de La Voz de
Galicia e director dos diarios El
Adelanto de Salamanca e El Pe-
riódico de Extremadura, ambos
do Grupo Z.♦
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Está impulsado polo grupo San José

Xornal de Galicia anuncia a saída para o 2005

Xosé Luís Gomez será o director do Xornal de Galicia.  A.N.T.

Coa morte de Joan Oro, a comunidade
científica perde un dos seus máis relevan-
tes investigadores. Joan Oro foi fundador
do Departamento de Ciencias Biofísicas e
Bioquímicas da Universidade de Houston
(EE UU), cidade na que pasou unha gran
parte da súa vida. Pertenceu ao equipo da
NASA, traballando na investigación de
compostos químicos espaciais que puide-
sen ser precursores de material biolóxico.
Particularmente nos cometas.

Un dos seus maiores logros, polo que
debe ser coñecido polo estudantado de
Bioloxía, foi ter sintetizado a molécula de
Adenina, a partir de materiais inorgáni-
cos: cinco moléculas de ácido cianhídrico
(CNH). A molécula de Adenina é unha
das catro bases que compoñen o ácido de-
soxiribonucleico (ADN), que é o material
do que están feitos os cromosomas. O áci-
do cianhídrico é un composto que se en-

contra de xeito natural en moitos corpos
celestes, nos cometas, ou na atmosfera da
terra primitiva. Polo tanto, demostrou que
un composto imprescindíbel para a cons-
titución do ser vivo
pode ser sintetizado,
eventualmente, a par-
tir de material inorgá-
nico existente no uni-
verso. 

Miller levou o pre-
mio Nobel porque
conseguiu sintetizar
no laboratorio molé-
culas orgánicas (ami-
noácidos, pequenos
péptidos, substancias
lipídicas) a partir de substancias inorgáni-
cas simples, e auga. De Miller dicía Oro
que tivo o mérito de estar no lugar e no
momento certo.

Eu coñecín a ambos nun congreso da
Sociedade para o estudo da orixe da vi-
da (ISSOL), da que foi presidente, en
Bellaterra (Barcelona). Lembro a Oro

coma un home aber-
to e vital, que organi-
zou un magnifico
congreso, tanto pola
altura das interven-
cións, (Lyn Margu-
lis, Ricard Guerrero,
Oro, Miller etc), co-
mo pola calidade
ambiental da que
soubo rodear o even-
to, no que non se
perderon os referen-

tes culturais da terra que nos acollía.
Joan Oro non foi alleo á problemática

social. As súas actividades científicas non
lle impedían, como catalán, manter un

compromiso coa súa terra. Recordemos
del algunhas ideas ao respecto: “A lingua
falada e, principalmente, a escrita, é a ex-
presión máis íntima da identidade dun po-
bo. A lingua é, tamén, a expresión máis
clara da liberdade, da cultura e dos coñe-
cimentos dos pobos e do seu espírito cre-
ador. A lingua é a base da intelectualidade
e a profundidade filosófica, asi como da
beleza poética. Foi deputado do parla-
mento catalán por CiU, polo partido de
UDC ao que pertencía.

En Oro saudamos o seu compromiso
científico, –membro dos programas Apo-
lo e Viking da NASA, na procura das ori-
xes da vida e da súa existencia fóra da Te-
rra– como o compromiso social con Cata-
lunya, ao que nunca renunciou.♦

ADELA FIGUEROA PANISSE é bióloga e profesora
no IES Lucus Augusti de Lugo.

Joan Oro: compromiso cientifico e social
ADELA FIGUEROA

‘As súas actividades
científicas non lle

impedían, como catalán,
manter un compromiso

coa súa terra”
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Talvez a mera mención da pala-
bra reforma provoque descargas
dolorosas nas cabezas alemanas.
Como non entender a histeria
deste verán ao redor da reforma
da ortografía senón como loita
simbólica contra a progresiva vo-
latilidade do acadado e estableci-
do? Contra a perda das certezas e
a continxencia incomprensíbel da
realidade? Contra as transforma-
cións económicas e sociais ás
que o país se ve sometido? Tráta-
se dunha reacción de conserva-
durismo nun país que envellece?
Ou mostra a intensidade da dis-
cusión quizais a vitalidade dun
pobo profundamente comprome-
tido cos asuntos da cultura? Sexa
como for, os galegos poderán
lembrarse da polémica sobre o
seu propio idioma. Como se ve,
estas cousas non se limitan ás lin-
guas chamadas minoritarias.

O caso é que a alianza dos
opoñentes á reforma resulta ben
curiosa: un magazine político de
esquerdas (Der Spiegel), un xor-
nal liberal (Süddeutsche Zeitung),
outro conservador (Frankfurter
Allgemeine, volveu á ortografía
antiga xa no ano 99) e unha folla
sensacionalista (Bild), políticos
conservadores de provincias con
falta de perfil claro (Wulff, Pri-
meiro Ministro de Baixa Saxonia,
CDU) ou toques populistas (Rütt-
gers, líder do CDU en Renania do
Norte Westfalia), escritores de so-
na internacional (Grass, Enzens-
berger) e críticos literarios
(Reich-Ranicki). Os seus intere-
ses non serían idénticos, mais
neste verán déronse cita entre os
Alpes e o Báltico, ocupando páxi-
nas, pantallas e ondas de radio. 

Máis ou menos, o que din po-
de resumirse no seguinte: A re-
forma é unha imposición buro-
crática e fracasou, as novas re-
gras non teñen sentido e levan á
confusión, a unidade da lingua
alemana está en perigo. Non será
para tanto. Os rapaces levan
aprendendo a nova ortografía xa
desde o curso 1998/1999 (só en
Alemaña: 12,5 milllóns de alum-
nos) e non teñen máis problemas
que antes (moitos profesores din
que menos). Fóra do ámbito do
ensino e da administración, onde
para agosto do 2005 está previsto
que a nova ortografía sexa a úni-
ca válida, as dúas convencións
existen paralelamente. As edito-
riais de literatura infantil e xuve-
nil e de libros de texto aplican a
reforma, as editoriais de literatu-
ra para adultos máis ben non,
pois a maioría dos autores insis-
ten na ortografía antiga. Como
existen editoriais que dispoñen
dos dous segmentos pode darse o
caso da coexistencia dentro da
mesma empresa. En canto á uni-
dade da lingua, pois xustamente a
reforma –un compromiso multi-

lateral de varios países– ten co-
mo obxectivo impedir evolucións
diverxentes, mentres que as críti-
cas son, na súa intensidade, un
feito da República Federal de
Alemaña. Polo demais, a reforma
é obra dun grupo internacional de
lingüistas e non de burócratas.

Un proceso iniciado en 1955

Para entender o desacougo orto-
gráfico alemán cómpre ver todo o
proceso desde o principio. Xa en
1955 os ministros de cultura dos
Estados federados alemáns deci-
diron encargarlle a unha comisión
de especialistas a preparación
dunha reforma das regras ortográ-
ficas establecidas provisional-
mente (!) a comezos do século;
regras que desde aquel momento,
por certo, foron ampliadas ou
complementadas, sen interven-
ción do Estado, por unha redac-
ción de lingüistas da editorial Du-
den (www.duden.de), como se vi-
ña facendo xa desde o ano 1901,
por mor da non-existencia dunha
Academia da Lingua Alemana.
Tardouse 41 anos até que final-
mente os representantes de Ale-
maña, Austria, Liechtenstein e
Suíza (e outros países con comu-
nidades de fala alemana, como
Bélxica ou Italia) asinaron o 1 de
xullo de 1996 unha “declaración
de intencións verbo da reforma da
ortografía alemana”. Nela preve-
se para os ámbitos da competen-
cia do Estado –administración e
ensino– a introdución obrigatoria
das novas regras a partir do 1 de
agosto de 1998 nos países en

cuestión. Durante todo este pro-
ceso de preparación, que incluíu
un espazo dun total de nove anos
para posíbeis suxestións e modifi-
cacións, o interese da poboación,
por un asunto tan abstracto e máis
ben molesto que representa a “es-
crita correcta”, era nulo. 

As protestas empezaron des-
pois da sinatura do convenio:
pais, escritores,
profesores funda-
ron asociacións
“non á reforma
ortográfica”, re-
dactaron escritos,
manifestos etc., e
recorreron ás ins-
titucións xudi-
ciais. E este verán
rebenta a pota ex-
prés. Para encher
a falta de noticias
característica do
verán? Porque o
ano que vén se da-
ría a implantación
definitiva da re-
forma e hai que
parala xa? Porque
algúns políticos ven a posibilida-
de de se transformaren gratis en
portavoces do pobo? Quén sabe.
O caso é que aínda no mes de xu-
ño a Convención permanente dos

Ministros de Cultura dos Estados
alemáns aprobou unha vez máis a
reforma, co cal os cambios de
opinión de representantes dalgúns
Estados poden sorprender e susci-
tar a sospeita de populismo esti-
val.

Estraña que poucas veces se
teña reparado, no curso desta polé-
mica, no feito de non ser o asunto

exclusivamente
unha cuestión ale-
mana. É esta acti-
tude unha mestura
de provincianismo
e arrogancia pru-
siana?, xa que non
entran en conside-
ración os outros
países tamén afec-
tados pola reforma
e co-responsábeis
da súa posta en
práctica, onde to-
do se ve con máis
sosego. A súa
paciencia é admi-
rábel, pero xa hai
mostras de males-
tar. De todas for-

mas, tamén a anulación da refor-
ma requiriría a unanimidade de to-
dos os implicados. Como en Ale-
maña a cultura e o ensino son
competencias dos estados federa-

dos (Länder) e a Federación
(Bund) está implicada tamén a tra-
vés das institucións e a administra-
ción federais, serían 17 os gober-
nos/parlamentos que terían que
poñerse de acordo, xunto a aqueles
nos demais países. Unha cousa
pouco menos que imposible. Qui-
zais se chegue entón ao compro-
miso da coexistencia das dúas va-
riantes até que a xente e o uso se
inclinen claramente por unha (un-
ha proposta do Sr. Schreier, Minis-
tro de Cultura do Sarre). Ou talvez
o problema se esvaeza coas pri-
meiras brumas do outono…

Os investimentos das edito-
riais –en diccionarios, libros de
texto e outras publicacións– que
xa ascenden a moitos millóns de
euros converteríanse, no caso do
rexeitamento definitivo, en per-
das. Non se debe esquecer, ade-
mais, o desgusto que todo signi-
ficaría para os outros países afec-
tados, desgusto que facilmente se
podería trocar en crispacións de
índole política entre os Estados
de fala alemana. Non obstante,
non é moi probábel que eles, po-
la súa parte, adoptasen a nova or-
tografía en contra de Alemaña,
tanto por motivos culturais co-
mo, naturalmente, económicos.

Independentemente do resul-
tado o mundo alemán-parlante
non estará en perigo por escribir-
se unha palabra dunha forma ou
doutra. Confeso que eu mesmo
adoito empregar a ortografía an-
tiga, pero máis por vagancia que
por convicción, pois é a que
aprendín, e coma min haberá
moitos. Porén grazas a este pro-
xecto de reforma, e sobre todo
grazas aos seus adversarios, asis-
timos de novo a un magnífico
esperpento no ámbito cultural
que nos fai perder de vista tanto
os desagradábeis problemas re-
ais –as millóns de persoas no pa-
ro e rozando a ruína económica e
social– como os políticos que
deles non se ocupan. O teatro po-
de resultar catártico.♦
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O trauma da reforma normativa

A nova ortografía do alemán suscita protestas
FRANCK MEYER

Nas últimas semanas as discusións sobre a reforma da ortografía
do alemán acadaron unha intensidade traxicómica. Mentres medio
país estaba de vacacións, unha bóla de neve foi medrando até con-
verterse en avalancha e tema predilecto da televisión entre Euro
Copa e Xogos Olímpicos. O alude rebentou os diques da opinión
pública cando dous grupos mediáticos poderosos, Der Spiegel e
Bild, anunciaron a súa volta á ortografía tradicional e esixiron a
cancelación da reforma. Recibiron o apoio de políticos, escrito-
res e doutro xornal de ámbito nacional, o Süddeutsche Zeitung.

Desde comezos do s. XX, as regras foron ampliadas ou complementadas por lingüistas
da editorial Duden por non existir unha Academia da Lingua Alemana.

F. MEYER
Unha imaxe da que moito se bo-
ta man na prensa e na tele no con-
texto das protestas contra a nova
ortografía é a dun alumno diante
dun encerado escribindo a pala-
bra “Schifffahrt” (“navegación”)
na nova ortografía que aquí se re-
produce. Os críticos sosteñen que
a reforma crea palabras “feas”
como a avandita. Porén, antes ha-
bía que aprender a regra para a
combinación de consoantes en
palabras compostas mentres que
agora tal regra desapareceu. Pois
antes, cando unha palabra com-
posta remataba en dobre conso-
ante e a seguinte empezaba pola
mesma, sendo a letra seguinte
vogal, omitíase a consoante ini-
cial da segunda palabra. A pala-
bra reproducida arriba escribíase,
daquela, “Schiffahrt” (“Schiff” -
“barco” e “Fahrt” - “viaxe”).
Mais cando a segunda letra da se-
gunda palabra era consoante, a
primeira letra non se omitía

(exemplo: “Sauerstoffflasche” -
“botella de osíxeno”). Como se
ve perfectamente, o resultado
non é menos “feo” que o exem-
plo aducido polos críticos.

Outro cambio que se critica

é a eliminación de formas com-
postas de certas palabras que
anula tamén unha distinción se-
mántica. Así por exemplo a di-
ferenza entre “wohlverdient”
(“ben merecido”) e “wohl ver-

dient” (“seica merecido”), que
se marcaba na ortografía antiga,
desaparece na nova onde só
existe a segunda forma. Efecti-
vamente, este parece un dos
puntos máis febles da reforma.

Porén, onde esta máis chama
a atención, pola enorme inciden-
cia dos casos, é na menor pre-
senza da letra “ß” que, dentro
dunha lóxica de harmonizar a re-
lación son/grafía, se reserva
agora para aquelas palabras nas
que s xordo segue a vogal longa
(“Muße”-”lecer”). Palabras coa
combinación vogal-curta/s-xor-
do escríbense, en consecuencia,
sempre con dous “eses”, como é
o caso da palabra “Fluss” (“río”,
antes: “Fluß”) ou da conxunción
“dass” (“que”, antes: “daß”). Es-
ta nova regra é máis lóxica que a
anterior e permite, ademais, dei-
xarse guiar pola intuición. Cu-
riosamente, en Suíza non se
usou nunca a letra “ß” sen que
iso causase malestar ningún.♦

Tres consoantes seguidas

As editoriais
de literatura infantil
e xuvenil e
de libros de texto
aplican a reforma,
as editoriais
de literatura
para adultos
máis ben non.



Estas xornadas veñen celebrándo-
se dende hai vinteoito anos das
mans da Confederación Intersin-
dical Galega do Ensino (CIG-En-
sino) e da Asociación Socio-Peda-
góxica Galega (AS-PG) para
compensar a falta de formación
práctica do personal docente. As
conferencias, debates, charlas...,
acompañaranse de presentacións
de materiais didácticos e de obra-
doiros onde se tratarán aspectos
específicos dos currículos escola-
res de primaria e secundaria ade-
máis de contidos transversais. A
situación do sistema educativo ga-
lego será o principal protagonista
nas mesas redondas de Ourense,
Santiago, A Coruña e Ferrol.

O desexo dunha mellora na
capacitación do profesorado res-
ponde á necesidade de rexenerar
a calidade do ensino, que se ve
afectada principalmente polo ele-
vado número de alumnos por au-
la. Outro ámbito que esixe unha
maior implicación da comunida-
de educativa é a atención á diver-
sidade que implique a integra-

ción dos numerosos inmigrantes
presentes nas aulas galegas. Este
tema será tratado nas ponencias
de Ferrol e nos obradoiros de in-
terculturalidade de Pontevedra e
Ourense. O aproveitamento dos
recursos naturais e arquitectóni-
cos, a creación literaria e as apli-
cacións multi-media completarán
as actividades das xornadas ou-
rensás (20-24 de setembro).

En Santiago (20-24 de setem-
bro) os obradoiros de teatro, litera-
tura, manualidades, construción de
instrumentos musicais..., alterna-
rán cun percorrido didáctico polo
Museo do Pobo Galego, cunha
conferencia sobre a situación da
lingua no ensino e coa proxección
do vídeo 1972, para que Galiza vi-
va, que explica o nacemento do
sindicalismo nacionalista galego.

As novas tecnoloxías, a logo-
pedia, a expresión escrita e as
posibilidades da expresión plás-
tica serán tratadas nos obradoi-
ros de Mondoñedo (20-23 de se-
tembro), onde tamén se falará
dos primeiros institutos da Mari-

ña lucense, se realizará unha vi-
sita didáctica ao casco urbán de
Mondoñedo e ao castro de Zo-
ñán e se presentarán catro unida-
des didácticas feitas pola AS-PG
sobre o mundo labrego.

A Coruña (20-24 de setem-
bro) recolle un amplo abano te-
mático que vai dende a economía
até a animación á lectura, pasan-
do pola relación entre matemáti-
cas e novas tecnoloxías. Esta ci-
dade fai especial fincapé en in-
corporar a identidade galega ás
aulas, facendo obradoiros sobre o
centenario do disco galego, xogos

empregando música tradicional e
viaxes literarias a través da nosa
xeografía e da nosa historia.

Os obradoiros de Lugo (20-
24 de setembro) abranguen ex-
clusivamente o canto coral na
educación primaria e secundaria.
Nocións de técnica vocal, reper-
torio básico para un coro escolar,
técnicas de aprendizaxe da músi-
ca con códigos de cor e ilustra-
ción... enfocarán este tema.

En Ferrol (27 de setembro-1
de outubro) as xornadas terán un
carácter máis teórico. Haberá un-
ha mesa redonda sobre a convi-
vencia e a integración escolar e
varias ponencias sobre os progra-
mas de intervención educativa, o
papel dos Departamentos de
Orientación e a relación entre a
escola e os Servizos de Atención
Temperá. Estas charlas atenderán
tamén os contidos transversais de
educación para a paz e a toleran-
cia e as relacións interculturais.

En Pontevedra (13-17 de se-
tembro) os obradoiros sobre
danzas gremiais, biblioteca es-
colar e recursos expresivos na
plástica convivirán cunha con-
ferencia de clausura sobre os
trinta anos de sindicalismo na-
cionalista no ensino.

A intención de ofertar en fun-
ción da demanda leva a que na
edición de Vigo (20-24 de setem-

bro) se atendan os problemas la-
borais do profesorado mediante a
presenza de técnicas de ortofonía,
é dicir, de como adestrar e usar a
voz, e de relaxación. A educación
sexual, a través de pautas para le-
var a cabo unha coeducación sen-
timental na aula, e o ensino de di-
ferentes técnicas de pintura com-
pletan as actividades viguesas.

Todas as xornadas rondan as
vinte horas. A matrícula está aber-
ta até o día 27 de setembro nos lo-
cais da CIG-Ensino, sendo o pre-
zo normal de 45 euros, 30 para pa-
rados e 15 para socios e afiliados.

Outras iniciativas

A Asociación Xornadas de Ensi-
no de Galiza e Portugal, coa co-
laboración da Asociación Galega
da Lingua, invita, como cada
ano, a profesionais do ensino a
que acudan a Ourense, do 6 até o
18 de setembro, para que experi-
menten coa iniciación á música,
o aproveitamento didáctico de
Internet, o fomento da aprendi-
zaxe de idiomas na escola ou con
prácticas de didáctica da lingua.
Durante os meses de setembro e
outubro tamén se realizarán xor-
nadas educativas en Ribadavia,
Corcubión, comarca do Baixo
Miño, Vimianzo, Monforte e O
Barco de Valdeorras.♦
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A.N.T.
A organización Fala Ceibe do
Bierzo denunciou que a Junta de
Castela e León continúa a discri-
minar o galego nesa comarca a
pesar de que o seu Estatuto de
Autonomía obriga a protexer a
diversidade lingüística e cultural
da rexión.

A denuncia da organización
en defensa do galego no Bierzo,
Fala Ceibe, tivo lugar cando o
Instituto Castellano y Leonés de
la Lengua dependente da Junta

organizou na localidade bercia-
na de Ponferrada un congreso
dedicado ao Camiño de Santia-
go e en concreto sobre libros de
viaxe relacionados con ese iti-
nerario cultural. Nesas xornadas
tamén estiveron presentes escri-
tores en lingua galega pero non
se abordou a situación lingüísti-
ca no Bierzo.

Ante a celebración do even-
to, a entidade Fala Ceibe pediu-
lle ao Instituto que lembrase
que “o Bierzo é un territorio con

dúas linguas en contacto” e que
en consecuencia na súa progra-
mación cultural teña en conta a
pluralidade cultural na Comuni-
dade autónoma. A pretensión de
Fala Ceibe era que se aproveita-
se a celebración do evento en
Ponferrada para establecer un
foro de debate anual que permi-
tise abordar a situación do gale-
go en Castela.

De momento, as solicitudes
de Fala Ceibe non atoparon eco
no Instituto, o que lle levou a

afirmar que “está a discriminar
a lingua e a cultura galega”.
Con todo, o director xeral da en-
tidade con sede en Burgos com-
prometeuse a abordar estas rei-
vindicacións no futuro.

O secretario de Fala Ceibe,
Xavier Lago, lembroulle ao Ins-
tituto que é unha entidade finan-
ciada con cartos públicos “que
pagamos tamén no Bierzo e que
con todo non protexe nin fomen-
ta o galego e as outras modalida-
des lingüísticas da Comunidade,

como claramente recolle o Esta-
tuto de Autonomía”. 

O artigo catro do Estatuto
indica que en Castela e León
fálanse as linguas castelán e
galega, ademais doutras mino-
rizadas que non menciona. O
galego fálase no Bierzo e nas
Portelas da Alta Sanabria. As
outras linguas minorizadas son
o asturiano, o leonés e o vasco,
que tampouco gozan de protec-
ción e apoio da Comunidade
autónoma.♦

Organiza en Ponferrada un congreso sobre o Camiño

A Junta ignora o galego no Bierzo

Propostas moi variadas segundo a demanda

As Xornadas do Ensino dan a coñecer un
dos programas de actividades máis amplos do país

Fotos que valen mil
palabras
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

Aprimeira foto na que me paro é a dun neno con
cara de anxo; ollos pechos; coa palidez da morte.
Inclinada sobre él, unha muller aínda nova, súa

nai, chorando sen bágoas, que xa as ten todas esgotadas;
un pano atado á cabeza como agarrándolle a vida, que
para que lle serve xa, debe pensar. E ao redor da cabeza
da nai, seis mans anónimas, sen rostro, tratando de lle
soster a razón e o desespero.

A segunda foto é a doutro anxo. Non se lle ve a

cara; pero si se lle ve a morte. Unha muller, tamén
moza e tamén con choro seco, acariña aquela pel sen vi-
da. E outras cinco mulleres cóbrenlle as costas e tamén
os lamentos. Nelas si se ven bágoas, que non é igual a
capacidade de sufrimento en todo o mundo.

E aínda me paro en máis. Por exemplo, na dunha muller,
moi fermosa por certo, coas mans tapando a boca para evitar
que por ela se lle marche a vida, e mirando ao ceo, como se
o ceo lle tivese que dar unha resposta a tanta senrazón. Os
ollos grandes, claros, brillantes; a alma desfeita. 

Nin que dicir ten que todas elas son nais rusas que
un mal día de setembro mandaron os seus fillos á escola
e só lles devolveron cadáveres. 

Detéñome noutra foto. É doutra muller, pero esta
con nome. Chámase Luba Ganieva. Ela é chechena. Os
seus ollos, os ollos máis tristes que unha muller pode
ofrecer. Apenas gardan futuro. Tiña dúas fillas, Fátima
de 27 anos, e Khadijat, que cumpría os 16 naqueles
días. As dúas morréronlle hai dous anos no Teatro
Dubrovka. Formaban parte do comando checheno e ac-
tuaban por vinganza. Antes foran torturadas e violadas
polos rusos. Nos ollos de Luba Ganieva nin hai bágoas,

nin vida, nin esperanza. Son os ollos de todo un pobo
permanentemente torturado e violado.

Observo outros dous retratos. Nun aparece Vladimir Pu-
tin visitando o hospital de Beslan. É a imaxe do cinismo; a
imaxe da prepotencia; a imaxe do verdugo. Tan verdugo co-
ma os que tomaron a escola, e con eles corresponsábel da
matanza de tanto inocente e do desespero de tantas mulleres
e homes, que máis dá que sexan rusos ou chechenos.

Pero a outra foto é a que máis carraxe me dá. Nela apa-
rece un George W. Bush triunfante, durante o seu discurso
na convención republicana que tiña lugar ao tempo que en
Beslan pasaba o que pasaba.

Certo que desta Bush pouco ten que ver coa traxedia
da que falamos. Pero a cántas nais non ten levado á de-
sesperación en Afganistán e no Iraq e en Palestina, que
para o caso vén ser coma o seu terceiro matadoiro, inda
que alí teña delegado en Sharon, que é outra boa peza.

E o peor é que o temos que aguantar con esa risa
triunfante; con esa risa dos miserábeis que se cren con
dereito de pernada sobre o mundo enteiro. 

Por hoxe abonda de fotos. E se teño que ver máis,
prefiro as do Interviu.♦

SILVIA ROZAS GARCÍA
Galiza ten unha importante cita co ensino neste mes de setembro.
Diversas comarcas galegas acollerán a mestres de educación pri-
maria e secundaria que desexen ampliar a súa formación e que
apoien unha renovación pedagóxica. Galeguizar o ensino, tanto na
lingua coma nos contidos, e solventar as eivas que existen na for-
mación práctica do profesorado son outros dos seus obxectivos.

P. VILABARROS



PERFECTO CONDE
A segregación da construción de
Izar conta co apoio do goberno
central e coa oposición sindical.
O 14 de setembro, todas as fac-
torías da empresa irán á folga,
incluídas as de Ferrolterra,
pendentes da que podería ser un-
ha nova e dorosa reconversión.

De aquí a mes e medio, todo
máis tardar dous meses, o gober-
no de José Luis Rodríguez Zapa-
tero terá que ter feita a segrega-
ción industrial que proxectou
coa intención de resolver a grave
crise que está a padecer o grupo
de construción naval Izar, me-
diante a posta en marcha dunha
nova compañía que organice os
estaleiros militares de Ferrol,
Cartagena, Puerto Real e Cádiz e
o traspaso ao sector privado do
resto das súas fábricas.

O tempo corre así en contra
dos que non souberon ou non
quixeron reaccionar contun-
dentemente contra unha situa-
ción laboral e económica desa
industria que se veu agravando
enormemente dende que a UE
anunción a decisión de obrigar a
que Izar devolva unha parte im-
portante das axudas que recibiu
durante os últimos anos. En cer-
to modo, a lóxica dos feitos que
se van consumando parece dar-
lles a razón ao BNG e a á CIG
cando puxeron a andar a Plata-
forma Galega pola Defensa do
Sector Naval. Polo contrario, ou-
tras forzas sociais, particular-
mente as sindicais de Comisión
Obreiras e UXT, despois de teren
derivado arredor dunha hipotéti-
ca solución satisfactoria da crise,
remataron percatándose de que a
tronada tarda en escampar e xa
anunciaron que probabelmente

tamén recorra á mobilización,
como por certo xa veñen facendo
fóra de Galiza, tanto en Euskadi
como en Andalucía.

A contradición de CC OO e UGT

Cando xa a Plataforma realizou,
dende o mes de xullo, varias mo-
bilizacións pola defensa dun sec-
tor público do sector naval en
Galiza, Comisións e UGT admi-
ten agora a necesidade de se mo-
bilizaren para protestar contra o
plano gobernamental de segregar
os estaleiros civís dos militares.
Mesmo din que seguramente esa
mobilización laboral e cidadá vai
comezar o próximo día 14, debi-
do a que non lles foi aclarado o
futuro de Izar Fene.

Na outra posición, particular-
mente dende a CIG, obsérvase
con preocupación a derrota que
poden estar a piques de conse-
guir CC OO e UGT nun tema
que, de entrada, tentaron mi-
nimizar e mesmo reducir ás súas
mínimas expresións. En palabras
dun representante da CIG, “estes
dous sindicatos tiveron en Gali-
za, con respecto a Izar, unha ac-
titude que algún día terán que
explicar porque, entre outras
cousas, foi totalmente diferente á
que mantiveron no resto das co-
munidades autónomas. Por que
negaron á mobilización en Gali-
za mentres a promoveron en Bil-
bao ou en San Fernando? Non se
explica doadamente esta contra-
dición de CC OO e de UXT.” 

A situación, dende logo, é
cada vez máis preocupante para
unha comarca que non para de
ser vítima das sucesivas recon-
versións industriais. Tal como
están as cousas agora, a propos-
ta de Madrid non é outra ca de

desfacerse da construción naval
civil mediante a venda de esta-
leiros a sectores privados o
mesmo mediante o peche de
factorías que teñen tras de si
tanta experiencia como é a de
Fene, por exemplo.

Parece absolutamente impo-
síbel vender como é debido o es-
taleiro de Fene, estando como
están as súas gradas baleiras de
actividade, sen contratos dende
hai tempo e con mil traballado-
res na súa nómina. Quen pode
comprar algo así agora mesmo? 

O peche sería un mazazo pa-
ra Ferrolterra, e non tanto polas
dramáticas consecuencias que
podería representar para o colec-
tivo dos seus traballadores que,
despois de todo, terían opción a
prexubilacións a partir dos 52
anos ou á súa incorporación nou-
tros lugares de traballo, senón
para o conxunto da sociedade de
Ferrol e a súa comarca. Se é ver-
dade que un barco, construíndo-
se nunha grada, representa traba-
llo para 2.000 persoas e temos en
conta que só a metade delas per-
tencen á propia factoría, empeza-
mos a darnos conta da repercu-
sión que podería ter a desapari-
ción de Izar Fene nunha zona na
que o paro laboral sobrepasa xa
o 17 por cento.

Precisamente dende esta
perspectiva, non se entende por
que a Xunta que, a diferenza do
que fixeron outros gobernos au-
tónomos como o vasco ou o an-
daluz, apenas fixo algo máis que
pronunciarse de maneira feble
contra a posibilidade de que ha-
xa peche de factorías. Ferrolterra
perdeu, nos últimos vinte anos,
nada menos que 11.000 familias,
unha perda demográfica ignora-
da desde San Caetano.♦
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A escalada dos
prezos do petroleo

MANUEL CAO

Os recentes e continuados incrementos nos prezos do petróleo
tenden a presentarse como un factor moi relevente para a evo-
lución da economía mundial. Certamente, a cotización do bo-
coi do cru en dólares estadounidenses non deixou de aumentar
até estabilizarse por enriba dos 40 $ tanto para o brent como pa-
ra o WTI mais cómpre ter en conta que analizando a evolución
dos prezos relativos a longo prazo tería que chegar o bocoi a
valores próximos aos 100 $ para situarnos nunha situación
aproximada á das crises da década do 1970. Ademais, debe si-
nalarse que a estrutura produtiva das principais economías de-
mandantes de petróleo é menos dependente das oscilacións de
prezos ao estar máis diversificada a orixe das enerxías utiliza-
das, existir unha maior eficiencia enerxética e dispoñer de im-
portantes reservas acumuladas. En particular, para a UE a exis-
tencia do euro mitiga a influencia negativa dos aumentos do
petróleo debido a que a cotización euro/dólar mantense estabi-
lizada arredor de 1,20 mentres que para España o valor das im-
portacións petrolíferas está moi afastado do peso que tiña nas
balanzas de pagamentos das décadas do 1970 e 1980.

Unha vez contextualizada e relativizada a problemática do
mercado do cru hoxendía a explicación desta escalada de prezos
ten a súa orixe principal en factores conxunturais como a crise da
petroleira Iukos en Rusia, a inestabilidade política en Venezuela
ou as derivacións da invasión e ocupación do Irak. Tamén existe
un compoñente especulativo derivado da aposta dos investidores
nos mercados financeiros por este produto unha vez que a crise
nas bolsas e as ameazas sobre o investimento inmobiliario e di-
visas reduciu as posibilidades de investimento con rendibilidades
atractivas. Mais tamén existen factores estruturais tales como o
incremento da demanda enerxética inducida polas elevadas taxas
de medra de áreas en vías de desenvolvemento como a China, a
India e outras economías emerxentes que, por enriba, tenden a
realizar actividades produtivas e de consumo cun gasto enerxéti-
co por unidade de produto e per capita superior ao dos países
máis industrializados. A incerteza sobre o nivel das reservas nos
xacementos traducida en informes contraditorios e seguramente
interesados induce inestabilidade e incentiva a especulación cre-
ando un caldo de cultivo idóneo para que os poderosos lobbies
petrolíferos ben insertados nos equipos directivos dos gobernos
de Washington, Moscova ou Londres poidan manexar no seu be-
neficio a evolución dos prezos.

O petróleo segue a ser, hoxe por hoxe, un produto estratéxi-
co para o funcionamento da economía mundial pero a importan-
cia en cada país depende da estrutura económica e institucional
do mesmo, é dicir, existen outros moitos factores determinantes
da evolución e crecemento da economía sendo excesivo atri-
buírlles aos prezos do cru en orixe unha influencia decisiva. Non
obstante, a memoria histórica das crises da década do 1970 ben
adobiada polos gobernos de Occidente facilita que os policy ma-
kers poidan botarlles as culpas aos prezos do petróleo dos prin-
cipais problemas das súas economías (inflación, paro, balanzas
deficitarias, baixo crecemento, etc). É máis fácil politicamente
atribuírlles á guerra do Irak, ao terrorismo islamista, ás monar-
quías feudais do Medio Oriente ou aos especuladores que traba-
llan para os lobbies enerxéticos as dificultades económicas dos
países cando, na realidade, teñen máis que ver coa competencia
salvaxe derivada do proceso de globalización, co sistema de po-
der global liderado por autócratas militaristas ou con factores in-
ternos asociados á presión dos grupos monopolistas e burocráti-
cos e á permanencia de sistemas institucionais de organización e
asignación minados polas corruptelas tanto na xestión dos recur-
sos públicos como nos negocios privados.♦

‘Tería que chegar o bocoi a valores
próximos aos 100 dólares para situarnos
nunha situación aproximada á das crises

da década do 1970”

PACO VILABARROS

Ferrolterra, ameazada por unha nova reconversión

Izar convoca unha folga
en todo o Estado
para o 14 de setembro

A Plataforma en Defensa do Sector Naval volverá sair á rúa o 14 de setembro, igual que fixera ao comezo do verán.



CÉSAR LORENZO GIL
As intencións do presidente Za-
patero de cambios constitucio-
nais e amparo ás reformas esta-
tutarias baten de fociños coa
frontal oposición dalgúns dos
seus compañeiros socialistas.
Ibarra e Francisco Vázquez
serven de aliados para o PP
nun labor de presión para que
non mude absolutamente nada.

O presidente de Extremadura,
Juan Carlos Rodríguez Ibarra
aproveitou a entrevista entre o
presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero, e
o xefe da oposición, Mariano
Raxoi, para gañar os titulares da
prensa e encher de dúbidas os
proxectos socialistas sobre re-
formas no modelo de estado. Ao
tempo que o líder do PP aban-
donaba rosmando a Moncloa,
Ibarra torpedeaba directamente
a liña de flotación do secretario
xeral do PSOE e acusaba vela-
damente o presidente andaluz,
Manuel Chaves, de “sumarse á
pillaxe”.

Rodríguez Ibarra considera
que calquera intento de introdu-
cir diferenzas entre autonomías
pola súa consideración ou non de
nacionalidades históricas é “un
ataque contra a soberanía na-
cional”. Seguindo a liña de Ra-
xoi, o extremeño acentúa a divi-
sión do PSOE entre partidarios
dun “achegamento ás sensibili-
dades periféricas” e os que pre-
firen manterse inmóbiles para
evitaren a suposta ameaza da se-
cesión. “Non é admisíbel conse-
guir favores e réditos a base de
brasóns encouzados”, dixo o pre-
sidente autonómico.

O alcalde da Coruña, Francis-
co Vázquez, foi o único que saíu
no apoio de Ibarra. “España debe
manter a igualdade entre autono-
mías. Os únicos que poden recla-
mar feitos diferenciais serían, en
todo o caso, Navarra e Granada.
A primeira porque foi anexiona-
da logo do proceso de unifica-
ción dos Reis Católicos e a se-
gunda porque tiña unha cultura
singular, ao ser un reino indepen-
dente durante varios séculos”.

En troques, nin os socialis-
tas cataláns nin o andaluz Cha-
ves quixeron engadir nada máis
ás declaracións dos seus com-
pañeiros. Fontes oficiosas con-
sideran que as “boutades de
Ibarra entran dentro do guión e
non farán mudar as intencións
de Zapatero”.

Zapatero, di algo!

No filme Aprile, Nanni Moretti
bérralle ao daquela líder do cen-
tro-esquerda italiana, Massimo
D’Alema, “di algo, por favor, di
algo!!”. Cousa semellante suce-
de agora con Zapatero. Tanto o
Partido dos Socialistas Cataláns
(PSC) como as forzas naciona-
listas que pactaron co PSOE ou
apoiaron a súa investidura, esí-
xenlle ao presidente que respecte

a súa palabra de aceptar cambios
na Constitución que conduzan o
Estado español cara á lexitima-
ción da súa plurinacionalidade.

O presidente do goberno
central insiste en que respectará
calquera cambio estatutario que
conte con amplo consenso no
seu respectivo parlamento auto-
nómico e total respecto aos lí-
mites constitucionais. Con esta
premisa é posíbel que saian
adiante reformas en Catalunya,

Andalucía e incluso en Euskadi,
onde logo da ausencia de diálo-
go entre socialistas e PNV, pare-
ce posíbel un acordo para acep-
taren conxuntamente un novo
Estatuto. Favorecidos polo am-
biente, até comunidades autóno-
mas nas mans do PP se suman a
proxectos de cambio, caso de
Valencia ou Madrid.

O problema que causan as
declaracións de Ibarra é que sa-
coden a propia esencia constitu-

cional, que recolle no seu texto
o xeito de reforma, tanto da car-
ta magna do 1978 como das
normativas autonómicas. As sú-
as declaracións, coincidentes co
discurso oficial da dirección
estatal do PP, buscan evitar cal-
quera cambio e manter unhas
estruturas que, ao menos por-
centualmente nos parlamentos,
semellan mellorábeis por unha
gran parte dos partidos políticos
máis representativos.

Contodo, a pantasma da ten-
sión autonómica non é nova. Jo-
sé María Aznar baseou neste
asunto a súa política interior,
cun denodado acoso sobre o na-
cionalismo e as ideas reformis-
tas. Até o presidente da Xunta
tivo que poñerlle couto á súa ac-
titude cando incluso reclamou,
en repetidas ocasións, reformas
constitucionais que convertesen
o Senado nunha auténtica cáma-
ra territorial e un novo Estatuto
para Galiza.

Para o ministro de Adminis-
tracións Públicas, Jordi Sevilla,
aqueles anos foron os que maior
rexeitamento produciron na peri-
feria. “Cando se quere impoñer
unha idea pola forza e sen diálo-
go, con ideas simples e lugares
comúns, hai automaticamente un-
ha reacción encontrada que si po-
de poñer en perigo o modelo de
convivencia de España”, dixo.♦
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Zapatero non aclara se acepta as mudas constitucionais pedidas por Maragall

Ibarra e Vázquez presionan
para impedir cambios no modelo de Estado

M.V.
O translado da Comisión do
Mercado das Telecomunicacións
de Madrid a Barcelona, decidida
polo Goberno Zapatero, non foi
ben acollida por algúns sectores.
As noticias aparecidas na prensa
o pasado día 7 testemuñan esta
disconformidade. Nas páxinas

de El País podiamos ler: “A Co-
misión de Telecomunicacións
sufre a fuga de algúns técnicos
polo translado da sede a Barcelo-
na”. O diario económico Expan-
sión chegaba a dedicarlle unha
páxina completa ese mesmo día.

Na letra pequena podía lerse,
non embargante, que de 140 em-

pregados que ten a Comisión, 85
son expertos e directivos. E deles
só son tres os que decidiron dei-
xar o organismo, para pasar a ou-
tros cargos semellantes noutros
estamentos públicos.

Aínda que esta caste de polé-
micas e informacións poida se-
mellar trivial, ten non embargan-

te unha grande importancia no
cadro de reformas autonómicas.
Madrid reúne unha parte signifi-
cativa de cargos públicos e de
empresas, así como de membros
da xudicatura ou universidades
que presionan a prol dun centra-
lismo que os beneficia persoal-
mente. Máis que un etéreo amor

á bandeira, trátase de manter
concentrados os cargos nun gru-
po tradicional de directivos e
xestores que se transmite a fami-
liares, descendentes e amigos.
Un fenómeno que xa denunciara
Almirall hai cen anos nun libro
que, non casualmente, foi edita-
do en Francia.♦

A polémica da Comisión de Telecomunicacións

Di Francisco Vázquez que unicamente poden re-
clamar feitos diferenciais Navarra e Granada por
se teren anexionado a España após os Reis Cató-
licos. Ou ben o alcalde da Coruña está a repasar
a Enciclopedia Álvarez ou papa coma científicos
os libros de J. J. Benítez.

Un liberal coma el debería recordar que a idea
de España tal e como a entende o seu partido par-
te non das espalladas e imperiais normas que re-
xeron o país durante e despois da unificación en-
tre Aragón e Castela –por certo con cortes propias
até a chegada dos Borbóns– senón das Cortes de
Cádiz e se consolida niso que Jürgen Habermas
chama “patriotismo constitucional” e que se trans-
loce na idea de que a soberanía é individual e pa-
sa a ser nacional por vontade propia.

O feito diferencial é ben posterior, xa consolida-
dos os ventos romantistas que tanto lle gustan ao
Hugo Pratt que Vázquez admira con devoción. É a

II República a que convoca referendos entre cata-
láns, vascos e galegos, que gañan co seu ‘si’ o de-
reito a seren consideradas nacionalidades históricas.

E mentres, as outras “nacións” que reclama
Vázquez xa pagaron a súa peaxe histórica. Navarra,
logo da xogada de Fernando, O católico, gardou
parte da súa soberanía medieval grazas aos fueros
–por certo, compartidos coas provincias vascas que
o alcalde chama “señorío”–, reducidos hoxendía á
lexislación fiscal tras carlistadas varias. E Granada
pasou de ser verxel de Europa, berce de señores
perfumados e artistas a refuxio de inquisidores e
demais axentes da rapañota: terra conquistada que
en diversas rebelións muslimes quedou queimada e
consumida, sen máis identidade que a excelencia
da Alhambra. Pero vaia, escoitando que o garante
da identidade extremeña é, para Ibarra, que a virxe
da Guadalupe obedeza a unha diócese cacereña,
enténdense mellor as palabras do seu discípulo.♦

Navarra e Granada
C. LORENZO

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, á esquerda, entrégalle o premio Creación 04 a Juan Marse.



Tras a vitoria de Hugo Chávez
en referendo, pensa que se aca-
bará estabilizando a situación
política de Venezuela?

Polo momento as forzas de
oposición –socialdemócratas e
democracia cristiá– están a de-
mostrar que non aceptan a derro-
ta. O liderado da oposición foi to-
mado polos sectores máis conser-
vadores e reaccionarios. Se os
moderados non se fan co control
vai ser moi difícil unha estabiliza-
ción política e non se descarta que
sigan intentando o derrube de
Chávez polas vías menos demo-
cráticas. Os que se chaman em-
presarios poden volver intentar
un novo golpe como o de 2002.
Vai depender moito de se George
Bush gaña as eleccións e da acti-
tude do presidente colombiano,
Álvaro Uribe. De feito todos os
días nas canles de televisión e os
periódicos están facendo unha
continua prédica da violencia. 

Que é o que máis lle preo-
cupa á oposición do goberno
de Hugo Chávez?

O que máis o amolou foi a per-
da do poder. Eles controlaban to-
dos os contratos e licitacións do
Estado, que é o gran xerador de re-
cursos a través de Petróleos de Ve-
nezuela (PDVSA) e doutro xigante
chamado Corporación Venezolana
de Guayanas. Durante corenta
anos medrara un sector económico
vencellado ao poder, gañara quen
gañase. Existía un pacto asinado
–acordos de San José– polo que os
democristiás e os socialdemócra-
tas alternarían no poder co amparo
do poder económico. As lici-
tacións e concursos eran unha far-
sa porque non había auténtica
competencia. A economía venezo-
lana era oligopólica ou monopóli-
ca. Chávez rachou con ese siste-
ma. Está tratando de democratizar
unha organización baseada nos
privilexios. Ideou o que se chama
“rodas de negocio”, que consiste
en que cada ministerio pide em-
presas fornecedoras ou auxiliares
para as súas empresas. Piden zapa-
tos, automóbiles, libros, trades pa-
ra pozos petrolíferos, etc. Estas
empresas a súa vez mobilizan a
outras. Os contratos son abertos,
co que se controla ou minimiza a
corrupción. Os pseudoempresa-
rios que antes se beneficiaban do
sistema agora teñen que competir
e en moitos casos non están prepa-
rados para facelo, ademais de que
as súas empresas deben gran can-
tidade de cretos ao Estado que os
anteriores gobernos condonaban.
Podemos dicir que eran empresas
anabolizadas.

Tamén levantou moita po-
lémica a Lei de Terras.

Os medios encárganse todos os
días de xerar psicósis con este te-
ma. Acusan a Chávez de “Castro-
comunista”. En verdade a Lei de
Terras non consiste en expropiarlle
terras aos ricos e dárllela aos po-
bres. O Estado ten unha gran canti-
dade de terras que non utiliza e que
lle viña dando aos campesiños non
propietarios sistematicamente den-
de hai moitas décadas. O sistema
tiña unha boa intención pero o seu
resultado era nulo porque os gran-
des facendeiros comprábanlle as
terras por poucos cartos debido ás
necesidades dos campesiños, que
non se daban conta de que en pou-
co tempo volvían a estar sen nada.
Polo tanto só conseguía que aque-
les que tiñan terras acumulasen
máis a uns prezos moi por baixo do

mercado. A lei que impulsou Chá-
vez trata de corrixilo mediante un
contrato polo que o Estado segue a
ser o propietario das terras e os
campesiños teñen dereito a cultiva-
las como usufrutuarios. Non varía
por tanto o réxime de propiedade.
Parello a isto, o Goberno trata de
fomentar a preparación técnica dos
campesiños, mediante a especiali-
zación educativa en temas de agri-
cultura e facilita tamén a concesión
de cretos. Coa Lei de Costas acon-
tece algo semellante.

A que se refire?
O Goberno modificou a lei

anterior para que os barcos arras-
treiros non puidesen pescar a me-
nos de oito millas da costa. No
Estado español, por exemplo, son
doce millas. A razón para que se
lle fixara esa distancia era porque
o arrastre estaba a acabar coa pes-
ca e polo tanto co medio de vida
de milleiros de mariñeiros de bai-
xura. Obviamente aos armadores
non lles gustou a medida. 

Ideoloxicamente como se
podería definir a Hugo Chávez?

É nacionalista, pero á vez é un
gran latinoamericanista. Ten unha
visión moi integradora do espazo
iberoamericano. Xusto o contrario
do que defenderon até agora os
seus predecesores, que miraban

para o norte. Chávez di que o noso
norte debe ser o sur, que significa
que somos nós os que debemos
solventar os problemas. Dise del
que é un ditador, pero é o único de-
mócrata dos presidentes venezola-
nos dos últimos cincuenta anos.
Obviamente é un home de esquer-
das, interesado en facer políticas
correctoras de desigualdades, pero
sen renunciar a facelo dende unha
estrutura capitalista. Nese sentido,
pareceríase moito máis a Salvador
Allende que a Fidel Castro. El pro-
move a creación dun Estado no
que exista a libre empresa, sen que
haxa oligopolios. Trata de incenti-
var as pequenas empresas e as co-
operativas. Venezuela pasou de ter
cincocentas cooperativas cando
chegou Chávez, a máis de dez mil
na actualidade. 

Tamén cometería algún erro
Chávez dende que está no poder.

Como todo gobernante, pero o
cambio que está a producirse en
Venezuela é espectacular. No te-
rreo económico as reservas de pe-
tróleo pasaron de 13 a 23 millar-
dos no último ano. Isto asegura un
fondo de manobra ao Estado enor-
me, o que facilitará a diversifica-
ción da economía posto que non
hai que esquecer que o petróleo es-
gotarase algún día. O crecemento

económico este ano situarase por
riba do 9%. A cobertura sanitaria
asegurouse por medio das misións
nos barrios, que foi un programa
que consistiu en traer 12.000 mé-
dicos de Cuba para que traballen
nos barrios nos que os médicos ve-
nezolanos se negan a facelo. A es-
colarización fíxose totalmente gra-
tuíta e aumentou o horario das cla-
ses. Con isto conséguese que os
rapaces no estean na rúa polas tar-
des, que tomen tres comidas gra-
tuítas ao día e que as nais poidan
traballar ao non ter que coidar dos
fillos. Malia estas melloras obvia-
mente Chávez recoñece erros. Es-
pecialmente no terreo de política
informativa. O Goberno non sou-
bo comunicarlle á poboación as
necesidades e o alcance das súas
reformas. A partir do referendo es-
te vai ser un dos puntos básicos de
traballo. Por outro lado, penso que
a súa forma de aparecer publica-
mente é negativa vista dende fóra.
Os europeos están acostumados a
outro tipo de políticos. Non é nor-
mal ver a un presidente de gober-
no en chándal de cores pola televi-
sión. Sen embargo, esta imaxe en
Venezuela dá unha sensación de
proximidade. Distánciase dos an-
teriores políticos tamén nas for-
mas e isto gústalle ao pobo.♦
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Óscar Noia

‘Chávez parécese máis
a Allende que a Fidel Castro’

RUBÉN VALVERDE

É director do Insituto de Medicina Tropical de Venezuela, campo no que destaca por ter
axudado a desenvolver a vacina contra a malaria. Descendente de galegos, estivo de vaca-
cións na Guarda. Nesta entrevista fala da situación de Venezuela, tema no que é experto.

PACO VILABARROS

Quen
secuestrou
os franceses?

A.N.T.
Ayad Alaui, primeiro ministro
interino do Irak, díxoo nunhas
declaracións á prensa interna-
cional das que convén tomar
nota: “Francia non estará a
salvo do terrorismo, non máis
que España ou Italia” e “Os
franceses co seu non á guerra
pronto terán que loitar contra
os terroristas”. O auditorio de
reporteiros non soubo como
interpretalo, se como un aviso
de amigo ou como unha subli-
minal autoimplicación no se-
cuestro dos dous xornalistas
franceses.

Hai que dicir que os dous
secuestrados non eran igno-
rantes do país no que se ato-
paban. Todo o contrario, eran
profesionais veteranos, bos
coñecedores do territorio e a
poboación. Alguén os foi bus-
car e, desde hai días, amenaza
con asesinalos. A espada de
Damocles pende sobre toda
Francia. Xa o di Alaui, o non
á guerra non vos librará das
embestidas do terrorismo.
Maliciosamente poderiamos
interpretar que o que di Alaui
é: “xa se encargarán os nosos
servizos secretos, ou os dos
americanos, que vén sendo o
mesmo, de que non paseedes
polo Irak nin saiades do con-
flito sen mácula”. 

Alaui, en todo caso, é un
home perigoso. Xa o odia ca-
se todo o país, como a propia
prensa da Coalición recoñece. 

E a situación bélica como
está? Pois agora comeza a re-
coñecerse que os ocupantes
controlan apenas a “zona ver-
de”, protexida por tres barrei-
ras de soldados, da capital.
Na maior parte do resto do
país, incluidas as cidades
máis importantes, os nortea-
mericanos “nin son vistos,
nin son agardados”. As diver-
sas guerrillas, aínda non sa-
bemos se coordinadas ou
non, controlan a práctica to-
talidade do territorio e cada
dous días a resistencia sabo-
tea a extración de petróleo. 

A prensa de aquí insiste
nos secuestros de camionei-
ros inocentes, esquecendo di-
cir que a resistencia iraquí,
como todas na historia, saben
que o obxectivo máis doado e
primordial é cortar os submi-
nistros do ocupante. Os ca-
mioneiros son esta peza fun-
damental. Ademais, normal-
mente tratan de poñelos fora
da circulación, sen chegar á
eliminación física.  

En consecuencia, cada
vez son máis os comenta-
ristas que cualifican ao de
Alaui de goberno “títere”. Ao
mesmo tempo, os portavoces
de prensa militares insisten
en chamarlle ás forzas da re-
sistencia “forzas anti-ira-
quís”. Aínda que no dominio
das palabras case sempre le-
van as de gañar, neste caso
non foron capaces de con-
vencer a case ninguén.♦



A.N.T.
“Algúns queren debilitar a
Rusia como os romanos a Car-
tago”, afirmou o presidente
ruso, Vladimir Putin, nunha
extensa análise da situación
do seu país tras o feroz atenta-
do de Osetia. A mención aos
dous imperios clásicos parece
unha velada, aínda que evi-
dente, alusión á situación actual
dos Estados Unidos e Rusia.

O presidente Putin non esquece
que os norteamericanos contan
xa con cinco bases no Caucaso,
perimetrando as fronteiras da fe-
deración rusa, e que esta zona
ten unha importancia enerxética
decisiva. Tampouco parece es-
quecer, aínda que non as men-
cionase, as axudas “estran-
xeiras” á guerrilla chechena. Hai

meses foi descuberto que, entre
1994 e 1996, guerrilleiros de Al
Qaeda, adestrados polos Estados
Unidos, levaron boa parte do pe-
so das operacións na guerra
independentista de Chechenia. 

Após das estarrecedoras
imaxes que percorreron o mun-
do tras a matanza de Beslán,
con ducias de nenos como víti-
mas principais, que tivo un co-
lofón de críticas dirixidas ás
forzas de seguridade rusas, o
presidente Putin sentiuse na
obriga de facer unha análise da
situación ante xornalistas do pa-
ís e estranxeiros. Nesta compa-
recencia ante a prensa, que tivo
lugar o pasado día seis, o líder
ruso afirmou que o seu país “é
vítima do terrorismo interna-
cional e doutros estados”, aínda
que non precisou cales. O presi-

dente criticou a “certos círculos
políticos occidentais que queren
debilitar Rusia como os roma-
nos querían destruír Cartago”. 

Putin, aínda que desvincu-
lou os 366 mortos de Beslán
(Osetia do Norte) do conflito
checheno, afirmou que o que
hai que facer neste territorio é
“proseguir o diálogo coa socie-
dade” e o proceso político que
incluíu o referendum sobre a
permanencia na Federación ru-
sa e as eleccións presidenciais,
e que continuará coas eleccións
parlamentares e o reforzo da
presenza de chechenos na poli-
cía local. Putin matizou, de for-
ma significativa, que isto non
impedirá a permanencia de for-
zas rusas “o tempo que seña
preciso, como tamén hai forzas
americanas en Texas e Califor-

nia”. Ás organizacións humani-
tarias que o acusan de crimes de
guerra, Putin respondeu: “Nin-
guén acusa ao presidente dos
Estados Unidos polas torturas
de Abu Ghraib”.

Servizos secretos estranxeiros
falan cos terroristas

Segundo o presidente ruso, can-
do en 1996, Moscova recoñeceu
os chechenos unha independen-
cia de facto “o fundamentalismo
islámico desenrolouse, vincula-
do ao terrorismo internacional”.
O obxectivo deste terrorismo,
apoiado máis ou menos aberta-
mente por Estados estranxeiros
que Putin non quere nomear, é
debilitar a Rusia desde dentro. 

Por último, o mandatario ru-
so acusou a algúns países oci-

dentais de usar unha dobre lin-
guaxe. Por unha banda os diri-
xentes ofrecenlle ao presidente a
súa solidariedade na loita contra
o terrorismo. Por outro, os servi-
zos de intelixencia manteñen
contactos cos que a prensa occi-
dental chama “rebeldes”.

Por outra parte, ducias de mi-
les de persoas manifestáronse en
Moscova contra o terrorismo. A
maioría da poboación parece se-
guir apoiando ao presidente, ma-
lia catástrofes tan graves como
esta última, coas subseguintes
críticas aos servizos de segurida-
de, ou “accidentes” tan estraños
como o do submarino Kurks, a
pouco de Putin acceder ao poder,
un suceso que cuestionou direc-
tamente o papel internacional de
Rusia, ao poñer en cuestión a súa
capacidade nuclear.♦♦
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Rematou a convención republicana e to-
do decorreu conforme ao guión previsto.
Ton de firmeza, carantoñas familiares,
espectáculo televisivo, mensaxes curtas
e claras, Bush eufórico aceptando o de-
safío. Ás portas da convención neoior-
quina había outro mundo. O dos mani-
festantes, é verdade, que había tempo
non se mobilizaban con tanto empeño
para espertar a conciencia narcotizada de
moitos estadounidenses que se deixan
encandilar polo espectáculo republicano
coma se estivesen vivindo unha autenti-
ca película. Non é de estrañar a audiencia
que recibe Michael Moore, que acerta
dobremente na súa contestación: primei-
ro na forma fílmica da súa protesta; se-
gundo, no fondo, cuestionando a imaxe
dun Bush capaz de comprometerse coa
defensa do seu país e dos seus habitantes.

O caso é que toda esta aparente para-
noia circense –pero moito máis seria do
que pensamos– en que se converten as
eleccións nos EE UU empañan traxedias
terríbeis. Non deixa de sorprender, por
exemplo, o aumento galopante da pobreza
no país máis rico do mundo, afectando xa
a 36 millóns de persoas, e medrando por
terceiro ano consecutivo. Un 12,5 por

cento da poboación estadounidense é con-
siderada pobre, a cifra máis alta desde
1998. O limiar de pobreza está fixado en
9.393 dólares de renda anual por persoa e
nos 18.810 dólares para unha familia de
catro persoas. Segun-
do fontes estatísticas
oficiais, máis de 13
millóns de menores de
18 anos viven por de-
baixo do limiar de po-
breza.

Pero este problema
non forma parte da
axenda política, me-
diatizada pola crecente
transcendencia da po-
lítica exterior. Segun-
do o Pew Research
Center, as relacións internacionais reem-
prazaron ao emprego e ao seguro de enfer-
midade como preocupacións primeiras

dos estadounidenses. Case a metade dos
norteamericanos pensan que a política ex-
terior é o problema número un, mentres
que soamente un 26 por cento lle outorga
prioridade á economía. E certamente, é pa-

ra estar preocupados.
A clave desa in-

quietude consiste en
que a administración
Bush está moi lonxe
de recoñecer que as
raíces contemporáne-
as do terrorismo isla-
mista, que afirma
combater con denoda-
do empeño e inmenso
sacrificio, deben bus-
carse na súa política
internacional, que re-

duce o apoio de aliados e alenta e multi-
plica os desafíos. O incremento exponen-
cial do terrorismo é inseparábel desa polí-

tica da Casa Branca que sosteñen os neo-
conservadores e que xustifican para en-
frontar unha relixión vingativa e violenta,
inimiga a morte da liberdade e da demo-
cracia, valores defendidos polos benefac-
tores republicanos. 

O triste do asunto é o próximo que es-
tán os demócratas do xeito de pensar dos
republicanos, igualmente secuestrados
por esa visión maniqueísta do mundo, o
que nos fai albergar poucas esperanzas de
cambio no suposto de impoñerse o seu
candidato nas eleccións do próximo no-
vembro. Aínda así, John Kerry semella
máis multilateral, máis multinacional,
apostando por unha política exterior que,
máis alá do militar, acentúe un perfil polí-
tico e económico que se achegue máis ás
raíces do descontento islamista. 

Todo razoábel, como igual de razoá-
bel sería que Bush, que invocou motivos
falsos para desencadear unha guerra con-
tra o Iraq con resultados desastrosos, non
tivese oportunidades serias o próximo 2
de novembro. Pero ben se sabe que estes
son maos tempos para a razón.♦

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

Bush ante a reelección
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Un 12,5%
da poboación

estadounidense
é considerada pobre,

a cifra mais alta
desde 1998”

‘Algúns queren debilitar a Rusia’ di o presidente tras o atentado

Putin critica veladamente os Estados Unidos

Vítimas do atentado terrorista, á esquerda, e o presidente Vladimir Putin.



CÉSAR LORENZO GIL
A liga de remo parouse para a
celebración da prestixiosa Ban-
deira da Concha. Cando rema-
te, o 12 de setembro, as embar-
cacións volverán ao apaixo-
nante duelo entre Urdaibai e
Astillero polo primeiro posto.

A polémica dos controis antidopa-
xe ensombreceron un tanto a pri-
meira etapa da Bandeira da Con-
cha de Donosti. O tirapuxa entre a
Federación Vasca de Remo e as au-
toridades donostiarras desluciu un
tanto a apabullante vitoria de Asti-
llero nas aguas do golfo de Biscaia.
Os cántabros obtiveron unha van-
taxe de 19 segundos sobre o se-
gundo clasificado, o Urdaibai, que
parece insalvábel de cara á próxi-
ma tanda da regata, nunha demos-
tración de forza a ter moi en conta
de cara ao final da liga ACT.

E é que os santanderinos, a pe-
sar de estaren segundos na clasifi-
cación xeral, seguen a ser favori-
tos. Cómpre lembrar que perderon
o primeiro posto en beneficio do
Urdaibai de Bermeo por mor do
seu baixón na última bandeira,
disputada en Orio o 29 de agosto,
na que o San José XIII acabou
cuarto. Pero ese “erro” máis pare-
ce pensado para favorecer a pre-
paración da regata donostiarra.

Na Concha, os galegos esti-
veron ao nivel agardado. Cabo
da Cruz foi segundo na súa tanda
(a máis lenta) e Tirán, terceiro.
Na definitiva rolda, ambas as tra-
íñas concursarán na mesma tan-
da, a supostamente máis lenta.

Tres zonas na liga

E logo de disputar a bandeira de
Donosti, a liga ACT volve reanu-
darse en Bermeo, o 18 de setem-
bro. Xogando na casa, Urdaibai
pretende afianzar a súa vantaxe
de un punto sobre Astillero mais
xa ao día seguinte a liga chega a
Noja (Cantabria) onde os santan-
derinos estarán ben arroupados
polos seus. 

Se o duelo polo triunfo final
quedou restrinxido a estas dúas
escadras e o terceiro posto xa ca-
se é, matematicamente, de Hon-
darribia, fica por saber o nome
do cuarto clasificado, actual-
mente nas mans dos cántabros de
Castro, pero accesíbel para os
boirenses de Cabo da Cruz e
máis para os Mecos do Grove,
quintos e sétimos, respectiva-
mente. A outra zona clasificato-

ria pendente de resolución é a
máis intranquila. Actualmente o
Tirán é o derradeiro clasificado e
parece pouco probábel que con-
siga zafarse das regatas de pro-
moción de descenso que se van
celebrar en Portugalete e Laredo.
Só cunha boa xeira de resultados
se salvarían os moañeses, a tres
puntos, arestora, do penúltimo, o
Isuntza de Lekeitio.

Estes resultados explican

diafanamente os problemas de
financiamento do remo galego,
moi en inferioridade nunha liga
na que xa se pagan bos salarios e
hai –aínda que limitadamente–
un mercado de traspasos cara a
Cantabria e Euskadi. Esta caren-
cia de recursos é a que lle impi-
de ao Amegrove inscribirse na
fase de ascenso á liga ACT, que
perde así a oportunidade de po-
suír un equipo galego máis.♦
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Quen te viu e quen te ve!; daqueles
pos veñen estas lamas; da opulen-
cia, a ostentación e o gasto sen freo

chegaron os farrapos, a mendicidade e o po-
ñerlle máis buratos ao cinto.

Supoño que xa deduciron a que me refi-
ro; está claro; aos clubs de fútbol, en especial
aos chamados “grandes” da primeira divi-
sión, que sofren nas propias carnes a época
das vacas fracas. Xa o vivimos este verán: u-
las fichaxes astronómicas doutros anos?; u-
las estrelas rutilantes?; u-los desembolsos
multimillonarios?. Onde, señor Lendoiro?

O corno da abundancia que significaban
as televisións hai unhas tempadas está esgo-
tado. Nas campañas 2000-01 e 2001-02 gas-
táronse 410 e 312 millóns de euros en con-
tratacións, respectivamente. Para a 2004-05
a cifra anda nos 175, máis ou menos. E máis
da metade dese investimento céntrase en
dous clubs: Real Madrid e Barcelona.

Boten unha ollada aos futbolistas da
meirande parte dos equipos; descoñeci-
dos, procedentes de 2ª ou mesmo de 2ª B,
e estranxeiros de medio pelo. Como diría
Caneda: unha calamidade!. Pero sen mi-
rar os futbolistas, ver os equipos é xa pre-
monitorio do nivel que nos parece agar-
dar esta campaña: Numancia, Levante,
Albacete, Xetafe, Vilarreal… A liga vai
ser coma os países onde reinan a corrup-
ción e a tiranía: dous ou tres ricos moi ri-

cos, e quince ou vinte pobres de solemni-
dade.

Capítulo á parte para o Deportivo; a so-
ciedade anónima coruñesa anda no fío da na-
valla desde hai tempo, endebedada até as ce-
llas e mesmo con problemas de pago aos xo-
gadores; o sucedido con Fran é unha vergoña;
cando se actúa así co “buque insignia”, co
símbolo actual do deportivismo… que non
haberá na trastenda de Riazor? A Lendoiro,
polo de agora, vaino salvando a Champions;
unha mala campaña, sen clasificación euro-
pea, sería un torpedo na liña de flotación, un
descenso aos infernos económicos.

O cidadán común bota pestes contra o eu-
ro; os cartos non chegan a nada. Pero dos seus
petos saen os mil millóns (de ptas.) que co-
bran algúns. Ese é o problema. Non se pode ir
nun Ferrari se o presuposto só da para un Pan-
da. Pero para a prensa de Madrid, o debate é
Raúl. O país, o fútbol, das marabillas.♦

Crise,
que crise?     

MANUEL PAMPÍN

As embarcacións galegas, entre a mediocridade e o descenso

A Concha quenta a batalla pola liga de remo

As bandeiras finais van decidir que equipos acabarán loitando pola permanencia.                                                                                                                PACO VILABARROS

Clasificación xeral
(Após 22 probas)

Equipos .................Puntos

1 Urdaibai (Bermeo) ...... 131
2 Astillero ....................... 130
3 Hondarribia .................. 114
4 Castro ........................... 93
5 Cabo de Cruz (Boiro) .... 92
6 Orio ............................... 90
7 Mecos (O Grove) .......... 90
8 Pedreña ........................ 47
9 Pasai Donibane (Pasaia) 39
10 Trintxerpe (Pasaia) ....... 38
11 Isuntza (Lekeitio) ........... 37
12 Tirán .............................. 34



Silvio Rodríguez
en Vigo
Despois de cinco anos, o cantautor cuba-
no Silvio Rodríguez regresa a Galiza.
Vigo foi a cidade escollida para que o ar-
tista, un dos máximos impulsores da No-
va Troba cubana xunto con Pablo Mila-
nés e Vicente Feliu, entre outros, inter-
prete os temas máis aclamados da súa
extensa discografía, formada por máis
dunha ducia de traballos publicados. O
concerto, que terá lugar o 15 de setembro
no pavillón das Travesas, enmárcase
dentro da programación do Xacobeo 2004,
no ciclo ‘Os concertos do Milenio’.♦

Maregrafías
de Anxo Cabada
A galería Sargadelos de Barcelona aco-
lle estes días a exposición do fotógrafo
Anxo Cabada, que leva por título Mare-
grafías. Fotografías e poesías do mar.
Nela o vigués presenta unha serie de
instantáneas de mulleres e homes que
traballan no mar. Ademais da imaxe, a
exposición inclúe textos de autores que
reflexionan sobre cada unha das fotos.
Anxo Angueira, Adolfo Caamaño, Pepe
Cáccamo, Marica Campo, Chus Pato, Pilar
Pallarés e Xurxo Souto, son algúns dos es-
critores que lles puxeron letra ás imaxes.♦

Alber Ponte
comeza a rodar
O Grove vén de converterse por uns días
en escenario de cine. O director Alber
Ponte escolleu diferentes espazos deste
concello para rodar a súa primeira lon-
gametraxe, que levará por título O don
da dubida. Da man da Produtora Morta,
o filme narra a historia de dous irmáns,
Tomás e Xesús, que se atopan moitos
anos despois por unha circunstancia
inesperada. A película conta coa partici-
pación de actores como Luís Tosar, Ca-
mila Bossa, Evaristo Calvo, Serxio Pa-
zos, Jesús Cabrero e Tomás del Estal.♦

ecollido en mútiples páxinas web
o testamento de Ramón Sampe-
dro denuncia a dificuldade de
exercer unha liberdade fundamen-
tal, “Señores xuíces, autoridades

políticas e relixiosas, despois das imáxenes
que acaban de ver, a unha persoa coidando
dun corpo atrofiado e deformado –o meu–
eu pregúntolles: que significa para vostedes
a dignidade. Sexa cal sexa a resposta das
vosas conciencias, para min a dignidade
non é isto. Isto non é vivir dignamente! Eu,
igual que algúns xuíces, e a maioría das per-

soas que aman a vida e a liberdade, penso
que vivir é un dereito, non unha obriga.
Non embargante fun obrigado a soportar es-
ta penosa situación durante 29 anos, catro
meses e algúns días. Négome a continuar
facéndoo por máis tempo! (...) A este acto
de liberdade –con axuda– vostedes cháma-
no cooperación nun suicidio ou suicidio
asistido. Pero eu considérro axuda necesaria
–e humana– para ser dono e soberano do
único que o ser humano pode chamar real-
mente “Meu”, ou sexa, o corpo e o que con
el é, ou está, a vida e a súa conciencia”.♦
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Camila Bosa.

Javier Bardem na súa caracterización como
o tetrapléxico galego Ramón Sampedro.

MMaarr  aaddeennttrroo,,
oo  lluuggaarr  ddaa  vviiddaa



Mar adentro levou a case
450.000 espectadores aos cines
no seu primeiro fin de semana.
Este dato, e a recepción da crí-
tica no Festival de Venecia,

anuncia un éxito que xa soube-
ron ver os distribuidores norte-
americanos de Fine Line, que
despois dunha proxección pri-
vada en Nova York, decidiron

investir catro millóns de euros,
un investimento que segundo
fontes do sector supón que a
estrea simultánea en Canadá e
Estados Unidos, poderá ocupar
2.000 salas.

O compromiso acadado fixa
que, por contrato, a película estre-
aríase antes do 31 de decembro,
de maneira que puidese entrar na
carreira dos oscar. Fine Line é a
filial independente de New Line
Cinema, que distribuiu O señor
dos aneis. Tamén foi a encargada

de distribuír Antes que anoiteza,
que serviu para que Javier Bar-
dem fose candidato ao oscar ao
mellor actor ou Danzando no es-
curo de Lars von Trier, que aca-
dou un galardón en Hollywood á
mellor película estranxeira.

Eutanasia a debate

A historia de Ramón Sampe-
dro, pasados seis anos despois
da súa morte,  consegue mercé
á película de Amenábar, acadar

unha trascedencia universal.
As reflexións e os poemas de
Ramón Sampedro están publi-
cados en dous libros, Cartas
desde el infierno (Planeta) e
Cando eu caia (Xerais). A
mensaxe do seu testamento, li-
do á cámara de vídeo que gra-
bou todo o proceso da súa
morte, segue sendo un alegato
en favor da liberdade de esco-
ller a propia morte e promete
converterse nun texto citado
universalmente.♦
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a historia de ramón Sampedro

Ramona Maneiro, o grande
amor de Ramón Sampedro, xa
ten un neto de cinco anos pero
garda a frescura dunha moza
garrida que se enfronta á vida
con optimismo e cunha necesa-
ria dose de rebeldía. Non se
arrepinte de nada do que ten vi-
vido co home que lle inspirou a
Amenábar a que pode ser a úl-
tima gran película do cine espa-
ñol. A ela, Mar adentro gustou-
lle moito. “Está bonita –díxo-
nos–. Moi ben feita. E serve pa-
ra que a xente medite sobre o
dereito a ter unha morte digna”.

Tanto lle gustou o filme?

Amenábar soubo reflectir
moi ben os desexos de Ramón.
Eu diría que mesmo lle saíu
unha auténtica homenaxe a el e
á loita que sostivo por defender
os seus dereitos.

Sampedro preguntábase
se a vida é un dereito ou un-
ha obriga. Vostede que di?

A vida é un dereito. Obrigar,
obrígante a ir a unha guerra in-
xusta e a outras cousas que non
queres facer, pero a vivir nin-
guén debería poder orbigarte.

Que destacaría de Mar
adentro?

Todo. O que máis, a inter-

pretación do pensamento de
Ramón e o conxunto da súa
longa e intensa loita. Tamén
destacaría o traballo de Javier
Bardem, que foi capaz meterse
moi ben no papel de Ramón. É
impresionante.

Vostede vese ben reflecti-
da na película?

Véxome ben, pero moi pou-
quiño. Saio só en cousas pun-
tuais. Non se trata da historia de
Ramón con Ramona. Entendo
perfectamente que eu non apare-
za máis. Amenábar trata a loita
de Ramón e o amor que lle tiña á
vida e ás persoas. É unha pelícu-

la que hai que vela. Eu teño moi-
tas ganas de ver que pensa desta
obra a xente da terra de Ramón.

Ten algunha idea sobre isto?
O que vexo é que os cines

están a tope para ver Mar
adentro e que a xente sae súper
encantada. A película está moi
emocionante e algunha xente
que a foi ver, recomenda levar
panos das mans porque pode
dar para chorar.

Vostede emocionouse vén-
doa?

Moito, pero tamén rin
abondo. Está feita con moita
sensibilidade e con moito sen-
tido do humor. 

Que foi o que lle fixo tan-
ta graza?

Fíxome rir moito ver a Lo-
la Dueñas como camiñaba co-
ma min e que reproducía xes-
tos meus. Amenábar non for-
mulou a morte como traxedia
senón como algo que nace con
nós e que temos que asimilar.

A vostede detíverona can-
do morreu Ramón. En que
quedou a cousa?

Arquívarano todo. Non sei
se temporal ou defintivamente,
pero meteron nunha gabeta a
causa e non me pasou nada.
Lembre que milleiros de perso-
as autoinculpáronse para de-
fenderen a causa de Ramón.

Seguramente non mo dirá,
pero eu voullo preguntar. Quen
lle deu o veleno a Ramón?

Eu non sei quen o puxo alí.
Despois de todo, Ramón foi o
que revirou a cabeza e chupou do
vaso. Fíxoo el sen que ninguén o
obrigase. O importante é iso.

Ramón deixou un irmán e
unha irmá. Ten algunha rela-
ción con eles?

Agora non. Tívena ao prin-
cipio, cando empecei a tratar a
Ramón e me namorei del. El vi-
vía co seu irmán, coa súa cuña-
da e cos fillos deste matrimonio.
Ao primeiro, a nosa relación foi
boa, pero logo torceuse a cousa.

Que pasou?
Houbo mal ambiente xa an-

tes de que Ramón deixase a ca-
sa de seu irmán e fose vivir a
Boiro. Metéuselles na cabeza
que eu estaba con Ramón por
interese material.

Se a vida e a morte tivesen

marcha atrás, volvería facer
todo o que fixo?

Absolutamente todo. Non te-
ño nada de que arrepentirme. To-
do o que vivín volvería vivilo.
Non sei se lle engadiría o lle qui-
taría algo, pero volvería vivilo
todo. E coido que Ramón facería
igual. Agran lección que nos deu
é que, ante todo, temos que ser
nós mesmos. É certo que hai
quen nos dá a vida, pero a liber-
dade non ten que quitárnola nin-
guén. A liberdade e o respecto ás
persoas deberían ser sagrados.

Vostede seguramente é
consciente de que a película
de Amenábar reabre o deba-
te sobre o dereito á eutanasia.
Que lle parece?

Paréceme estupendamente
que se abra de novo ese debate.
Aínda que só fose por iso,
Amenábar meréceo todo. De
feito, o debate xa está aberto e
vai facer pensar moito, sobre
todo á xente que aínda non cre
na liberdade das persoas.

Vostede de que lado está?
É obvio o lado do que es-

tou. Totalmente a favor do de-
reito á eutanasia. Unha persoa
que se quere suicidar pode fa-
celo, pero alguén que precise
axuda para ter unha morte dig-
na negáselle legalmente esa
axuda. Non hai dereito.

Sentiuse algunha vez per-
seguida por ter apoiado a loi-
ta a favor da eutanasia que
tan dignamente representou
Ramón Sampedro?

Nunca. Nin pola prensa nin
pola sociedade. Sempre me
sentín respectada por todos.
Nin sequera cando me detive-
ron aquela vez, na que a Garda
Civil me tratou con respecto.

Que vai pasar agora?
A sociedade avanza, pero

está por ver todo o que pode
acontecer. A min pareceume es-
tupendo que o presidente do go-
berno, José Luis Rodríguez Za-
patero, fose á estrea da película
en Madrid. A eutanasia é un te-
ma que sempre pareceu que co-
llía os políticos co pé cambiado.
Parecía como se lle tivesen me-
do. Son consciente de que vai
haber aínda moitos atrancos que
salvar, pero a loita de Ramón
acabará triunfando.♦

Ramona Maneiro
‘A loita de Ramón Sampedro

acabará triunfando’
PERFECTO CONDE

A estrea da película Mar adentro, de Alejandro Amenábar, magnificamente recibi-
da no Festival de cine de Venecia, reabriu o debate sobre o dereito das persoas a ter
unha morte digna e libremente aceptada. Todo parece indicar que o dereito á eu-
tanasia podería ser mesmo legalizado nos próximos anos. Ramona Maneiro, a mu-
ller que foi compañeira de Ramón Sampedro, fala abertamente nesta entrevista.

A.N.T.

Mar Adentro buscará
a candidatura a varios oscars

A.N.T.
A próxima fin de semana saberase se a película de Alejan-
dro Amenábar, Mar adentro, acada algún dos principais
premios no Festival de Venecia. A compra por Fine Line dos
dereitos para países de fala inglesa, por un montante cerca-
no aos 5 millóns de dólares, augura unha estrea en case 2.000
salas dos Estados Unidos e Canadá, o que indica que os com-
pradores aspiran a presentala a varias candidaturas dos oscar.
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Como alegato pode verse esta
película, da que que un sabe o
final, e que precisamente por
iso consegue unha instantánea
identificación, porque como di
con toda a retranca Sampedro-
Bardem, “a ver se vai resultar
que eu son o único que pensa
na morte!!”.

Na etapa promocional xa se
nos ten contado todo o labor de
documentación dos guionistas
Mateo Gil e Amenábar. O resul-
tado é un traballo no que, a pe-
sar de estarmos contemplando
un drama, sentimos que se está
falando tamén, e sobretodo da
liberdade. Na quietude tetraplé-
xica de Sampedro, o humor é un
vehículo principal para sobrele-
var a angustia, e ese é un logro
singular porque se se mantivese
todo o tempo nese tono de dra-
ma a película podería facerse
insoportábel e por sorte conse-
guiuse todo o contrario: nin-
guén se move da butaca.

Mar adentro preséntase sen
trucos desde o comezo. Duran-
te hora e media podemos entrar
na historia persoal de Sampe-
dro e na súa defensa radical do
dereito a dispor da propia vida.
Cun realismo apabullante, qui-
zais un espectador galego goce
dun plus de emoción e tamén
de comprensión. O respeito po-
la diversidade lingüística do di-
rector é de agradecer e suporá
unha sorpresa para moitos, que
por primeira vez nos cines do
Estado poden sentir a presenza
do galego e o catalán, na propia
voz dos actores. Bardem fixo
diso un dos seus retos, agrade-
céndo a axuda do seu amigo
Luis Tosar, “porque o que non
quería é que se parecese ao de
Beatriz Carvajal”. 

Ese coidado pola dignidade
impregna toda a película, que
estremece en moitas pasaxes,
enfatizadas por unha banda so-
nora da autoría do propio direc-
tor que evita caer na demagoxia
da bágoa fácil. Enebrada coa
historia de Sampedro, entrecrú-
zanse por unha banda a historia
de amor real de Ramona Manei-
ro e pola outra a imaxinada da
personaxe que encarna Belén
Rueda, que sae máis que airosa
do seu primeira reto cinemato-
gráfico de grande calado. Ao ca-
rón un elenco de actores e actri-
ces que só produce admiración. 

Bardem fainos esquecer en
todo momento que é el e con-

segue a milagre de resucitar a
Sampedro. Conta Belén Rueda
que cando na rodaxe foron de
visita os familiares quedaron
tan impresionados que o pro-
prio actor tivo que saltar da ca-
deira e quitar as próteses da
maquillaxe para tirarlles o sus-

to. A popular Mabel Rivera,
borda o papelde Manuela, a cu-
ñada de Sampedro, Celso Bu-
gallo e Joan Dalmau (o irmán e
o pai), espléndidos, e así os de-
mais, nunha das escasas pelícu-
las nas que se pode dicir que
todos están na nota máxima. 

Acaso a escena na que de-
bate cun crego tetrapléxico, in-
terpretado por Josep Maria Pou
teña un punto de ironía e ridi-
culización, aínda que parte dun
suceso real, pode servir para
centrar parte do debate que a
película suscita. Pregunta o

crego se iso é que lle ofrece co-
mo alternativa aos tetrapléxi-
cos, e contesta Sampedro a voz
en grito, “eu non falo dos tetra-
pléxicos, eu falo de min!!”. O
crego ordena que o saquen de
alí: “non hai nada que facer”.

Sostiña Sampedro, “o derei-
to de nacer parte dunha verda-
de: o desexo de pracer. O derei-
to de morrer parte doutra verda-
de: o desexo de non sofrir. A ra-
zón ética pon o ben ou o mal en
cada un dos actos. Un fillo con-
cebido contra a vontade da mu-
ller é un crime. Unha morte

contra a vontade da persoa ta-
mén. Pero un fillo desexado e
concebido por amor é, obvia-
mente un ben. Una morte dese-
xada para liberarse dunha dor
irremediábel, tamén. Ningunha
liberdade pode estar construída
sobre unha tiranía. Ningunha
xustiza, sobre inxustiza ou dor.
Ningún ben positivo, sobre un
sofrimento inxusto...”. Grazas á
arte de Alejandro Amenábar es-
coitamos outravolta ao galego
Ramón Sampedro. Unha voz
que nunca se foi e que agora co-
ñecerá o mundo.♦

Risas, bágoas e aplausos
450.000 espectadores na primeira de semana

a historia de ramón Sampedro

Ficha
Título: Mar adentro
Duración: 125 minutos
Dirección, guión e músi-

ca: Alejandro Amenábar
Intérpretes: Javier Bar-

dem, Belén Rueda, Lola
Dueñas, Belén Rivera,
Clara Segura, Joan Dal-
mau, Celso Bugallo,
Francesc Garrido, Alber-
to Jiménez, Tamar No-
vas, Josep María Pou.

Fotografía: Javier Agui-
rresarobe

Produtora: Sogepaq - Hi-
menóptero.

XAN CARBALLA
Toda a sala permanece en silencio. Bardem-Sampedro mira á cá-
mara antes de morrer e di as súas derradeiras verbas, en galego,
cando sinte que o cianuro fai o seu efecto letal: “Xa vai...”. Os ollos
diríxense á conciencia dos espectadores e Amenábar considerou
que esa escena da morte tiña que formar parte central da película,
máis alá da súa dureza. Bardem contouno nunha entrevista “tiven
que ver a propia morte de Ramón varias veces e pensei que estaba
usando a súa dór. Pero comprendín, vendo como sofría durante a
súa morte, que a mensaxe de Ramón non podía caír no vacío”.



Título: As cidades mergulladas.
Autor: Xosé Miranda.
Edita: Xerais.

No libro de libros que hoxe tra-
emos a estas páxinas, Xosé Mi-
randa, o autor lugués, dispuxo
os poemarios dos que consta en
orde cronolóxica, de xeito que
o último é o
máis próximo
a hoxe e o pri-
meiro o máis
antigo. Nove
poemarios dun
autor máis co-
ñecido como
narrador, que
garda unha po-
esía, ás veces
premiada e re-
coñecida, de
grande inten-
sidade senti-
mental e lucidez social. Alén
diso, en nove poemarios, por
riba ou por baixo de liñas que
traspasan o libro enteiro como
invariantes, a variedade non ha
estar ausente.

E é tamén unha crónica da
procura do cerne poético, unha
procura que comeza en “Lenta
luz nos lousados” (1973-1982),
nesa fronteira infinda e indefi-
nida dos textos que se achan
preto da prosa poética, unha
prosa poética, ou poesia prosís-
tica, que tende ao ton descritivo
e interpretativo, cunha riqueza
lingüística xa palpábel, onde a
vertixe da ironía pode saltar en
calquera intre destas As cidades
mergulladas, coa virtude de
conferirlle á voz poética segu-
ranza. Seguranza, por outra
banda, nada doada de achar na
batalla diaria coa vida, unha vi-
da onde a ambiguidade desapa-
rece cando se trata dos valores
cívicos (sen que iso signifique
ausencia de turbacións), en co-
muñón coa natureza e a histo-
ria; mais a nebulosa do ambi-
guo é poderosa, pois nen seque-
ra o trípode, que debera ser nu-
tricio e está presente en todo o
volume, amor-sexo-paixón
alonxa da frustración.

En tempos onde, e lembra-
mos as autorizadas palabras de
Miguel Anxo Fernán Vello nes-
tas páxinas da pasada semana,
a poesía está a ser expulsada da
sociedade contemporánea, a
procura do poético agachado
na vida que nos rodea ten moi-
to de rebelión humanista que
debera facernos reflexionar.
Expulsala da sociedade equiva-
le a desterrala das nosas vidas.
Ao que Miranda se nega. Con-
trasta versos longos e curtos,
pescuda na alma das cousas,
acode á mitiloxía, adopta voz
de muller (no segundo poema-
rio, “Amantes e viaxeiros”,
1984, e tamén despois), sen re-
fugar a confesión íntima brutal
en diálogos da voz poética con-
sigo mesma ou coa poesía. E
todo para chegar á conclusión

de que “non existe adeus máis
triste que o do regreso” (54) ou
“non volve quen quere senón
quen é querido” (81), para
comprobar como o amor non
só xera vida senón que poder
ser terriblemente destrutor.

En “Carozo azul” (1985) a
poesía segue encadrada en
prosas poéticas e o sentimento

de frustración amorosa é a ca-
da máis tráxico; non se aban-
dona o vitalismo, mais é un vi-
talismo derrotado, sentimento
de naufraxio; sentimento de
perda para o que a poesía pode
ser remedio, mais sempre de
eficacia moi relativa. Séguelle
“Vésperas de min mesmo”
(1986), e nel as alternancias

antes citadas, co agravamento
da soidade chega o sentimento
de illa ou de can proscrito; por
veces o poema vólvese signifi-
cativamente momentáneo, de
circunstancias (cousa non só
característica deste poemario),
porque en ocasións as circuns-
tancias semellan o único que
non nos abandona. En ambos e
dous percíbese xa a prepara-
ción de “Sonetosfera”, poema-
rio central (1993) no que a
paixón polo soneto é diáfana,
co cal Miranda experimenta (e
non só neste título) constante-
mente tratando de forzar toda
a súa flexibilidade expresiva.
Ese é o seu artificio funda-
mental, pois do resto Miranda
soe ser moi claro na expre-
sión, inclusive integrando na
súa expresión léxico e xiros
vulgares. Sen desfacerse do
sarcasmo, da derrota, do fraca-
so que o asolaga, aínda que
gardando unha certa esperanza
na catarse, na utopía.

“Se parte a miña alma”
(1994) consta dun único poe-
ma, longo, sobre a morte. A
seguir vén “Permiso para o
corso” (1995), onde, a partir
da metáfora da viaxe e o refor-
zo da mitoloxía, o poemario
gaña en complexidade, e ta-
mén o poema, sen, nin moito
menos, por tal volverse crípti-
co. Tematicamente segue xi-
rando arredor dos mesmos ei-
xos temáticos: o da poesía cí-
vica e o amoroso; doídos am-
bos, mais no segundo recupé-
rase a ilusión nesta singradura
e xorde, por fin, Fina, a salva-
dora. Con todo, isto non signi-
fica a fin da dolor. “Segunda
senda” retrae o sentimento de
frustración, de desalmación,
de destino tráxico que só acha
asilo nos libros, na memoria
(tamén dolorosa, e a poesía.
Para rematar, en “Invero e ou-
tras ausencias”, cunha home-
naxe a máis dunha ducia de
poetas galegos e tres poemas
de denuncia, de crítica social,
no que posibelmente sexa un
poemario de transcición entre
as primeiras experiencias, o
engado do soneto e a que sexa
súa posterior evolución.

Eis un volume que nos des-
cobre a un poeta en plena evo-
lución, que, coa claridade co-
mo norma, se adentra na procu-
ra do feito poético nun exer-
cicio no que sempre o acompa-
ñan a autoanálise, ás veces bru-
tal, e a análise social compro-
metida. Máis unha oportunida-
de para derrubar ese maléfico
prexuízo de que a poesía non
gusta. Difícil será que o lector
menos convencido non atope
aquí algúns poemas do seu
gusto. Porque, nisto como en
todo, cóllese sabor á aquilo que
se cata repetidamente e non
illadadamente.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Nos tempos
de Xelmírez
Compostellanum é a primeira
novela de Anxo de la Cruz. Es-
te guionista e produtor cinema-
tográfico cóntanos as aventuras
de Guido de
Borgoña e
Leroi de Con-
ques, encarga-
dos de cumprir
unha misión
do Cluny na
Compostela
gobernada polo
bispo Diego
Xelmírez. Aven-
turas, humor e moitas leccións
de historia. Polas páxinas do li-
bro desfilan a raíña Urraca,
Afonso VII e outras figuras his-
tóricas. Edita Biblos na súa co-
lección Mandaio.♦

Aqueles
marabillosos
anos?
Galaxia publica Xeración per-
dida, de Francisco Castro,
unha novela adicada aos
mozos que na década do 1980
caeron nas ré-
deas da
droga. Relato
sobre como se
xestou aquela
mocidade
desorientada e
en que quedou
todo aquilo
vinte anos des-
pois. Mais
tamén pescuda
literaria da figura do autor (un
personaxe máis), que se formu-
la graves preguntas sobre o ofi-
cio de escribir en Galiza.♦

Dúas faces
de Perozo
Catorce relatos sobre a soidade,
os soños, os recordos e o peso
da vida compoñen Segunda
convocatoria.
Esa é unha
das novidades
de Xosé Anto-
nio Perozo en
Xerais. A
outra, Caderno
de Riparia, pre-
mio de Novela
por entregas de
La Voz de Gali-
cia 2003, diario
dun escritor enfrontado ao
pasado nunha pequena illa chea
de pantasmas.♦

Relatos de vida
Manuel Blanco Rivas estréase
na literatura
cunha presa-
da de relatos.
A sombra das
acacias,
editada por
Laiovento,
contén once
historias,
incluída ‘A le-
aldade do capa-
taz Milos’, pre-
miado co ‘Mo-
desto Figueiredo’ do 1996.♦

Unha
oportunida-
de para
derrubar
ese
maléfico
prexuízo
de que
a poesía
non gusta.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.

2. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.

3. DIARIO.
Ana Frank.
Kalandraka.

4. SOLIMÁN.
Xesús Fraga.
Xerais.

5. O COXO DE VILARELLE.
Afonso Eiré.
Espiral Maior.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. UNHA ESPÍA NO REINO

DE GALICIA.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

3. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

4. HISTORIA DA COSTA GALEGA
E OS SEUS NAUFRAXIOS.

Fernando P. Cortizo.
Xerais.

5. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.

Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

A obra completa dun poeta en evolución
Xosé Miranda presenta a súa lírica clara, autorreflexiva e social

Xosé Miranda.                                                                               XAN CARBALLA
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Título: Cidadán Kane.
Autor: Nicolás Xamardo.
Edita: Noitarenga.

A suxestiva e á vez misteriosa
obra mestra de Orson Welles,
inspirada segundo parece na
vida do magnate da prensa
William Rudolph Hearst, xa
fora escrita nun guión inicial

titulado The American, que o
actor, director,
produtor e
g u i o n i s t a
aproveitou pa-
ra darlle forma
definitiva coa
colaboración
de Herman J.
Mankiewicz e
o anónimo
John House-
man. Este fil-
me, para moi-
tos escuro na
súa trama mais
brillante para a maioría, está
considerado como o mellor da
historia do cinema. Este dato é
discutíbel a pesar dos seus
achados e innumerábeis avan-
ces nas técnicas narrativas.
Contodo, para o profesor de
xornalismo Nicolás Xamardo,
o principal de Cidadán Kane é
a figura do protagonista e a sua
relación co poder, que comeza

con esa comparanza con Gen-
gis Khan e que, segundo avan-
tamos na lectura, vai debullan-
do a estrutura do filme, axu-
dándonos a acadar unha maior
comprensión da obra en si
mesma e da complexa persona-
lidade do seu protagonista,
Charles Foster Kane, empre-
gando a mesma técnica que Or-
son Welles no filme: as pers-

pectivas, os puntos de vista, as
diferentes opinións verquidas
por Leland (Joseph Cotten),
Susan Alexander (Dorothy Co-
ningore), Bernstein (Everett
Sloane)... o enfrontamento en-
tre obxectividade e subxectivi-
dade e o debate aberto nos
mass media. Para Ignacio Ra-
monet, o filme “arremete con-
tra o superpoder”. Este vén

sendo o verdadeiro interese do
autor do libro. Na narración
descóbrenos a mente egoísta de
Kane e a súa metamorfose cara
á tiranía, metáfora da análise
do poder que fai Nicolás Xa-
mardo neste libro.

Xamardo franquea con to-
tal liberdade a advertencia da
cancela inicial, No Trespas-
sing, para descifrar polo miúdo
a metafora existente entre Ka-
ne e o poder, mesmo o miste-
rioso Rosebud, que segundo
Gore Vidal, nun artigo para o
New York Review of Books, era
un eufemismo para nomear a
parte máis íntima da anatomía
de Marion Davies, institutriz
de Hearst. O certo é que o fil-
me explica o que é Rosebud
mais non o que significa inclu-
so co xesto de complicidade do
director co espectador que des-
te xeito atesoura un segredo
que os intérpretes non coñecen.
Este é o crebacabezas que Xa-
mardo compón con éxito no
seu libro para o pracer non só
dos amantes do cinema, como
é o Vítor Vaqueiro autor da mi-
mada tradución, senón para to-
dos aqueles que queiran  ter un-
ha perspectiva de análise dife-
rente sobre unha obra mestra.♦

XOSÉ FREIRE

O autor
descóbrenos
a mente
egoísta
de Kane e
a súa
metamor-
fose cara
á tiranía.

Grial
Nº 162. Abril-xuño 04. Prezo 12 euros.
Dirixen: Víctor F. Freixanes e Henrique 
Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Alberto Saco, Xosé Santos,
Xoán Bouzada, Xesús Laxe,
Edelmiro López, Mar Pérez,
Antonio Izquierdo, Montse
Golías escriben sobre o “deva-
lo impará-
bel” da de-
mografía
galega.
Víctor F.
Freixanes e
Xosé Luís
Suárez
Canal entre-
vistan a Mar-
garita Ledo.
Tamén se in-
clúen,
editadas pola propia Ledo, va-
rias cartas inéditas de Xosé Ve-
lo e Humberto Delgado. Inma
López Silva celebra os 20 anos
do Centro Dramático Galego.
Inclúense poemas de Manuel
Forcadela e fotografías de Cé
Tomé. Gabriel Rei-Doval envía
unha carta desde Oxford.♦

Abelleira
Nº 83. Verán 04.
Dirixe: Isabel Sanurjo.
Edita: AGA.

Inclúense os relatorios
‘Control integral das doenzas
das abellas’, de Miriam Gutié-
rrez, ‘A cooperativa Erica Mel
na nova apicultura’,
‘Importancia da cera na nova
apicultura’ e ‘Desa-
parición das
abellas’, dos
servizos téc-
nicos da
Asociación
Galega de
Apicultura
(AGA), feitos
públicos na
20ª Mostra de
apicultura. A
AGA fai 25
anos no 2005 e prepara o I
Foro Apícola, que se vai cele-
brar en Arzúa no xuño
próximo.♦

Eco
Nº 159. Agosto 04. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo entre-
vista o presidente do Club Fi-
nanceiro de Vigo, Xoán
Ramón Güell, a Ramón Máiz,
presidente da Fundación
Iniciativas 21, a Miguel-Anxo
Fernán-Vello, presidente da
Asociación Galega de
Editores e
mais a Xo-
sé Crespo,
presidente
da
Federación
Galega de
Municipios.
Anxos Maira
entrevista a
Begoña San-
tos, directora
da Escola de Práctica Xurídica
de Lugo. Alba Taladriz fai a
crónica do último congreso do
PSdeG.♦

Título: O whiskey na barrica.
Autor: Miguel Mato Fondo.
Edita: Espiral Maior.

Desde hai case 20 anos, cando a
aparición de De amor e desa-
mor II, non lera un poema de
Miguel Mato Fondo, que publi-
cara os primeiros versos no vo-
lume colectivo Alén, en 1977.
Agora, hai
pouco, deuse
ao prelo o pri-
meiro libro de
poemas de
Mato Fondo O
whiskey na Ba-
rrica (IV Pre-
mio de Poesía
Fiz Vergara Vi-
lariño), con li-
miar –excelen-
te– de Xosé Mª
Álvarez Các-
camo. Apro-
veito para dicir
que talvez sería hora de publicar
en volume os diversos prólogos
—e outros traballos sobre a po-
esía galega— deste autor. 

O volume de Mato Fondo
divídese en catro partes (Innis-
free, 9 poemas; Teoría das chu-
vas, 14 poemas; Casa de som-
bras –un único poema dividido
en catro–, e Biblioteca e fuga,

5 poemas) e conforma unha
biografía, física, moral –sobre
todo moral–, espiritual e mes-
mo cultural, versificada do po-
eta. Unha biografía onde o im-
portante non son os feitos ou as
situacións vividas, ben que a
teñan, senón a actualización,
mediante a palabra escrita, de
antigas sensacións. 

As catro partes do libro co-
rrespóndense, para nós, con di-
ferentes “momentos” da bio-
grafía do poeta, ou do eu poéti-
co. Xogando un pouco, a pri-
meira correspondería a diver-
sos momentos, ás veces felices,
moitas ingratos, tristes, da bio-
grafía; a segunda sería o pasa-
do que se fai actual; a terceira a

casa, é dicir, a orixe onde se
volta; e a cuarta a cultura, a
formación cultural.

Mais, neste libro de poe-
mas, onde non hai nin abstrac-
ción alegórica –tal fácil ás ve-
ces–, nin angustia metafísica,
aínda que si dor (Aqueles que
amei/ Tristes regresan da chu-
va; os diversos poemas dedica-
dos a Lois Pereiro), a verdade é
sensorial, vivencial, composta
por lembranzas da infancia,
sentimentos da paisaxe nativa
(E soñei un país ancorado de
searas/ Nas que aínda/ Ouvira
cantar o paspallás), momentos
de amizade, a suave melancolía
do tempo (Ardían as primeiras
cepas. O verán rematara sen
nos decatarnos da pequena
traxedia), pero o determinante
desta poesía talvez sexa a fa-
cultade de converter a lem-
branza en vivencia inmediata e
a vivencia inmediata en año-
ranza (Este outono fará frío/ E
pasará o mendigo coa súa far-
da de paxaros mortos), sen
nostalxia. Todo isto en poemas
de ton narrativo e de indubidá-
bel ritmo, mesmo naqueles po-
emas en prosa que rozan a pro-
sa poética.♦

X.G.G.

Mato Fondo, verdade sen nostalxia

Kane e os vicios do poder
Xamardo fai unha análise actualizada do mito cinematográfico

O deter-
minante
desta
poesía
talvez sexa
a facultade
de
converter a
lembranza
en vivencia
inmediata. Ilustración

da portada de
O whiskey na barrica.



Título: A viaxe de San Brandán (“Nauigatio 
Sancti Brendani”).
Edición: José Antonio González Marrero e
Fernando Lillo Redonet.
Edita: Toxosoutos, serie Keltia.

Este texto “conta a extraordinaria
viaxe polo Atlántico norte que un
grupo de monxes, liderados por
San Brandán, realizou no século
VI en busca da Terra de Promi-
sión, é dicir, o Paraíso na terra.
Escrito por un monxe anónimo,
quizais arredor do 800 d.C., con-
verteuse moi pronto nun verda-
deiro bestseller
da literatura
medieval e está
considerado co-
mo unha das
achegas máis
importantes de
Irlanda a esta
época literaria”.

Así come-
zan as palabras
previas a este
relato tan atrac-
tivo agora ver-
quido ao gale-
go. A edición,
preparada po-
los dous latinistas mencionados
arriba, conta cun interesante estu-
do da “Nauigatio”, cun texto lati-
no que parte por primeira vez do
manuscrito Asburnhan 100 da
Biblioteca Medicea Laurenziana
de Firenza do século XIII, e coa
correspondente tradución ao no-
so idioma, con notas explicativas
a pé de páxina e indicacións bi-
bliográficas.

No estudo introdutorio so-
bresaen informacións acaídas
sobre o personaxe San Brandán
de Conflert, noticias da súa vi-
da e obra evanxelizadora a tra-
vés das fundacións e viaxes,
datos sobre o seu nome ou ex-
plicación da grande populari-
dade e extensión do culto deste
abade navegante irlandés.

Do contido desta “peregrina-
tio” flotante preséntasenos con
moita claridade o esencial. De
certo que atrae grandemente esta
odisea cristiá a bordo dun “cu-
rragh”. Este sinxelo relato de vin-
tecinco capítulos contén as mara-
billosas navegacións de San
Brandán e catorce monxes reuni-
dos por el (aos que se lles suman
outros tres, representación do dia-
ño) que, guiados por Deus, du-
rante sete anos atravesan os ma-
res salmodiando día e noite nun-
ha sucesión de episodios nos que
o inconcibíbel e o fantástico se
dan a man. Coido que foi un acer-
to terlle posto título a cada capítu-
lo da tradución, pois facilita a lec-
tura e cumpre unha función de
identificación, estruturación e se-
guimento narrativo. Mostra des-
tes engados é o propio enunciado
dos capítulos: “a historia de Ba-
rinto sobre a Terra de Promisión”,
“San Brandán reúnese cos seus
compañeiros, exponlles o seu
proxecto e visita a Enda”, “a
construcción da nave”, “a illa

deshabitada e o roubo do freo”, “a
illa das ovellas”, “a illa-balea”, “a
illa dos paxaros”, “a illa da fami-
lia de Elbeo”, “a illa da auga so-
porífera e o mar coagulado”, “en-
contro co procurador”, “outra vez
Xasconio e a illa das aves”, “a loi-
ta dos monstros mariños”, “a illa
dos tres grupos”, “a illa das
uvas”, “o ataque do monstro cha-
mado Grifa”, “outra vez coa fa-
milia de Elbeo”, “o mar transpa-
rente e a columna de cristal”, “a
illa dos ferreiros”, “a montaña de
lume”, “encontro con Xudas”, “a
illa de Paulo o eremita”, “outra
vez a illa das ovellas, Xasconio e
a illa das aves”, “o procurador
guíaos para a Terra de Promi-
sión”, “a Terra de Promisión” e
“o regreso á casa”.

Cómpre destacar o estudo
que se fai dos antecedentes des-
te texto tan popular e represen-
tativo da literatura de viaxes.
Sen dúbida conecta coas sagas
orais irlandesas (as denomina-
das “inrama”) que, pasadas á
escrita, se converteron en ha-
xiografías en busca do Paraíso.
As fontes clásicas grecolatinas
tamén se perciben: San Bran-
dán como “christianus viator”
ten, en canto á dimensión pro-
fética e escatolóxica, corres-
pondencias co Eneas virxiliano.
Hai tamén ecos dalgunha pasa-
xe da “Odisea” homérica. O
simbolismo numérico ou a fi-
gura da barca remítenos, por

outra banda, a fontes bíblicas.
Algúns elementos que teñen
como referencia os bestiarios, a
literatura escandinava ou os
“universais mitolóxicos” apare-
cen oportunamente sinalados.

O mesmo se pode sinalar do
escrito sobre Bretaña como lugar
de confección do texto, cuestións
sobre a autoría do mesmo, a data
de composición, a “realidade” da
viaxe (relacionándoa coa efec-
tuada en 1976 a Terra Nova por
Tim Severin), o tema dos manus-
critos, os aspectos lingüísticos do
latín usado, as traducións, etc.

Debemos apuntar, non obs-
tante, algunhas eivas que, para
min, presenta a edición. Unhas
refírense ao que é propiamente a
tradución e quizais teñan a ver en
grande medida co feito de que, tal
como se nos informa, a versión
dada non procede directamente
do latín, senón do castelán. Isto
pode axudar a explicar certos
usos desaxeitados ou diverxentes
dalgunhas acepcións respecto ao
orixinal, como as mellorábeis in-
terpretacións de “circuissent”
(c.4, 21, 24), diferentes tradu-
cións do mesmo concepto (“can-
doris” como “beleza” no c.4 ou
“brancura” no 8, referida a
“pan”), o inapropiado adxectivo
“erma” aplicado a “árbore” no c.
14,  imprecisións na interpreta-
ción (“cepit illa navis stare...” por
“a nave comezou a manterse...”
no c.6, ou “leuate ergo uestram

nauiculam altius in terra” por “xa
que logo levade a vosa nave pro-
fundamente a terra” no 12), a fal-
ta de correspondencia co orixinal
(“eamus ad refectionem corporis
et ad mandatum novum”, “vaia-
mos comer e ao lavatorio dos pés
de acordo co novo mandamento”
no c.2), erros evidentes (“sexa-
ginta” por “corenta”, no 21), etc.

A edición presenta ademais
outras tachas de distinta nature-
za. Estoume a referir á ausencia
de comentarios que establezan
conexións entre o texto de San
Brandán e a pequena e inacaba-
da peza narrativa autobiográfica
dun ficticio Trezenzonio, com-
posta en Galiza a comezos do
século XI, que, presentando alu-
sións á nosa xeografía, amosa
elementos marabillosos e ten
igualmente na lenda da illa do
paraíso e no “leit-motiv” da via-
xe e retorno os rasgos identifi-
cadores e constitutivos dun
mesmo xénero literario. Estes
rasgos de tipo estrutural que
conforman a chamada literatura
de “visións” manifestan nesta
breve narración coñecida como
“Trezenzonii de Solistitionis in-
sula magna” outros aspectos co-
múns ou habituais nestas obras,
como a presenza da música (co-
ros de anxos), unha similar pin-
tura do que é o paraíso median-
te tópicos como os da néboa que
o envolve, as pedras preciosas,
os aromas, as froitas, etc.

Tidas en conta estas cone-
xións, resultaría pertinente men-
cionar outras mostras e versións
portuguesas de Coimbra ou Alco-
baça, así como profundizar no es-
tudo dalgunhas fontes literarias,
en concreto as “etimoloxías” de
San Isidoro, e cartográficas, co-
mo o mapa que ilustra algunhas
testemuñas do “Comentario ao
Apocalipse” do Beato de Liéba-
na, fontes fundamentais para ex-
plicármonos a concepción ou
trasposición do que era a mítica
Tule no contexto medieval, e a
antiga crenza irlandesa de situar
nunha illa de Occidente o paraíso.

Sumemos a estas tachas un-
ha moi destacada: a falta da mí-
nima indicación que enlace a
San Brandán coa nosa mitoloxía
popular, en concreto o episodio
que o sitúa pola Costa da Morte
ou os paralelismos coas peregri-
naxes mariñas de San Amaro.

En definitiva, agardamos
que os autores teñan para unha
próxima edición estas conside-
racións en conta. Polo demais,
saudamos este traballo que, de
feito, contribúe a enriquecer a
normalización da nosa lingua e
cultura nun eido como o das
traducións que está tan necesi-
tado de maior cultivo, novos
froitos e, sobre todo, dun im-
pulso ben organizado por parte
das institucións e organismos
académicos competentes.♦

XOSÉ ABILLEIRA SANMARTÍN
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A viaxe polo Atlántico de San Brandán
Traducido ao galego o gran bestseller medieval

Imaxe da portada d’A viaxe de San Brandán.

Cómpre
destacar o
estudo que
se fai dos
antecedentes
deste texto
tan popular
e represen-
tativo da
literatura
de viaxes.

Azaña
en Galiza
Título: Manuel Azaña en Galicia.
Autor: Arturo del Villar.
Edita: Edición do autor. Madrid, 2004. 64 pp.

Entre as últimas contribucións
históricas a respecto do noso
país, menores en tamaño, pero
sabrosas polo seu contido, hai
que destacar este Manuel Aza-
ña en Galicia, escrito por Artu-
ro del Villar. O texto recolle re-
ferencias ás cinco viaxes que o
intelectual republicano realizou
a Galiza en 16 anos, a primeira
en 1918 e a última en 1932. Os
motivos das mesmas, en tem-
pos nos que viaxar non era doa-
do, foron os do pracer, na pri-
meira, a participación nun tri-
bunal de oposición a notarías
na segunda e terceira e razóns
políticas nas dúas últimas. Das
catro primeiras gardou sempre
lembranzas gratas, a derradeira,
pola contra, provocoulle mo-
mentos de forte tensión, debido
ao intre político que se vivía.

O libro ten como base docu-
mental textos xornalísticos da
época, as propias obras auto-
biográficas do autor con re-
ferencias a Galiza e os discur-
sos pronunciados por Azaña en-
tre nós que non foran recollidos
até agora nos seus libros nin fi-
guraban nas obras completas. 

As notas que Azaña escri-
biu a respecto de Galiza, sobre
todo nas primeiras viaxes, son
apuntes de estilo moderno, por
estar desprendidos de retórica,
amén de que recollen a teste-
muña dun observador foráneo,
moi cualificado. 

Hai que dicir tamén que o
propio texto de Del Villar sa-
lienta pola súa sobriedade, dei-
xando ver un bo coñecemento
da época, sen caer en exhibicio-
nismos. A figura do que foi pre-
sidente da República aparece
tratada con respeto, mais o autor
sabe gardar as distancias esixí-
beis sempre a un historiador. O
texto discurre, en boa medida, a
través de citas ben escollidas,
sintéticas e moi gráficas, o que
contribúe grandemente á utili-
dade e amenidade deste opúscu-
lo. Como mostra, ofrecemos es-
ta reflexión xenérica sobre Gali-
za do personaxe biografiado,
traducida para a nosa língua: “A
natureza foi aquí boa para os
homes. Nada violento. Nada
excesivo, nin o clima, nin os
montes; fondas e doadas ense-
nadas; mares interiores, porta-
dores de riqueza. De cara ao
mundo, polo océano. Que de-
bería de ter producido este país
na civilización española? Me-
dir a súa contribución: en arte,
en ciencia, en comercio. Por
qué se fala tan pouco de Gali-
za? Aillamento das catro pro-
vincias. Semellan un coto onde
van a veranear uns politicóns
(cousa súa), e no que, xa se sa-
be, ninguén ten que intervir”.♦

M. VEIGA



O libro é unha especie de cró-
nica xornalística convertida
en novela, con moitos feitos
reais polo entremedio.

Xornalística porque conta
unha historia na que prima o fon-
do sobre a forma e porque parte
dun feito real, a chegada dun an-
daluz a Chantada dicindo que era
enxeñeiro e viña construír unha
estrada de Lugo a Ourense sen
curvas. Só isto e a conclusión da
novela sucederon así na realida-
de. O demais é ficción, que é o
mellor xeito de facer críbel o que
sucede. Pero tamén é unha ho-
menaxe á literatura oral. Tentei
captar o ritmo da fala dos contos
das sobremesas e do inverno. É
unha novela que me gustaría que
puidese ser relatada entre dez ou
doce á calor do lume.

Ficción que explica polo
miúdo os mecanismos do po-
der no mundo rural.

O “novo” caciquismo que
xurdiu após a morte de Franco.
Todo o xogo de intereses que
aparece nunha vila logo de que se
planee construír unha estrada va-
le para coñecer como funciona o
sistema político. Na Transición
era factíbel algo
como o que se
conta no libro por-
que os poderes lo-
cais tradicionais
están en recompo-
sición e aséntanse
con forza outros
poderes emerxen-
tes que se enrique-
ceran no tardo-
franquismo. Neste
caldo de cultivo, o
cacique ten que
adaptarse. Xa non só pode servir
de intermediario senón que ten
que interactuar cos veciños para
conseguir votos.

O Coxo de Vilarelle é un
cacique que xa non dá medo.

Exactamente. Usa as mañas
para gañar cartos e influencia,
pero con simpatía. O seu siste-
ma, semellante ao da mafia que
se conta n’O padriño, de Mario

Puzo, é facerlles
favores aos veci-
ños para lles po-
der reclamar logo
apoio. Na novela
cóntase como ser-
viu de intermedia-
rio para conse-
guirlle á xente pa-
gas de “inútil” da
seguridade social.
É un home aberto,
accesíbel, que
convida os desco-

ñecidos na cantina e se preocupa
polos seus “clientes”.

E a cuchipanda que dá na
festa do lugar é pantagruélica.

Así pasa aínda no rural. Des-
filan pratos e pratos sen paranza.
En Galiza, os tratos fanse na me-
sa, desde os cambios na Xunta
–mira aí como Fraga se xunta
coas conselleiras nun xantar de
dúas horas– até as conspiracións
de partidos ou de empresa.

Como consegue o caci-
quismo facerse indispensábel
para os veciños?

Porque a administración fun-
ciona mal. Hai caos na burocra-
cia e faise necesario este método
de autoprotección. No exemplo
das pagas, o coxo deixaría de ser
útil se o propio goberno se ocu-
pase de xestionar as axudas. E
igual sucede coas subvencións
para unha reforma, nos postos de
traballo... Saben que sen apoios
dese clientelismo non poden ac-
ceder ao que precisan.

A novela transcorre no ve-
rán do 1979. Vinte e cinco anos
despois, mudou o sistema?

Substancialmente, non. A
principal mudanza foi a chegada
da autonomía, pero non valeu pa-
ra rachar a dinámica porque se
manteñen as deputacións e os
partidos gobernantes en Santiago
serven a Madrid como sucursais
acríticas. Hai que pensar no gran
poder das deputacións como fon-
te de recursos económicos dos
concellos pequenos. Cando va-
rios alcaldes de Coalición Galega
se pasaron ao PP, non negociaron
co partido senón co presidente da
Deputación de Lugo, Francisco
Cacharro, que se comprometeu a
aumentar os investimentos nos
municipios onde gobernaban.

Na novela aparecen só polí-
ticos de dereitas, que daquela
se dividiron entre a UCD e AP.
A esquerda apenas aparece co-
mo tal. Non existía no rural?

Existía, pero naqueles luga-
res onde xa tiña peso no tempo
da II República. No medio rural,
á esquerda faltoulle, xeralmente,
capacidade de adaptación. O sis-
tema de favores é moi antigo e
até se nota na relación cos santos
(ofrézolle uns ovos a San Bieito
para que me cure unha verruga).
E a esquerda e máis o naciona-
lismo chegaron poñendo por riba
o compromiso ético das necesi-
dades dos veciños. A dereita
nunca se nega a facer calquera
xestión, aínda que despois non
mova un dedo. A esquerda e o
nacionalismo tenta educar pola
brava os seus votantes e acaban
desprotexéndoos. Para explicar a
baixa do BNG, penso que é im-
portante atender a feitos coma
este: non lles podes esixir aos
teus votantes apoio nas urnas e
despois deixalos desatendidos.

Castro Candad é unha vi-
la que non existe pero que si
se identifica facilmente.

É un trasunto de Chantada
que non leva ese nome para que
calquera lector poida recoñecer-
se, more onde more. Pero é certo
que hai moitos personaxes inspi-
rados na realidade, principalmen-
te os positivos, dos que falo con
nome e apelidos. Iso forma parte
da miña maneira de entender a li-
teratura. Escribo sobre o que co-
ñezo. Das miñas vivencias sae un
texto que pretende contar unha
historia e rescatar do esquece-
mento o mundo que vivín pero
que non me vai sobrevivir.♦♦
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Afonso Eiré
‘Escribo sobre o mundo que vivín pero

que non me vai sobrevivir’
CÉSAR LORENZO

Afonso Eiré (Chantada, 1955) retratou, a medias co pulso do xornalista, a medias coa fas-
cinación do vello contacontos da lareira, un tempo que foxe pero que se mantén en Galiza.
O coxo de Vilarelle é unha novela sobre o “novo” caciquismo que se impuxo na Transición,
mais tamén un relato sobre as esperanzas e as miserias dos que xa non podían vivir do agro.

‘Á literatura
galega
sóbralle
autonoxo’
Vostede sempre criticou os
que atacan o “ruralismo” na
literatura galega.

Hai un exemplo ben gráfi-
co. As vacas galegas son rura-
listas, as texanas, un mito do
cinema. É que ninguén lle
chama ruralista a William
Faulkner por falar dos campos
de algodón de Yoknapatawpha
County ou a James Joyce lo-
calista por contar polo miúdo
as vidas dos seus veciños de
Dublín. As letras galegas dé-
ronlles as costas á realidade.
No intento de construír unha
literatura nacional exploráron-
se moitos espazos para cubrir
todos os ocos e caeuse en cer-
to desprezo á nosa propia rea-
lidade social. Sobra autonoxo
e faltan historias que engan-
chen a xente. Hai que pensar
que os libros que máis venden
no mundo son aqueles que
contan cousas, aínda que non
estean ben escritas. Se quere-
mos medrar, temos que en-
gaiolar os lectores con cousas
que coñecen. E iso só se logra
escribindo sobre o que coñe-
cemos porque para ler cousas
sobre Nova York, moitos pre-
ferirán ler a Paul Auster, que
vive alí.

Na súa literatura hai unha
vontade de descrición de am-
bientes, de tipos particulares.
Unha vontade que chamou
Xosé Mª Álvarez Cáccamo
“etnográfica”.

É lóxico. Hai que escribir
para perpetuar, lembrar e
construír cousas novas desde
a nosa tradición. Se me paro
na descrición en como se pre-
paraba o bacallau nas ribeiras
no tempo da vendima, amais
de para explicar como funcio-
naba o entramado de negocios
á hora dun grande obra, caso
dunha estrada, é para enxalzar
os nosos costumes. Igual que
utilizo o vocabulario que ma-
mei para reivindicar que o ga-
lego é unha lingua rica, chea
de matices en cada verba. É
curioso que cando usas unha
palabra que non vén no ‘Pe-
queno Xerais’ digan que usas
dialectalismos. Por ese cami-
ño, acabará todo o mundo es-
cribindo novelas con 300 pa-
labras.

Unha das súas obras,
Amigos sempre, está reco-
mendada entre os libros
adaptábeis ao cinema. O co-
xo de Vilarelle podería en-
trar tamén nesa lista?

Quen o leu di que daría un-
ha boa película. Iso si, que non
me pregunten quen pode facer
de coxo. Xa me cansei de dicir
alá en Chantada que o persona-
xe era inventado, que non se
inspirara en ninguén en concre-
to. Así que de poñerlle cara,
mellor nin saber.♦

‘A esquerda e
o nacionalismo
tentan educar
pola brava os seus
votantes e acaban
desprotexéndoos”

PACO VILABARROS



Título: Xiz de cor.
Autor: Xoán Neira.
Edita: Baía.

O mestre e poeta Xoán Neira
(Santiago de Meilán-Lugo,
1953), desde hai anos afincado
en Viveiro, é autor do poema-
rio infantil titulado Xiz de cor
(2004), que acaba de tirar do
prelo a editora coruñesa Baía
cunhas fermosísimas ilustra-
cións da artis-
ta Mariana
Riestra.

Para acce-
der ás princi-
pais claves
desta obra é
oportuno traer
a colación, an-
tes de nada,
unhas palabras
dese mestre
vivo da poesía
galega que é o
Manuel María,
corresponden-
tes ao limiar
que lle puxo
ao primeiro libro poético edita-
do por Xoán Neira, Memoria e
Soño (Imprenta Neira, Viveiro,
1996).

O autor de Terra Chá afir-
mou con tino no mentado li-
miar que a patria poética do no-
so escritor estaba constituída
“pola infancia, a língua e a
paisaxe”. E son, efectivamente,
estes tres elementos, outravolta,
os que conforman en derradeira
instancia o élan, o espírito, des-
te novo libro, Xiz de cor.

A infancia, protagonista e
destinataria última dos poemas,
é ao mesmo tempo o substrato
desde o que Xoán Neira cons-
trúe aquí o seu lirismo, vertido
nunha lingua galega celmosa e
suxerente, madura e auténtica,
liviá e pura como auga da fonte.

A memoria de neno rural
que foi en Santiago de Meilán,
nas aforas de Lugo, dese neno
que, como expresou algunha

vez nos seus versos de adulto,
concretamente en Memoria e
Soño, medrou entre flores e fér-
tiles airas, entre cantos de rulas
e perfumes de mazás, almor-
zando pan amolecido en leite
acabado de munxir e ollando a
lúa protectora que lle deixaba
acariñar as primeiras estrelas
no río, esa memoria da propia
infancia, digo, sérvelle a Xoán
Neira de periscopio polo que é
quen de divisar, desde as pro-
fundidades moitas veces proce-
losas e agobiantes da súa idade
adulta, aquilo que marabilla,
emociona, enternece e interésa-
lle indefectibelmente a un ne-
no: a lúa, as estrelas (velaquí a
presenza do elemento paisaxe,
como ben anotaba o Manuel
María), un papaventos, a bici-
cleta, os trasnos e as fadas, o
carrusel, un circo, o tren...

Non é outra a temática deste
libro que canta, describíndoos e
poetizándoos ao mesmo tempo,
elementos e obxectos asociados
á idea da ilusión, do misterio, da
ledicia e da imaxinación infan-
til. Neste poemario, o Xoán ne-
no que apousa baixo a codia do
Xoán adulto revive en cada po-

ema, olla con franqueza a ese
lector infantil implícito e fálalle
na súa mesma linguaxe, co seu
mesmo abraio e sinxeleza, na
mesma clave de ansia descriti-
va, fantasía e ilusión.

Só nalgúns poemas, como
“Recreo” e “Os soños”, o poeta
transgrede amabelmente esa es-
pecie de ámbito de complicida-
de absoluta que tiña fixado co
lector infantil para estabelecer
un diálogo, se valen as expre-
sións, de adulto a adulto ou de
adulto a neno. Aparece así, no
primeiro caso, a ollada do pro-
fesor que contempla o patio do
recreo, onde os alumnos se con-
funden no xogo cunha bandada
de paxariños. E no segundo, a
voz do escritor-mestre que de-
sexa encerrar o seu volume cun
explícito convite aos seus lecto-
res nenos a exerceren sempre a
indómita capacidade de soñar...

Por outra banda, son moitas
as coincidencias formais que
existen entre os poemas deste
Xiz de cor e os que compoñen o
anterior poemario infantil musi-
cado que creou Xoán en colabo-
ración con Manuel Rodríguez e
que tamén publicou, alá polo ano

97, a casa editorial Baía. Refíro-
me ao libro Recreos. Vexo unha
certa continuidade positiva entre
ambos libros, con chamativas
coincidencias no aspecto cons-
trutivo: ambos están formados
por un total de catorce poemas,
ambos optan preferentemente
por textos de estensión breve,
ambos xogan libremente con ri-
mas consoantes e asoantes, am-
bos poetizan a base de metáforas
sinxelas e fermosas, etc.

Mais o mérito de Xiz de cor
non corresponde absolutamen-
te todo ao amigo Xoán Neira.
As xa aludidas ilustracións de
Mariana Riestra, plenas de co-
lorido e moi ben conxuntadas e
imbricadas no contido dos tex-
tos, constitúen toda unha rega-
lía para os ollos.

A dous volumes de poesía
“para adultos”, Memoria e Soño
(1996) e Nas varandas do abren-
te (2000), nos que xa demostrou
a riqueza, densidade e bo oficio
que se lles esixe aos poetas que o
son de verdade, e mais a un poe-
mario infantil musicado, Recreos
(1997), onde anunciou claramen-
te que a súa era unha voz digna
de se ter en conta para enriquecer
o panorama da poesía infantil en
lingua galega, de seu xa sufi-
cientemente valioso polos versos
entrañábeis de autores como as
irmás Pura e Dora Vázquez, Ani-
sia Miranda, Neira Vilas, Manuel
María, Gloria Sánchez, Antonio
García Teixeiro, Fran Alonso e
un afortunadamente moi longo
etcétera, Xoán Neira une agora o
seu Xiz de cor, pragado de boa
poesía, de emoción e de soños.

Estou certo de que non aca-
bará aquí a traxectoria e o con-
tributo literario deste autor, a
quen non cabe senón felicitar e
aplaudir por esta pequena xoia
da que nos fai partícipes, a par-
tir de agora mesmo, a todos e
todas as amantes da letra gale-
ga impresa.♦

EMILIO X. ÍNSUA
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A terra
quere pobo
DAMIÁN VILLALAÍN

Está falándose algo, e aínda
debería falarse máis, do li-
bro co que Xosé Luís

Barreiro gañou a última edición
do Premio “Ramón Piñeiro” de
Ensaio. A terra quere pobo, que
así, con este préstamo poético
de Celso Emilio Ferreiro, titula
Barreiro o seu libro, merece o
debate non só porque veña
asinado por un dos máis agudos
e influentes comentaristas políti-
cos de La Voz de Galicia, senón
tamén porque é un libro valente.
Irregular, é certo, e de interese
desigual, pois contén algúns ca-
pítulos moi mediatizados polos
foros para os que foron escritos
e isto determina ás veces modos
expresivos enrevesados, innece-
sariamente dilatados cos que su-
poño que o autor pretende estar
á altura do tedio retórico que
certas audiencias presuntamente
selectas esperan de todo un
señor científico social. 

Barreiro, porén, brilla
cando se expresa con maior li-
berdade, sen constricións
academicistas. Aí cambia a
prosa profusa pola prosa fogo-
sa, bótalle un pulso aos tópicos
e ás rutinas oficializadas e é ca-
paz de dicir o que moitos nin
sequera se atreven a pensar.
Ensaísmo de calidade, mesmo
intrépido, salferido aquí e acolá
por saborosas gotas de autoiro-
nía e honesta reflexión crítica
sobre a experiencia propia, pois
Barreiro non pretende facernos
esquecer que un día exerceu un
poder co que contribuíu non
pouco á conformación da Gali-
cia de hoxe. “Fixen eu iso?”,
chega a preguntarse, perplexo e
benhumorado, ao botarlle un
ollo ao papel que nestes
momentos desempeña a Televi-
sión de Galicia. 

O libro está escrito dende un
galeguismo senlleiro e indepen-
dente, pouco apegado a calque-
ra das tradicións discursivas ad-
heridas a esa etiqueta político-
cultural. Preocupado por estabe-
lecer un “diagnóstico” cabal e
realista sobre Galicia, e que esta
poida así aproveitar a “grande
oportunidade histórica” que es-
tes tempos lle abren, Barreiro
non dubida en aventurarse por
xardíns tan cheos de flores
como de minas: o duplo anacro-
nismo do Estado nacional e do
nacionalismo que aspira ao
Estado, a contumaz incompren-
sión do comportamento
electoral do país por parte dos
seus intelectuais, a progresiva
evanescencia dos criterios terri-
toriais e identitarios na era da
globalización, as corruptelas
mediáticas... 

O libro péchase cun capítu-
lo dedicado ao que uns e outros
vimos chamando “proceso de
normalización lingüística e cul-
tural” que debería ser de lectura
obrigada para todos os que
andamos nestas trelas. Con
máis ou menos razón, pero con
moitas razóns, Barreiro di o que
algúns pensamos e case nunca
dicimos: que así non se pode
seguir, agás que nos
empeñemos en continuar polo
camiño de ningures.♦

Versos para nenos dun cativo grande
Xoán Neira consolídase como
unha das grandes voces líricas da literatura infantil

Describe e
poetiza,
ao mesmo
tempo,
elementos e
obxectos
asociados
á idea
da ilusión,
da ledicia
e da
imaxinación
infantil.

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao

longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,

expulsando o fume. Premes a tecla
cun súpeto toque que ecoa

fachendoso. Axiña estala, eléctrico,
libremente, o Smoke on the water.
Todo estaba perfecto. O tempo ao

teu favor, parecía. ¿A que hora vai
vir o futuro?

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO

Xoán Neira.



A súa creación, hai vinteún anos,
supuxo unha loita contra vento e
maré. Nos seus inicios redúcese á
actividade dun grupo de teatro afe-
cionado que, co trascorrer dos
anos, foise profesionalizando,
mentres pasaba polos máis diver-
sos espazos. Estivo no cine Aveni-
da, para pasar despois ao cine Cal-
var e ao Galaxia. Todos eles pe-
charon, polo que o teatro tivo que
ir na procura de novos terrenos on-
de asentarse. Deste xeito un pavi-
llón de deportes e unha carpa con-
vertéronse en improvisados esce-
narios. Tras a realización dunha
edición reivindicativa, os seus or-
ganizadores acadaron un lugar
máis digno para as súas representa-
cións. Grazas ao seu esforzo lévase
celebrando tres anos no auditorio
da vila.

O domingo 5 outorgouse o
Premio ao Labor Teatral á Facul-
tade de Pedagoxía Teatral da Co-
ruña. O director do Auditorio de
Cangas e membro da comisión
organizadora, Xoan Xosé Pérez,
recoñece que o feito de que esta
facultade recoñeza academica-
mente a actividade teatral, “dig-
nifica un mundo infravalorado
por certas institucións”. 

En Cangas valóranse elemen-
tos que non se teñen en conta nou-
tros espectáculos da Península, ta-
les como a diversidade, presente
sempre nestra mostra. Á represen-
tación galega, andaluza, catalana,
vasca... súmanselle as contribu-
cións que, desde hai tres anos, se
veñen facendo desde o outro lado
do mar. Venezuela e Uruguai
constitúen a representación ibero-
americana deste ano. Os televisi-
vos Gran Wyoming e Maestro Re-
verendo e o belga Elliot son as es-
trelas desta edición. Tamén parti-
cipan grupos non profesionais, co
que se pretende dar pulo ao teatro
afeicionado e non esquecer as ori-
xes da mostra.

O certame conta cun amplo
público, fiel á mostra, que espera
todo o ano para disfrutar dos nu-

merosos espectáculos de sala e de
animación na rúa. Un exemplo da
boa afluencia que ten foi o cheo
total da primeira xornada. Tendo
en conta que estamos a falar dun-
ha vila de vintecinco mil habitan-
tes, o feito de que mil trescentas
cincuenta persoas acudan nun só
día á mostra ou a venda por
adiantado de douscentos abonos
para asegurarse unha butaca, aín-
da que non implique desconto al-
gún, comporta unha significación
de unión da vila coa mostra. 

Un dos seus principais pro-
blemas é a falta de apoio econó-
mico por parte das institucións.
A subvención da Xunta é moi
baixa –dezaoito mil euros– e aín-
da que o concello estase a impli-
car contribuindo coas infraes-
tructuras técnicas, o maior peso
descansa sobre Xiria.

Xornadas
contra a violencia de xénero

A novidade deste ano reside na

realización dunhas xornadas
adicadas á violencia de xénero.
As obras Llena tú eres de gra-
cia, da compañía uruguaia
Monte-Video Teatro e Quiére-
me mucho, da venezolana Taller
del Método, ilustran teatral-
mente esta temática.

A idea parte da necesidade de
que o teatro “reflicta situacións
actuais co ánimo de abrir o deba-
te”, como indica a directora da
mostra, María Xosé Mariño. Xa
en edicións anteriores a temática

da mostra comprometeuse con
sentimentos latentes na socieda-
de, coma os de “non á guerra” e
“nunca máis”. 

Sorprendeu a asistencia a es-
tas xornadas, pasando de vinte
persoas pola mañá a un cheo da
sala de plenos pola tarde. Os po-
ñentes, que participaron desinte-
resadamente, foron Dorotea Bár-
cena, única muller que houbo ao
fronte do Centro Dramático Ga-
lego, a xornalista Sonia Torre, o
psicoterapeuta Manuel Lopo e
Montserrat Comas, vogal do
Consello Xeral do Poder Xudi-
cial e Presidenta do Observatorio
contra a Violencia Doméstica e
de Xénero, quen explicou a Lei
Integral contra a Violencia de
Xénero. As súas intervencións
motivaron, notabelmente, os
asistentes, co que o debate final,
que tiña previsto rematar ás sete
da tarde, estendeuse até as oito.♦Nº 1.141 ● Do 9 ao 15 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

SILVIA ROZAS GARCÍA

A asociación cultural Xiria impulsa unha
nova edición da Mostra Internacional
de Teatro Cómico de Cangas que
se vén celebrando dende o domingo
5 de setembro e que durará até
o día 12. Esta vila pontevedresa e
Ribadavia constitúen as únicas
grandes citas de Galiza co teatro.
A diferenza reside en que
en Cangas cínguense
esclusivamente á materia cómica. 

CANGAS CÓMICOCANGAS CÓMICO

Arriba, Rock Comedy Show,
dos belgas Elliot.
Á esquerda, Lili Berlín,
de B.B. Produccións, e 
Los tres mosqueteros
buscando a Dartañán,
do Teatro Impar madrileño.
Sobre estas liñas, a actriz
galega Dorotea Bárcena,
que interviu como poñente.



Hai dúas semanas diferentes
grupos ecoloxistas, partidos po-
líticos, veciños e diversas aso-
ciacións en defensa dos ríos
manifestáronse no concello de
Palas de Rei baixo o lema  “En
defensa do río Ulla”, en rexeita-
mento do proxecto de constru-
ción do encoro de Frádegas e de
outras minicentrais que perco-
rrerán a zona alta do río. Cóm-
pre agardar o último paso admi-
nistrativo para a execución da
obra, a resolución da Conselle-
ría de  Industria pola cal se auto-
riza ou denega o proxecto. Á es-
pera de resposta, nestes días
aínda se poden recorrer a pé as
beiras do río e contemplar as
múltiples fervenzas do lugar,
que posibelmente se verán afec-
tadas polo encoro, ademais de
varios muíños, batáns, algúns
petroglifos e mámoas e, nas pro-
ximidades, monumentos como o
castelo de Pambre.

Son diferentes os roteiros
que se poden trazar pero é obri-
gada a visita ás Torrentes de Má-
cara, situadas entre os concellos
de Palas de Rei e Antas, posibel-
mente un dos conxuntos de fer-
venzas e rápidos máis longos do
país cun total de tres quilómetros
de lonxitude e un desnivel duns
cen metros.

Unha das rutas que se adoi-
ta facer comprende os lugares
de Frádegas e Romil, bordean-
do o río por ambas beiras. No
punto de partida, o antigo balne-
ario de Frádegas, un edificio pe-
queno ao que acudían os veci-
ños da comarca a tomar as au-

gas. Comeza así o camiño río
abaixo por unha das zonas máis
accidentadas e máis destaca-
das pola súa riqueza natural.
Toxos e carqueixas altérnanse
con carballeiras, prados e dife-
rentes bosques da ribeira, para
dar paso ás Torrentes, un dos
puntos máis sorprendentes do
roteiro. No pasado deron auga
para catro muíños e para dous
batáns, unha sorte de mazos
que se moven grazas as corren-
tes e que se empregan para ba-
ter os tecidos mollados, que aín-
da se conservan.

Ademais da riqueza paisaxís-
tica e natural, nesta mesma zona
tamén se atopan restos arqueo-
lóxicos e mostras do patrimonio
importantes. Dunha banda, se-
guindo o propio roteiro, están a
ser descubertos petroglífos e
castros. Doutra, xa fóra do per-
corrido e a uns quilómetros das
fervenzas, pódese visitar o cas-
telo de Pambre.

Actividades de protesta

Despois de diferentes mobiliza-
cións que se sucederon durante
este ano, a Plataforma para a
defensa do Alto Ulla continuará a
súa campaña. De momento está
previsto que se realice un itinera-
rio interpretativo permanente po-
las beiras de posta en valor do
aspecto natural e patrimonial.

Ademais, a galería Sargade-
los de Compostela acollerá a ex-
posición itinerante fotográfica
na que se resaltan os valores
estéticos do río.♦
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Cre aínda
alguén
nos trasnos? 
A propósito do Dicionario dos seres míti-
cos galegos (un libro que non podo deixar
de recomendarlles por unha razón moi
sinxela, son un dos coautores) escribe, no
número 10, setembro de 1999, da Guía
dos Libros Novos, Clodio González Pérez
e, entre outras cousas, di que “O señor Se-
vero, que de vivir pasaría xa ben do cen-
to de anos, era un especialista en trasnos,
trasgos ou tardos. Máis aínda que meu
avó paterno, e que conste que este tamén
sabía abondo destas cousas nas que nin-
guén cre, pero das que moitos falan.”

Estas palabras suxírenme unha refle-
xión. É certo que ninguén cre nos trasnos?

Terá razón D. Clodio? Parece un lugar co-
mún recoñecelo así, e os antropólogos, os
mitólogos, os folcloristas e os divulgadores
dano por feito. Así temos títulos de libros
nos que precisamente se remarca esta cues-
tión. Poñamos exemplos: a Enciclopedia
das cousas que nunca existiron, de R.E. Ing-
pen e M. Page; ou Seres y lugares en los que
usted no cree, de Jesús Callejo e Carlos Ca-
nales. Mesmo a maioría dos informantes,
dos narradores rurais, distánciase do relata-
do dicindo: “iso son contos, claro”, “eran
cousas que contaban antes”, “desde que hai
luz non se volveu ver nada diso”. Pero...

Pero pode afirmarse con rotundidade
que son moitísimos os galegos do rural (e
tamén das cidades, ollo!) que cren nos
trasnos. Repito: mesmo dos que din que
non cren hai que desconfiar. Porque un si
non é sempre un si e un non non é sempre
un non. E o que di: “eu non creo”, pode
dicir, ou pensar, “pero, por se acaso”. Po-
de aplicarse a famosa frase referida ás
meigas: eu non creo nelas, pero, haber,
hainas. Frase que, contra o que parece,
describe perfectamente os sentimentos
dunha gran parte da poboación.

Mesmo se vostedes non ven clara a

miña argumentación, podo fortalecela cun
dato: aínda existen os que confesan sen
reparos crer nos trasnos. Un narrador da
Fonsagrada conta o que segue: Estaba eu
maldurmindo e espertei cun peso insopor-
table no peito, que me afogaba. Era o
trasno, cabalgando sobre min. Non sei
como, agarreino polos tirantes que lle
terman do pantalón. Díxenlle: “se non me
deixas, esfáchote”. Pero cando quixen
darme conta xa brincara e oíno arrande-
ándose na porta do cuarto. Erguinme pa-
ra collelo e desapareceu.

Vexamos outro relato, este de Abadín,
no lugar de Cicallón, parroquia de Quen-
de, recollido polo Equipo Chaira de Lugo:

A miña avoa atopou un año no Cica-
llón. Colleuno ó lombo e levouno para a
casa, pero no camiño mexou por ela. can-
do chegou deixouno entre as ovellas e, fa-
lando, dixo:

—Ai, Jesús mío, de quen será este año?
Ó dicir esto o año desapareceu. Era o

trasno.
Aínda outro relato, que saco do libro

Polavila na Pontenova, de O. Carnero, X.
Cuba, A. Reigosa e M. Salvador. Recollé-
ronllo a Xosé Antonio Alonso González, de

64 anos, en Rececende: Era un home medio
brután, de Vilar de Pedras. Tiña dous teares
na casa e tiña dous argadelos. E estaba na
cama e, entón, entra o trasno tamén e pon-
se a darlle ao argadel, veña, veña...

E vaise o outro e levántase, e dixo:
—Alá, cómame o demo, a ver quen lle

dá máis!
E o demo debeulle coller medo e voou.

Seique marchou rumbando pola ventá.
Noutra ocasión, cando A. Reigosa reco-

llía un relato sobre o trasno na Terra Chá,
interrompeu ao informante e preguntoulle:

—Pero... quen é o trasno?
—Pois quen vai ser: o demo!
Aínda que en ocasións non se atrevan

a confesalo, son moitos os que cren no
trasno, nos nubeiros, no mal de ollo, e non
digamos nas meigas e nas cartománticas.
Non hai que asustarse. Consulten voste-
des cantos estadounidenses cren na ma-
xia, nos poltergeists, nos anxos, nos de-
mos ou na reencarnación. A fin de contas,
non somos diferentes dos demais e, por
outra parte, é bastante máis ridículo crer
nos horóscopos, na astroloxía e no tarot, e
son lexión os supersticiosos que tódolos
días consultan con Rappel e compañía.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

FFEERRVVEENNZZAASS
EENN  PPEERRIIGGOO  DDEE  EEXXTTIINNCCIIÓÓNN

MAR BARROS

Obxectivo: O Ulla. Unión Fenosa ten postos os ollos nunha das paraxes fluviais máis fermosas do interior
de Galiza, para materializar o proxecto do encoro de Frádegas. O País do Alto Ulla, como lle deu en cha-
mar Otero Pedraio, será afectado coa súa construción. De momento aínda é posíbel percorrelo a pé.

Roteiros polo Alto Ulla
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O Museo Provincial de Lugo
acolle, até o vindeiro 27 de se-
tembro, a mostra Excéntrico,
que en pleno ano Xacobeo no
que todos os camiños conducen
a Compostela, sitúa a cidade
das murallas romanas no “centro
da excentricidade”. “Poñer o
mundo patas arriba”, comenta a
xerente do museo Encarnación
Lago. Esa é a idea coa que par-
te a mostra, “un proxecto des-
centralizador que tenta dar a po-
sibilidade de outra existencia pa-
ra a arte”, na que a excentricida-
de se converte no eixo central.

Excéntrico é unha mostra
onde o raro e o alternativo van
máis alá das propostas, dos au-
tores, das técnicas empregadas
e dos enfoques e que sorpren-

de incluso no espazo, un museo
provincial centrado no local, no
que non adoitan convivir os es-
queletos animais de Manuel Vi-
lariño con pezas elaboradas
vinte séculos atrás. 

Criticábel ou non como con-
xunto artístico, a mostra preten-
de a identificación da arte como
un estado de exploración no
que semella valer todo. 

Integrada por artistas de di-
ferentes latitudes que non ocu-
pan posicións centrais no siste-
ma da arte contemporánea, xa
sexa por non se someter ás te-
máticas nin as técnicas prepon-
derantes ou por se mostrar críti-
cos ante elas, o museo provin-
cial ofrece unha mostra hetero-
xénea que xira ao redor da mor-

te, do macabro, da dor, da sáti-
ra, aínda que non se limita a es-
tes terreos escabrosos, e pro-
pón a súa particular viaxe a tra-
vés da arte internacional máis
rara e máis impactante. 

Artiaga pode ser o punto de
partida. As súas fotos de Muxía
tras o desatre do Prestige, nas
que as rochas negras ocupan o
centro do seu obxectivo, nun in-
tento de plasmar a dor metafóri-
ca das aves e do mar, dan paso
ao toque macabro de Vilariño,
para aterrar en México da man
de Teresa Margolles. Esta artis-
ta, ademais médica forense, ex-
pón unha serie de gravacións
froito do seu traballo clínico. Pre-
senta Trepanacións, o sons da
morte, toda unha serie de docu-

mentos sonoros a través dos ca-
les os visitantes poderán facerse
unha idea de cómo soan os cra-
nios dos asasinados cando son
penetrados por perforadoras. Ta-
mén Simón Saiz Ruiz participa
na mostra. Desta banda faino
cunha serie de montaxes basea-
dos en masacres como a do
mercado de Saraievo. Elena
Asins, Javier Baldeón, Miguel
Copón, Óscar Seco, Pedro Ro-
mero, Isidoro Valcárcel Medina e
Marcelo Expósito, entre outros,
súmanse á exposición. 

En total 15 escalas alternati-
vas da arte compoñen o camiño
cara a excentricidade argallado
polo Museo Provincial de Lugo,
nunha mostra que non podería
levar outro título.♦
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Alberto Coia
‘Antes da gaita
era trompetista’

A.N.T.
Vén de gañar a XIV edi-
ción do concurso interna-
cional de gaitas Constanti-
no Bellón, creado polo Ate-
neo Ferrolán. Que signifi-
ca recibir este premio?

Para min é moi importan-
te recibilo, porque o Cons-
tantino Bellón é a referencia
no tema de concursos de gai-
teiros solistas. Por el pasaron
como finalistas grandes in-
térpretes  como Pepe Vaa-
monde, Daniel Bellón ou
Xosé Manuel Budiño. É un
gran recoñecemento.

Gañar o premio sitúao
entre os mellores gaiteiros
do país.

A maioría dos participan-
tes no concurso son xente no-
va, de entre dezaoito e vinte-
cinco. Para participar cómpre
gravar unha peza e mandala e
eles escollen aos que coidan
que son os máis destacados
ou poden contribuír con algo
diferente ao certame.

Como foi o seu primei-
ro contacto coa gaita?

Prodúcese co Entroido.
No Hío, a parroquia de Can-
gas do Morrazo na que vivo,
esta festa ten moita tradi-
ción. As comparsas ían ame-
nizadas cun cuarteto de gai-
tas. De pequeno ía a velas e
dende aquela sentinme atraí-
do por este instrumento. A
pesar de todo, comecei tarde
a tocala, tiña 18 anos. Antes
aprendín a tocar a trompeta.

Que lle vai supoñer este
premio na súa carreira?

Se cadra o meu nome so-
ará máis no mundo da gaita,
pero penso que non irá moi-
to máis alá porque as institu-
cións, polo menos as locais,
non se achegan moito. É un
prestixio pero non me vou
facer famoso. O que si me
gustaría é ter o meu propio
grupo e gravar un disco no
futuro, facer cousas e que a
xente as poda gozar.  

Que tipo de música
adoitas interpretar?

Ás veces música tradi-
cional moi purista, outras
folk e tamén ritmos irlande-
ses ou balcánicos. 

Carlos Núñez ou Budiño?
Carlos Núñez. Ten algo

especial. Metinme moito no
mundo da gaita despois de
escoitar o seu primeiro disco
A irmandade das estrelas. É
un virtuoso.♦

RRAARROOSS
MAR BARROS

Matanza de civís en Saraievo. Trepanacións craneais de asasinados.
Bombardeo virtual nas pocesións de Sevilla. A destrución do Prestige. Non
hai límites para a arte cando a excentricidade se converte en obxecto. 

Elena Asins. Sin Título, fotografía (120x23 cm).

Miguel Copón. Sin título. Óleo sobre lenzo (195x130 cm), 2001. Manuel Vilariño. Crucifixion de luz partida, 1999 (cibacrome sobre aluminio).
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A sete quilómetros de Vigo, no
norte do Val Fragoso, atópase o
monte do Vixiador. Dende el
vense a Ría de Vigo, a Serra do
Suído, os montes de Portugal e
o val da Louriña. Alberga un
parque forestal no que se poden
atopar especies autóctonas e zo-
nas de rexeneración natural:
carballos, piñeiros, freixos, cas-
tiñeiros, bidueiros, secuoias,
carballos americanos, cerdeiras
ou tileiros, e pés illados de aciv-
ro, nogueira ou buxo.

Chégase indo de Vigo cara o
aeroporto, tomando o desvío á
esquerda á parroquia de Cande-
án. Pasada esta, atopamos o par-
que forestal. Noutro desvío á es-
querda accédese á cantina, onde
están os servizos públicos e o te-
léfono, e ao aparcadoiro. De se-
guido xa se atopa o merendeiro,
unha grande extensión con di-
versas mesas e asadoiros á som-
bra de carballos e freixos, idóne-
os para unha sesta á súa sombra
logo da churrascada ou sardiña-
da pertinente. Non lonxe, os ra-
paces poden gozar dun parque
infantil, á dereita da estrada, e
achegárense á fonte dos Seixos
para calmar a sede. Xa adentrán-
donos, podemos atopar outras
dúas fontes de auga fresca: a do
Verde e a da Pedra Longa. Póde-
se subir tamén a un miradoiro,
dende o cal contemplar toda a
Ría de Vigo e as illas Cíes. Xa
no punto de Coto Ferreiro vense
mesmo a Serra do Suído e terras
portuguesas. Malia a altura do
monte, de algo máis de 400 me-
tros sobre o nivel do mar, é un

terreo moi pouco accidentado,
prácticamente unha chaira, pola
que pasear gozando da paisaxe e
a sombra das árbores.

O Vixiador é dos parques fo-
restais máis grandes e comple-
tos da zona de Vigo, na que se
atopan preto dunha ducia de es-
pazos destas características. Das
92 hectáreas de superficie do
monte, un terzo adícase á plan-
tación de especies autóctonas e
a instalacións para o lecer. Pase-
ar unha tarde polo Vixiador per-
mite ver infinidade de arboredas
diferentes, contemplar o Océa-
no e os montes de Portugal, ade-
mais dos asentamentos funera-
rios da prehistoria, dos que hai
ducias na zona de Candeán.

Necrópole do megalítico

Preto de corenta monumentos
megalíticos do Vixiador e a Ma-
droa forman parte dunha das
concentracións arqueolóxicas
máis importantes de Galiza,
xunto coa de Monte Penide, en
Redondela. Son construcións fu-
nerarias que se construirían en
torno ao terceiro milenio a. C.
Moitos dos nosos ancestros xa-
cen fronte ao mar, neste monte
que mira cara ao Océano, nos
máis de doce túmulos espallados
por el. No parque forestal hai
unha mámoa de dimensións im-
portantes, duns 15 metros de
diámetro e 2 de alto, que é das
que mellor se conserva na zona.
Un dos centros de interese do es-
pazo é precisamente este impre-
sionante leigado arqueolóxico.

Monte veciñal

O monte é propiedade da Comu-
nidade de montes de Candeán,
que integran duascentos veciños
da parroquia. É un xeito de pro-
piedade que vén da época dos
asentamentos xermánicos, polo
cal os montes deben manterse
para o futuro, sen seren vendidos
nen divididos. Parte destes mon-
tes fóronlle arrebatados aos ve-
ciños polo Estado, sobre todo
dende o Franquismo, e foi a fins
dos 70 cando o monte se revita-
lizou grazas ao labor da comuni-
dade. Actualmente, os comunei-
ros loitan contra unha plaga de
acacia australiana, pola supervi-
vencia das especies autóctonas.

Coidan o monte con toda a dis-
posición, e fan del un recuncho
natural onde non falta de nada
para que os visitantes gocen da
natureza e da historia. Candeán é
unha parroquia chea de vida, na
que se celebran varias activida-
des culturais e deportivas. No
monte Vixiador celébranse fes-
tas como a da sardiña, o primei-
ro domingo de setembro, na que
o pan, as sardiñas e o viño son os
protagonistas de comidas fami-
liares no monte, animadas con
cucañas e xogos populares. Pero
todos os días do ano, o parque é
o lugar perfecto para descansar,
xantar e coñecer monumentos
que levan milleiros de anos inte-
grados no monte.♦

O Vixiador do Atlántico
Sitio Lara R. Lorenzo

Lucía, filla
de Breogán
MARGA ROMERO

Filla dun encontro da fortu-
na en París, Lucía sabe
que ese mozo louro, que

sorrí nas fotografías da súa nai
Carme e nalgunhas que xa
conforman a súa historia, é o
seu pai biolóxico, Riku. Un
finlandés que a chama desde
unha parte afastada do mapa e
que lle envía agasallos fermo-
sos. Ela sabe moito de mapas e
andounos para visitar os seus
tíos emigrantes, que traballan
en Ampuria Brava nun
cámping no verán, para
estudar en Barcelona; coñece o
camiño desde Brest até a
Pobra do Caramiñal onde está
a súa avoa e onde se criou a
súa nai. É unha rapariga moi
feliz e cos seus case catro anos
mostra a súa fortuna nos catro
idiomas que lle son dados: o
galego, o bretón, o francés e o
español. A súa intelixencia fai
que valore ao seu pai biolóxico
e que queira moito a Ronan, a
quen, ás veces, lle chama
papá. Carme era a única alum-
na de francés no instituto, estu-
dou socioloxía na Universida-
de da Coruña, e despois foi
Erasmus en Brest, cidade na
que rematou os estudos,
indagou sobre o imaxinario
que os e as moradoras teñen da
súa cidade, traballou nun bar
de copas para vivir coa súa
preñez cando lle rematou a
bolsa e, incluso, sufriu un des-
pido indebido. Decidiu ter a
súa filla soa e alí vive con ela.
Agora traballa nunha “Skolaj
Diwan”, onde todo o ensino é
en bretón cunha pedagoxía de
inmersión lingüística de
recoñecido prestixio. É tamén
unha emigrante, integrada nun
estado que lle deu as axudas
necesarias para afrontar a ma-
ternidade en solitario, os
primeiros dous anos ocupouse
da alimentación de Lucía, ago-
ra continúa a pagarlle a casa.
Carme puido seguir estudando
porque a nena non está desam-
parada en ningún momento,
gozando do xardín de infancia
e do centro de lecer no verán e
de asistencia cando algunha
enfermidade da nai o require.
Lucía ten un pasaporte do rei-
no de España expedido no
Consulado de París e, alí, á
beira do nome da súa nai,
había un oco para o nome do
pai. Estamos en Europa mais o
nome de Riku non foi
admitido pola burocracia espa-
ñola porque non figuraba nun
listado de 200 nomes seleccio-
nados como “españois”, a nai
insistía, escribía aquí e alá,
finalmente, decidida a buscar
un nome dun pai “oficial”, con
retranca, dixo Breogán. Estaba
entre os elixidos. O elemento
celta ten o seu peso. Lucía é
loura con ollos cor da
améndoa, emigrante e, iso si,
nos papeis: filla de Carme e
Breogán.♦

A.N.T.
Despois do grande éxito co que
arrancou o pasado xoves a XVIII
edición do Festival de Poesía de
Condado, cun amplo programa de
actividades programado para os
tres días, a choiva e o vento estra-
garon o que puido ser unha edición
destacada, na que ademais o even-
to cumpría a súa maioría de idade. 

A bordo do Santa Liberdade,
o documental realizado por Mar-
garita Ledo e cunha Casa de Cul-
tura ateigada, deu comezo o xo-
ves a programación do festival.
Xunto el proxectáronse ademais
varias curtas e o documental O
Río é noso, de realización colecti-
va, que abordaba a problemática
xurdida no Alto Ulla por mor do
encoro de Frádegas. Ese mesmo
día abríronse diferentes exposi-
ción de pintura, a cargo de Lis, de
fotografía, da man de Xavier Die-
gues, ao redor do feísmo urbanís-
tico, e de Mari Vega Cerqueiro.

Uxía Senlle púxolle música e
voz a noite do venres. Nas Covas
de Dona Urraca, aínda que con
aforo limitado, a cantante porri-
ñesa interpretou xunto ao seu
grupo algún dos temas do seu úl-
timo traballo, un acto enmarcado
na Noite Galega e que a organi-
zación do festival deu en cualifi-
car como “un éxito”.

Non embargante, o sábado a

choiva e o vento roubáronlle
protagonismo aos poetas e pro-
vocaron o cambio de espazo dal-
gunhas actividades e o apraza-
mento doutras.

A pesar de todo e baixo o lema
“En defensa das liberdades”, os re-
citais celebráronse sen interrup-
cións. Os poemas de María Lado e
Lucía Aldao foron os que deron
comezo á tarde. Marga do Val,
X.M. Álvarez Cáccamo, Miguel
Anxo Mato, Brais González, Ma-
rica Campo, Carlos Quiroga e
Paula San Vicente foron algúns

dos poetas que tomaron a palabra.
Non faltaron diferentes recordos a
Xela Arias e a Luísa Villalta que se
foron sucedendo ao longo da tar-
de. Nesta ocasión, Carlos Blanco
foi o encargado de presentar e, en
certo sentido, amenizar a xornada.

Concertos suspendidos

A pesar da actuación de Uxía e do
concerto improvisado de Tino
Baz o sábado 4 na Cova de Dona
Urraca, se cadra este festival foi
máis poético que musical, como

naceu alá polo década dos oitenta.
Os espectáculos previstos foron
aprazados até o vindeiro 9 de ou-
tubro. Aínda que sen lugar fixado,
está previsto que ese mesmo día
actúen os músicos portugueses de
Matraca Perversa e de Terrakota
e os galegos de Xistra de Coruxo.
A coruñesa Mercedes Peón e os
seus músicos tamén participarán
o mes que vén nos concertos do
festival. Previsibelmente, aínda
que sen confirmar, tamén actúe a
recentemente constituída Irreal
Banda de Música.♦

Poesía pasada por auga no Condado

Jon Etxandia, á esquerda, e Maria Lado e Lucía Aldao nas súas intervencións.                                                    PACO VILABARROS
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Territorio
FRANCISCO CARBALLO

Son singulares a
situación galega e
a europea.

Estamos no intre de
fixar o territorio en
concordancia coa
necesidade produtiva
e, consecuentemente,
organizativa da nova
societas politica
europea.

Galiza tivo uns
avatares propios. No
medievo conseguíu
unha ordenación
territorial eficaz.
Beneficiosa para a
clase dominante é
lenitificativa para os
campesiños. Logo
perdemos o leme; todo
quedou estancado;
mesmo  a aristocracia
e a burguesía do XIX
obstruíron o salto a
ordenacións
territoriais aptas para
a época industrial.

A autonomía actual
xoga co temón
directictivo. Os
dirixentes autonómico-
estatalistas ollan
sempre de esguello a
Corte. Non foron
capaces en vinte anos
de daren pasos reais de
ordenación territorial.
Perderon grandes
oportunidades. Non se
pode seguir así. É
unha situación suicida.

“As Bases para a
eloboración dun Novo
Estatuto” que ten na
man o BNG dedica o
capítulo cuarto a este
trauma: “O novo
Estatuto debe asumir
para Galiza a
competencia de
vertebración e
equilibrio territorial
interno” (IV, 6: 11).

Non se presenta
deseño algún de
territorialización;
queda para leis de
goberno. Mais algo se
insinúa. É esta unha
obra de todos os
poderes –e unha
obriga de todos os
representates que
recollan os intereses
colectivos. Tamén
manda a creación dun
órgano administrativo:
“un consello galego de
cooperación local” que
facilite a interlocución
entre todos” (ib, 12).

Trátase dun
problema base do
presente e fururo de
Galiza: a organización
territorial xerativa de
riqueza e de equilibrio
social. O corazón da
vida dun país.♦♦

No mês de Agosto observei que as
notícias de música de algum jor-
nal mudaram substancialmente os
titulares. Parece que agora a con-
signa é transmitir uma sensação
de absoluta normalidade na pro-
gramação da música culta galega.

Uma amostra: La Voz de Ga-
licia titulava no 9 de Agosto
“Los compositores gallegos pro-
tagonizan Música en Composte-
la”, e no 27 “La Sinfónica de
Galicia estrenará 25 obras en su
nueva temporada”.

Com estes titulares deve estar
exultante o vice-rei de Compos-
tela, e daí que respondesse a
minha “Carta aberta a Vossa Ex-
celência” com uma supina rave-
eira. Desta vez sentou-lhe tão
mal a minha missiva que nem
pediu aos seus assessores musi-
cais a protocolar folha de menti-
ras com que todos os anos trata-
va de me convencer do bem que
nos vai. Ele próprio me manifes-
ta por escrito a sua absoluta dis-
crepância, e para não gerar dúvi-
das faz-mo em castelhano. Pelo
menos fica claro que não fala-
mos a mesma língua.

Os titulares criam mais opi-
nião que o corpo da notícia, mas
se o que diz o titular não aparece
nem se explica no texto então
existe uma clara intenção mani-
puladora da opinião.

A música culta galega está a
viver um fecundo período criati-
vo, a pesar do absoluto desprezo
que mostram as instituições.
Existe uma acção coordenada
para silenciar toda expressão di-
ferente da cultura oficial.

A isso se lhe chamava re-
pressão mas desde que o raposo
está a guardar as galinhas temos
de lhe dizer Amem. O composi-
tor que não se submeta à Pax ga-
leguicida pode criar mas perde o
direito social à existência.

Eis a solene estultície da re-
gedora de Vigo: concluiu que a
cultura é deficitária e portanto o
Auditório deve orientar-se para
as reuniões de negócios. Este vai
ser o resultado de governar enco-
mendando-se ao Cristo da Vitó-
ria. Manter a estes incultos sim
que é deficitário.

Este ano a Asociação Galega
de Compositores celebra o seu XII

ciclo de concertos. Quatro Domin-
gos consecutivos no Museu de Be-
las Artes da Corunha a partir do 12
de Setembro, às 12 horas.

No primeiro concerto o pia-
nista António Queija Uz interpre-
ta obras de Adalid, Durán, Soto
Viso, Ivánovic Barbeito, Balboa,
Vara e Lecuona. O 19 de Setem-
bro Genaro Fernández interpreta
também ao piano as obras de
Montero, Vázquez Casas, Soutelo
e Cambeiro. No 26 de Setembro
será o Grupo Instrumental Século
XX que dirige Florian Vlashi jun-
to com a mezzosoprano M. José
Ladra quem interprete as obras de
Soto Viso, López García, Pérez
Berná, Pereiro e Cuevas. E o 3 de
Outono o Duo Eugeny Moriatov
(violino) e Irina Moryatova (pia-
no) tocam obras dos já clássicos
Adalid, Gaos e Quiroga.

Noutros anos estes concertos
repetiam-se em Ferrol mas como
prova do bem que nos vai, desde
que o PP manda na cidade, supri-
miram o ciclo.

Tão bem nos vai que a Rádio
pública Galega, que grava todos
os concertos, nega-se a pagar os

direitos que estabelece a lei. Por-
tanto eu vejo-me na obriga de
lhes proibir gravar, arquivar ou
usar quaisquer das minhas obras
até pagarem todo o que devem
aos autores galegos; porque aos
de fora sim que lhes pagam. Esta
proibição pode ser secundada por
outros autores e editores, já que o
ofício de compositor se funda-
menta na dignidade e não nas dá-
divas do poder. Sou consciente
de que as minhas obras podem
desaparecer dos concertos subsi-
diados e dos cds institucionais,
ou mesmo que as pressões obri-
guem a imolar esta secção, mas
eu não estou à venda.

Pois bem, nem os composito-
res galegos protagonizaram
“Música em Compostela” nem a
Orquestra Sinfónica de Galicia
vai estrear 25 obras. Porquê se ti-
tula assim?

A colheita cultural destes XV
anos de Pax Fraguiana tem uma
requintada fragrância de per-
sistente decrepitude con notas de
velhice e gosto senecto. Um ta-
nático bouquet galeguicida para
abutres e corvos negros.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Requintada fragrância

Hai poucos anos, nunha coñecida
institución cultural do noso país,
solicitei ollar uns muíños navicu-
lares exhumados nas escavacións
das mámoas do Monte da Moura
n’O Saviñao e da Casa da Moura
no Monte Argalo, en Noia; esta
escavada por Fernando Acuña
Castroviejo e Carlos García Mar-
tínez, aquel por Cuevillas, Anto-
nio Fraguas e Lorenzana. As pe-
zas fóronme “servidas” a granel,
en caixas de cartón, sen siglar, al-
gunhas fracturadas e mesturadas
cuns seixos, idoliños antropo-
morfos, exemplares dunha das
nosas primeiras manifestacións
artísticas, merecentes polo tanto
de ocupar un lugar privilexiado
nun dos nosos museos. 

Este trato vexatorio ao patri-
monio, á cultura, ao país, é pare-
llo ao que sofre a arte rupestre ao
aire libre que se empraza nos no-
sos montes, sexan de man común
ou de man privada.

Percorreremos miles de quiló-
metros ao longo da xeografía eu-
ropea, andaremos a península ibé-
rica de punta a chicote, ollaremos,
en Galicia, miles de rochas graní-
ticas, pero teremos que achegar-
nos aquí, á parroquia de Tourón
no concello de Pontecaldelas, pa-
ra ollar, no Outeiro do Pío, no Na-
bal de Martiño e no Coto das
Sombriñas, tres xoias das gravu-
ras rupestres do III/II milenio a.C.

Home e besta nun. Homes e
manda de cervos noutro. Homes e
cópula pétrea no Coto das Sombri-
ñas. Un enorme cervo macho -
1’20m x 1’10m – cunhas cornas
inmensas, executado en baixorre-
levo como en pouquiños casos,
monta unha femia de reducidas di-
mensións, apenas insinuada por

dúas liñas que non chegan a com-
pletar o corpo. O plano iconográfi-
co amósanos claramente unha es-
cena do ciclo reprodutor animal,
pero afondando no plano iconoló-
xico coidades que o artista quería
retratar, simplemente, a natureza? 

Non. A intención dos nosos
devanceiros, ou polo menos dal-
gúns deles, non era só retratar o
ciclo de vida animal, senón que a
imaxe gravada tería unha poliva-
lencia semántica. Temos que con-
siderar a enorme distancia tempo-
ral e cultural que nos afasta, pero
parece que se nos indica o poder
do elemento masculino sobre o
feminino, o poder do xefe sobre

os outros membros da comunida-
de, do home sobre o medio. 

Este panel contén figuras zo-
omorfas e antropomorfas e unha
colección de arte abstracta con
espirais e circos concéntricos,
comunicados por trazos con cir-
cos menores, con coviñas e es-
vásticas. Con máis de dez metros
de ancho está orientado ao na-
cente, sobre un pequeno regueiro
con lavadouro so carballeira.

É unha peza de museo, pero
os veciños do Outeiro do Pío e o
Nabal de Martiño non gozan de
ningún tipo de cautela física nin
de ningunha caste de aceno mu-
sealizador. Aínda ao contrario,

pasa o camiño por riba dun pe-
troglifo, escorrega a auga por ri-
ba dun deles, os vándalos xa ris-
caron fortemente nun e, outro,
tratárono con algún produto cla-
rexante da pedra.

Figurádesvos un Seoane, un
Colmeiro, un Laxeiro dobrado
nunha caixa de cartón ou colga-
do na Porta da Mámoa de Com-
postela a teor dos fumes dos co-
ches ou do capricho dos peóns?

Xulicade daordes e aguzade
pro lurio que para no sufrente.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é
director da Sección de Prehistoria do

Instituto de Estudos Miñoranos.

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

Cópula pétrea



AbadínAbadín
■ MÚSICA

BANDA DE GAITAS
A do concello de Monforte
que dará un concerto este
sábado 11.

AbegondoAbegondo
■ MÚSICA

CRISTINA PATO
Este domingo 12 toca no
Campo da Feira ás 21:30 h,
dentro do ciclo As Nosas
Músicas, patrocinado por
Caixa Galicia.

O BarO Barcoco
■ ACTOS

FESTAS DO CRISTO
Este venres 10 ás 20 h. no
Campo da Festa comezará o
baile e a verbena coa orques-
tra Principal; o sábado 11 ás
20:30 será o turno da orques-
tra Florida; o domingo 12, a
Babilonia; o luns 1, La Oca,
para pechar o martes coa ac-
tuación da mítica Os Satéli-
tes. Durante todos os días ha-
berá pasarrúas, rondallas,
gaiteiros e bandas amenizan-
do o ambiente. O deporte es-
tará presente o sábado 11 ás
18 h. coa saída desde Sobra-
delo do XXXVIII Descenso
do Sil en piraguas; o domin-
go 12 ás 18 h. coa XVIII Mi-
lla Urbana desde o Male-
cón; e o martes 14 ás 8 h. co
coñecido Madrugón, baixa-
da a nado desde a Ponte de
San Fernando ao Malecón.
Os afeizoados ao teatro con-
tarán, o sábado 11 ás 19:30 h.
no Malecón, coa representa-
ción de En Punto, de Teatro
Bruto; o luns 13 ás 19:30 na
praza José Otero, Dous son
Compañía presentan O gor-
do e o calvo; e o martes 14,
chegarán Os sete magnífi-
cos máis un coa peza U-la
praia? As crianzas disporán
dun Parque Infantil na Pra-
za de Andres de Prada o luns
e o martes; o sábado 11 ás 24
h. poderemos gozar co direc-

to de Dover no Campiño de
Calabagueiros. Rematarán as
festas  o martes 14 ás 22:30
h. cunha gran sesión de Fo-
gos de artificio desde O Sal-
gueiral.

BegonteBegonte
■ MÚSICA

BANDA DE MÚSICA
Concerto da Banda de Músi-
ca de Chapela este sábado 11.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

ELOISA GIL
A artista amosa as súas xi-
lografías no CIEC durante
todo o mes de setembro.

Os BlancosOs Blancos
■ MÚSICA

TINA GUTIÉRREZ
Que xunto con Cubanacán
animarán a noitiña deste sá-
bado 11.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍS, SEÑOR
DOS PAZOS DO MAR
Esta mostra pódese visitar
até o xoves 30 de setembro
no Museo Massó.

BurBurelaela
■ TEATRO

FALCATRÚA
Esta compañía representa,
este sábado 11, a peza A
sorprendente historia do
benaventurado Mourellas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

O FUTURO
DO FINANCIAMENTO
AUTONÓMICO
O vindeiro venres 17 vanse
celebrar, na sala de conferen-

cias de Caixa Galicia, estas
xornadas, organizadas pola
Fundación Iniciativas 21. Ás
11 h. o Conselleiro de Econo-
mía de Catalunya Antoni
Castells, aportará a súa pers-
pectiva sobre O Financia-
mento das Autonomías; ás
12:30 Eduardo Bandrés,
Conselleiro de Economía de

Aragón, falará sobre Os Pro-
blemas do Financiamento
da Sanidade Pública; ás
13:30 os profesores Luís Ca-
ramés Viéitez e José Sán-
chez Maldonado debatirán
sobre Balanzas Fiscais; e ás
17 h. Tino Santiago, presen-
tador da TVG, moderará as
intervencións do profesor e

membro do Consello de Con-
tas de Galiza Xoaquín Álva-
rez Corbacho e os profeso-
res Santiago Lago Peñas e
Alfonso Utrilla de la Hoz.

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este xoves 9 ás 20 h. na
Aula de Cultura de Caixa
Galicia preséntase o libro
Una lealtad entre ruinas,
de Julia Puig e Pedro
Luis Angosto.

■ EXPOSICIÓNS

ÁVILA DURÁN
Mostra a súa obra na sala
do Arquivo do Reino de
Galicia, no Xardín de San
Carlos.

MIRADA E MEMORIA
O arquivo fotográfico mexi-
cano de Agustín Víctor
Casasola, pertencente ao
periodo de 1900 a 1940,
amósase até o 17 de outubro
na Fundación Luís Seoane.

NOVA ARQUITECTURA
ALEMÁ
Esta mostra pódese visitar
no Museo de Belas Artes
até iste domingo 12 de se-
tembro.

VII MOSTRA
UNIÓN FENOSA
O MACUF acolle esta sele-
ción da mellor arte até o
próximo domingo 19 de se-
tembro.

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

CON PÉS E CABEZA
Para coñecer mellor o mun-
do dos cefalópodos pode-
mos visitar esta mostra du-
rante todo o verán no Aqua-
rium Finisterrae.

ARQUITECTURA CÍBER
O Centro On de Caixa Ga-
licia presenta, até o 15 de
setembro, esta serie de ima-
xes dixitais de edificios de
recoñecidos arquitectos.

SURREALISMO
A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas
encóntrase na Fundación
Barrié, onde a poderemos
contemplar, até iste domin-
go 12 de setembro. Noven-
ta obras que presentan, co-
mo núcleo central, o traba-
llo do pintor alemán, ao que

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

A aldea artesá da Fraga, en Ca-
zás, no concello de Xermade,
acolle os IV Encontros de Tor-
neiros de Madeira entre o 16 e o
19 de setembro. Tornear consis-
te en converter un simple anaco

de madeira nunha pequena obra
de arte (balaústre, columna e ta-
mén xerros ou pratos) só grazas
á habelencia do artesán e ao tor-
no. Nas xornadas haberá exposi-
cións e traballos en directo.♦

ArArte na madeirate na madeira
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Este curso/festival, organizado
por Iabadabadú Festicultores
en ALLARIZ, busca afianzarse
dentro das propostas lúdicas e
festivas de Galiza como un
ponto de encontro entre a moci-
dade, un espazo de contacto di-
recto con outras culturas e a na-
tureza. Comeza o venres 17 ás
17 h. cunha exposición; ás 18
abrirase unha pequena feira de
artesanía, instrumentos, roupa,
produtos típicos, etc, na Praza
do Concello que durará até o
domingo 19; ás 19 h. no mesmo
lugar, haberá obradoiros gratuí-
tos de Percusión e Danza Afri-
cana e Brasileira e Malabares
(que continuarán o sábado e do-
mingo ás 12:30); ás 21 h. Es-
pectáculo de Rúa na Praza de

Abaixo e proxecións de Mala-
bares e Circo; ás 22:30, rota de
viños Xanonvexo 04; ás 00 h.
será o concerto de Macaco e
Django FM e, a partires das
4:30, espectáculo audiovisual
sobre o río e a ponte romana no
Tokódromo, a cargo de Dj Pan-
ko, Dj Yayo e VDj Stuckart. O
sábado 18 ás 10 o mestre Cho-
rum vai dar un Taller Avanzado
de Malabares habendo, tamén,
Talleres Musicais e de Mala-
bares para crianzas; ás 16:30 no
Tokódromo, curso de Percusión
Brasileira e taller de Malaba-
res no campo da Piscina; a fes-
ta comezará ás 19 h. coa Sam-
baparade e espectáculos de
Malabares; ás 00 h. tocarán as
bandas Stigmato Inc. e Zum-

Zueh e Noite Aberta de Mala-
bares de Lume;; os máis tras-
noitadores poderán presenciar,
no Tokódromo ás 4:30, os es-
pectáculos audiovisuais de Dj
Stigmato, Señor Lobo e o VDj
Stuckart. O domingo 19 ás
12:30 continuación dos cursos
e diversos Espectáculos de
Rúa; ás 13:30 poderemos com-
petir na Olimpiada Malabaris-
ta e, ás 14:30, recuperaremos
forzas na Xornada Gastronó-
mica, que terá a feijoada brasi-
leira como plato principal; ás
16:30 máis Malabares e ás 17
h. os cursos de Percusión e
Danza Africana no río; ás
20:30 h. os participantes nos
cursos farán unha exhibición;
ás 22 h. toca a banda La Fri-

tanga (Sr Antipirina) para
clausurar o festival ás 00 h. O
bono para os 3 días (inclúe a
entrada aos concertos e cam-
ping) costa 20 euros, anticipa-
do, e  23 na billeteira; os cur-
sos teñen un prezo de 10 euros,
menos o de malabares avanza-
do que vale 20; a entrada para
cada concerto máis dj´s, do
venres ou sábado, vale 10 eu-
ros, e o concerto do domingo,
5. Podemos adquirir os bonos
nos locais da Asociación de
Hosteleiros de Allariz; no Mi-
caliñas, Sarabá e o Zascandil
de Xinzo; en La Región de Ou-
rense; e nas tendas Tipo das
principais cidades do país. To-
da a información en www.fes-
ticultores.com.♦
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☞ A GRAN SEDU-
CIÓN. Sainte-Marie-

La-Mauderne, vila mariñeira
que vive do subsidio, quere
acabar con esa situación e que
se instale unha empresa, pero
esta reclama un médico. Así,
con trampas, terán que seducir
a un para que se instale alí. Po-
día tela dirixido Berlanga.

☞ EU, ROBOT. Chicago,
2035, un poli mecano-

clasta investiga o suicidio dun
especialista en androides. Sos-
peita dunha conspiración para
ocultar que o matou un robot
que violou as leis de protec-
ción ás persoas. Dirixida por
un autómata.

☞ A VOLTA AO MUN-
DO EN OITENTA DÍ-

AS. Versión moi libre e pouco
atinada do clásico de Jules
Verne. 

☞ KILL BILL 2. A segun-
da parte da obra de Taran-

tino non ten a forza da primeira.
Con todo é do mellor que ofrece
estes días a carteleira.

☞ O SEÑOR IBRAHIM
E AS FLORES DO

CORÁN. Bos inicios para un-
ha película que a partir da me-
tade descobre a demasiado ha-
bitual pedantería francesa.
Máis envoltorio que cine de
verdade. Destaca con todo o
retorno de Omar Sharif.

☞ AS MULLERES
PERFECTAS. Un gru-

po de cabaleiros resentidos co-
as súas mulleres executivas de-
ciden robotizalas. Nicole Kid-
man descubrirá a maldade. Pa-
rodia da cursilería, nunha pelí-
cula que destaca por riba dou-
tras máis ambiciosas.

☞ AS CRÓNICAS DE
RIDDICK. Os necrofantes

ameazan aniquilar o planeta He-
lion, pero os seus habitantes con-
seguen convencer ao furiano ex
convicto e fuxido Riddick para
que se enfronte ao seu xefe. Mes-
tura de Matrix e o Señor dos Aneis
ao estilo de Mariano Ozores.

☞ FAHRENHEIT 9/11.
Con trazo groso, Micha-

el Moore ilústranos sobre as
tropelías de Bush para gañar as
eleccións, as súas relacións coa
familia Bin Laden e cóntanos
que Iraq non tivo nada que ver
co 11-S. ¡Que notición!

☞ SPIDERMAN 2. Nada
novo sobre este home

araña neoiorquino (cidade na
que, por certo, proliferan máis
as cucarachas). Tobbi Maguire
interpreta dignamente o seu
monocorde papel. O guionista
decidiu mesturar o tempo do
cómic orixinal (os anos cin-
cuenta) coa actualidade, o que
non lle sae mal de todo. En to-
do caso, a película non pasará á
historia do xénero.

☞ ISI-DISI. Santiago Se-
gura e Florentino Fernán-

dez son dous heavies de Lega-
nés. Cando o primeiro se namo-
ra de Jaidy Mitchel, comezan os
problemas. Humor pesado e moi
groso. Ideal para gargalladas
viscerais. Para fans de “Flo”.

☞ SHREK 2. O ogro das
trompetiñas convértese

en príncipe, vía matrimonio,
mais terá que superar a oposi-
ción do sogro, o rei. Nova bul-
ra de Walt Disney. A fada ma-
driña é a mala e un príncipe
acaba converténdose en sapo.
A pesar de ser máis tópica que
a primeira parte, segue pagan-
do a pena. Mágoa que só haxa
versións en castelán-andaluz (o
andaluz ponllo a voz de Anto-
nio Banderas) e non en galego.

☞ POR AMOR Á AR-
TE. Unha moza, que

prepara o doutoramento en Be-
las Artes, liga cun estudante
doutra facultade, pero ela re-
sulta ser unha manipuladora
que lle fai cambiar de imaxe e
que o enfronta aos seus ami-
gos. Fáltalle un fervor.

☞ SPARTAN. A filla do
presidente dos EE UU

desaparece e o servizo secreto
comeza a buscala. Parece se-
cuestrada para a trata de bran-
cas pero informan de que apa-
receu o seu corpo. As intrigas
do malévolo presidente ame-
ricano.♦

CarCarteleirateleira

Os distintos programas
que engloban as activida-
des músicais dos próxi-
mos días do Xacobeo
anuncian o concerto do
canadiense Bryan Adams
este sábado 11 no Audito-
rio de Castrelos en VIGO.
Os principais do Xacobeo
presentan a Andy y Lucas

no Pazo da Ópera da CO-
RUÑA o martes 14; e a An-
tonio Orozco o domingo
26 en SANTIAGO. O do-
mingo 19, Los Cien en Vi-
vo levarán a OURENSE a
Sober, Medusa e El Pul-
po. Entradas á venda e
máis información en
www.xacobeo.es.♦

Xacobeo MusicalXacobeo Musical

A banda ourensana de
rock, reggae, ska e rumba
dá un concerto este venres

10 ás 22 h. en RIBADAVIA;
o domingo 12 poderemos
escoitala en MELIDE.♦♦

LamatumbáLamatumbá

Bryan Adams.

Cristina Pato
toca este
domingo

12 en
ABEGONDO.



se lle unen exemplos desta-
cados de artistas da talla de
André Masson, René Ma-
gritte, Victor Brauner,
Giorgio de Chirico, Mar-
cel Duchamp, Joán Miró,
Francis Picabia, Óscar
Domínguez, Alberto Savi-
nio ou Yves Tanguy. A
Fundación organiza, pare-
llamente, obradoiros didác-
ticos para centros de ensi-
no, campamentos de verán
e visitas guiadas para adul-
tos. Máis información en
www.fbarrie.org. 

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

MOTOCICLETAS
DE ÉPOCA
O colexio Isaac Díaz Pardo
acolle, até o domingo 19,
esta magnífica mostra.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

PEDRO BREY
Podemos ver as súas foto-
grafías na sala Caixanova.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo.
No Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE VERÁN
Até o martes 14 de setem-

bro a sala Clérigos amósa-
nos interesantes traballos
de escultura e pintura.

EXCÉNTRICOS
Comisariada por Jaime La-
vagne, esta mostra propón
un alonxamento do centro
na procura de lugares nos
que existe outra posibilida-
de de existencia para a arte.
Por distintos motivos os ar-
tistas presentes manteñen
unha posición que lles per-
mite conservar o seu carác-
ter alternativo. Eles son Isi-
doro Valcárcel Medina,
Pedro G. Romero, Simeón
Saiz Ruiz, Javier Baldeón,
Miguel Copón, Teresa
Margolles, Josechu Dávi-
la, Nacho Criado, Xosé
Artiaga, Jacobo Castella-
no, Manuel Vilariño, Cris-
tián Domecq, Elena Asins,
Óscar Seco e Marcelo Ex-
pósito. Até o 27 de setem-
bro no Museo Provincial.

■ MÚSICA

CLAVICÉMBALO
O Clube de Arte e Música
(Paxariños 23) ten prevista
a actuación de No Name

este xoves 9; Los Puta
–punk-ska–, telonados por
Saldos Arias –rock– serán
os encargados de caldear o
ambiente do venres 10; o
sábado 11, será o turno de
Cutting Loop, música ex-
perimental; o mércores 15,
o de Barbarian Prophe-
cies; e o xoves 16, Islabiki-
ni –pop-rock. Todos os
concertos comezarán ás 23
h. Máis información en
www.clavicembalo.com.

MoañaMoaña
■ TEATRO

O CANTO
DO BULE-BULE
A Factoría Teatro presen-
ta, o vindeiro sábado 18, es-
tá magnífica obra.

NegrNegreiraeira
■ MÚSICA

TRÍO ARPÍA
Van dar un concerto o pró-
ximo sábado 18 ás 19 h. na
Capela do Cotón.

OurOurenseense
■ DANZA

VALLE ROSA
O ballet Jesús Quiroga es-
tará o venres 17 no teatro
Principal.

■ EXPOSICIÓNS

CONCHA LAGOA
A fotógrafa mostra a súa
obra, baixo o título de Ve-
nus, no Ateneo (Edificio
Torre, Curros Enríquez 1).

EN OLOR
DE SANTIDADE
Na Catedral podemos ollar,
até o 4 de novembro, unha
seleción de relicarios pro-
cedentes de todas as dióce-
ses de Galiza.

MESTIZAXE
A galería Visol acolle a re-
trospectiva, con traballos
provintes de Venezuela,
Chile, Xapón, Irak, Grecia,
Cuba, Taskente e do Estado
Español, até este venres 10
de setembro.

CUASANTE
Interiores titula a súa mos-
tra de pintura que podemos
ollar na galería Marisa Ma-
rimón até o 24 de setembro.

EUSEBIO RIVERO
O seu traballo pódese con-
templar até o martes 20 na
galería Visol.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía de Castro, Camilo
J. Cela, Macias ou Nicasio
Pajares poderemos visitala
nas fundacións Camilo Jo-
sé Cela e Rosalía de Castro
até o 31 de outubro.

PazosPazos
de Borbénde Borbén
■ TEATRO

SCHSSS...CALMA
Fulano, Mengano e Cita-
no representan esta peza o
vindeiro sábado 18.

PontearPonteareaseas
■ MÚSICA

QUARTETO DE SAXOS
Concerto do Quarteto de Sa-
xofones do Porto este venres
10 no Auditorio Municipal.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

PILAR IGLESIAS
Mostra pictórica que pode-
mos contemplar na sala Teu-
cro até o 29 de setembro.

CASTELAO
NA BRETAÑA
Esta mostra permanecerá
durante todo o verán no
edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra.

O PorriñoO Porriño
■ MÚSICA

ONE FINGER SNAP
Trio de jazz  formado por

Álvaro Bieito, guitarra;
Ralph López, baixo eléc-
trico; e Hilario Rodeiro,
na batería, que dará un con-
certo este xoves 10 ás 21 h.
diante do Concello co gallo
das Festas do Cristo.

■ TEATRO

SCHSSS...CALMA
Este venres 10 Fulano,
Mengano e Citano repre-
sentan esta peza.

RibadumiaRibadumia
■ TEATRO

AR DO LIBRO
Artello-Teatro Alla Scala
1:5 presenta esta peza iste
sábado 11.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pin-
tor e gravador galego está
no Museo do Gravado de
Artes até decembro. Neste
mesmo lugar e durante as
mesmas datas tamén pode-
mos contemplar a mostra
titulada Os caprichos de
Goya e de Dalí. A alma do
xenio.

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ TEATRO

EXPERIMENTA DANZA
Estará no Centro Sociocul-
tural o mércores 15 para re-
presentar Nuestros sueños
en un baúl.
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CANGAS DO MORRAZO acolle
nestes días o encontro interna-
cional organizado polo colecti-
vo Xíria. Este xoves 9 ás 19:30
Catroemedio Teatro represen-
ta na rúa a peza Cebrados; ás
22:30 preséntase no pub Canis
Lupus o nº 39 da Revista Gale-
ga de Teatro e faise lectura do
texto Azotea de Vanesa Sote-
lo; e a mesma hora podemos
gozar con Rock Comedy Show
dos belgas Elliot. O venres 10
ás 12 e 20 h. Volta e Dalle pre-
sentan Rosesindo Da Barrosa;

ás 20:30 h. podemos ver, na
Casa da Cultura, Commedia
Dell´Arte dos asturianos Tea-
tro del Norte; ás 22:30 no Au-
ditorio municipal, o grupo
Theatre Organic, formado
por actores galegos, portugue-
ses, cataláns e franceses, fara-
nos gozar coa obra Où va la
lumière quand il fait noir?;
para rematar ás 24:30 h. na dis-
coteca Galas con Lili Berlín
de B.B. Produccións. O sába-
do 11 ás 22:30 h. veremos, no
Auditorio Municipal, aos vene-

zolanos Taller del Método con
Quiéreme mucho; e aos extre-
meños Al Suroeste Produc-
ciones, ás 24:30 h. na Praza
das Pontes, con El carro de las
comedias. O domingo 12 ás
12:30 h. no Auditorio, a com-
pañía madrileña Teatro Impar
representa Los tres mosquete-
ros buscando a Dartañán; a
clausura será ás 22:30 h. no
mesmo lugar coa peza Humor
Sapiens dos cataláns Pocacon-
ya. Para máis información
consultar www.xiria.org.♦

XXI Mostra de XXI Mostra de TTeatreatro Cómicoo Cómico

Continúa o I Ciclo Cultural arre-
dor da Invasión Francesa de
1809, organizado pola Asociación
de Amigos da Capela da Nosa Se-
ñora de Arxán que se celebra os
venres e sábados de setembro, ás
20 h, na Casa da Cultura de Xan-
ceda, en MESÍA. Conscientes de
que nas terras de Ordes e Mesía
hai persoas que están a traballar

pola recuperación da memoria
histórica e de que o seu é un tra-
ballo de vello, serio e incansábel,
cren xusto dalo a coñecer. Este
venres 10, Manuel Pazos Gó-
mez, animador sociocultural e
presidente da A.C. Obradoiro da
Historia, será presentado pola li-
breira de Mesía Carme Coucei-
ro, para falar sobre O traballo de

recuperación da historia na Co-
marca de Ordes; o sábado 11, o
profesor Severino Álvarez Mon-
tesenín introducirá a charla do ar-
queólogo Tito Concheiro Coello
sobre O castelo de Mesía no con-
texto das fortificacións medie-
vais europeas. O ciclo seguirá
durante os venres e sábados deste
mes para rematar o sábado 25.♦

Recuperación histórica na Recuperación histórica na TTerra de Mesía e Ordeserra de Mesía e Ordes

Galiza Nova celebra outra
edición deste ponto de en-
contro da mocidade na-
cionalista en BETANZOS e
OLEIROS, desde o venres
17 ao domingo 19. Os par-
ticipantes poderán gozar de
multitude de actividades,
como visitas ao castelo de
Santa Cruz, á fábrica de ce-

rámicas do Castro e ao Mu-
seo Maside, roteiros en
kaiak, cruceiro en barco
nos Caneiros, proxeción de
películas, charlas, música,
humor, etc. O bono, cun
prezo de 18 euros, inclúe a
cea do venres, as comidas
do sábado e o almorzo e o
xantar do domingo, a dur-

mida nun pavillón con col-
chonetas e duchas, así co-
mo o desplazamento en au-
tobús con paradas en Tui,
Vigo, Pontevedra, Com-
postela, Ourense, Monfor-
te, Sarria e Lugo. Máis in-
formación e inscripcións
en www.galizanova.org ou
no tel. 981 553 526.♦

XVI Xornadas de XVI Xornadas de VVeránerán

A III edición do Festival
Popular de Poesía, pro-
movido polo Concello de
POIO, celebrarase o vin-
deiro domingo 19 en
Combarro. Ás 12:30 na
Praza da Chousa, comeza-
rá a acción poética Poesía
para a vida, en homenaxe
a Xela Arias e Luísa Vi-
llalta, consistente na crea-

ción dun poema colectivo,
coa participación de cal-
quer persoa interesada en
deixar uns versos, propios
ou alleos, sobre un papel
de varios metros; entre as
17:30 e as 18:30 na citada
praza, acción poética a
cargo de Alberte Momán,
Brais González, Carlos
Fuentes, Claudia Castro,

Cruz Martínez, Diego
Taboada, Fernando Ro-
dríguez, Iago Castro, Na-
na Coromoto e Ramiro
Vidal; ás 18:30 na Praza
de San Roque, terá lugar o
recital poético-musical a
cargo destes poetas invita-
dos, que serán presentados
por Marica Campo, e ac-
tuación musical.♦

Poetas na Rúa 04Poetas na Rúa 04

Durante dúas horas (de 11
a 13) os escolares parti-
ciparán en máis de 30 xo-
gos tradicionais, recupe-
rando, deste xeito, o pra-
cer por xogar e os enredos
dos nosos antergos. Orga-
nizado pola Ludoteca da
ASPGP e patrocinado po-
la Deputación, o luns 13

desenvolverase no CEIP
V. da Pena de Sela do Iri-
xo; o martes 14 no A.
Vázquez Vázquez de Rai-
riz de Veiga; o mércores
15 no Laureano Prieto da
Gudiña; e o xoves 16 no
CEIP dos Blancos. A acti-
vidade chega até o 30 de
setembro♦♦

OurOurense Lúdicoense Lúdico

Excéntricos
é unha
mostra

colectiva
que

podemos
ollar no
Museo

Provincial
de LUGO.

Na imaxe,
unha obra

de Óscar
Seco. 

A fotógrafa
Concha
Lagoa,
na imaxe,
mostra a
súa obra no
Ateneo de
OURENSE.

Após
as vacacións
de agosto
reabre
a galería
Marisa
Marimón
de OURENSE
que alberga
a obra de
Cuasante.



SantiagoSantiago
■ ACTOS

FLASH-BACK
COMPOSTELA
Este espectáculo de rúa so-
bre o Xacobeo encherá a
Zona Vella de xigantes, ca-
bezudos, bonecos de trapo
e distintos actores galegos
até iste domingo 12.

■ EXPOSICIÓNS 

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
O próximo martes 14 inau-
gúrase esta mostra na igre-
xa de San Domingos de Bo-
naval, onde vai permanecer
até o 30 de decembro.

UN OURIVE
DO SÉCULO XX
Podemos ollar o traballo de
Damián Garrido, até o do-
mingo 19 de setembro, na
galería Sargadelos.

ARQUITECTURAS
NO CAMIÑO
As intervencións arquitec-
tónicas, paisaxística e de
recuperación física dos ca-
miños a Santiago. No CO-
AG até o 31 de outubro.

A MULLER
NA OBRA DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospectiva
na que, a través de 100 obras
do artista, se tenta amosar a
influencia do xénero femini-
no, tanto na súa produción
plástica como literaria.

ROSALÍA ILUSTRADA
Até o iste venres 10 de se-
tembro poderemos ollar na
Casa Simeón excelentes
traballos dos mellores de-
buxantes do país inspirados
na obra da ilustre poetisa.

CAMIÑANTES
A galería José Lorenzo pro-
puxo os artistas iste término,
que cada quen interpretou
como quixo. A consecuen-
cia é esta mostra de pintura,
escultura e fotografía de
Alexandro, Arturo Brea,
Ramón Conde, Paco Pes-
tana, Tomé, Xosé Luís de
Dios, Felipe Criado, Al-
berto Gulías, Marcos Ló-
pez, Fernando Pereira, Ví-
tor Ferreira, Buciños, Xa-
vier Magalhães, Xabier
Carrasco, C. Martínez Ca-
sanova e Alfonso Costa.

SANTIAGO E A
MONARQUÍA ESPAÑOLA
A importancia iconográfi-
ca, documental, tipolóxica
e histórico-artística do cul-
to a Santiago desde a óptica
dos encargos rexios. No
Colexio de Fonseca até o
domingo 19 de setembro.

CRISTINA
GARCÍA RODERO
O Museu das Peregrinacións
acolle, até o domingo 19 de
setembro, esta mostra foto-
gráfica sobre a Peregrina-
ción de Santiago en Haití.

EXALTACIÓN DAS ARTES
Pintura e escultura da Co-
lección do Grupo Santan-
der até o 19 de setembro na

Igrexa da Compañía (da
Universidade).

COMPOSTELA E
SAN CLEMENTE
DE PASANTES
A capela do IES Rosalía de
Castro acolle esta mostra até
este domingo 12 de setembro.

MANUEL RUIBAL
Os xardíns do Auditorio aco-
llen a mostra Campo de Es-
trelas até o 27 de outubro.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

INTUICIÓN
Na Área Panorámica amó-
sanse as pinturas de Moïse
Dikoff até o sábado 25 de
setembro.

O O VValadouraladouroo
■ MÚSICA

ORQUESTRA ALAMEDA
Van dar un magnífico con-
certo de acordeón este sá-
bado 11.

VVigoigo
■ CINEMA

MONSTRUOS
DA UNIVERSAL
A fita La Momia, rodada
no ano 1932 por Karl
Freund, é a elexida polo
Colectivo Nemo de Fanta-
sía e Ciencia Ficción para a
proxeción, no seo da Tertu-
lia do xénero fantástico que
organizan no café Uf, o vin-

deiro xoves 16 ás 21:30 h.
Máis información en
www.tertuliaviguesa.tk ou
www.colectivonemo.tk.

ZAMAN, L´HOMME
DES ROSEAUX
O cine-clube Lumière proxec-
ta, o luns 13 ás 20:30 h. no
Auditorio Municipal, esta
produción franco-iraquí, diri-
xida por Amer Alwan en
2003. O luns 20 poderemos
ver Northfork (2003), do nor-
teamericano Michael Polish.

■ EXPOSICIÓNS

CRISTOBAL TORAL
Até o 12 de outubro pode-
remos admirar o magnífico
traballo deste pintor na sala
de exposicións do C.C.
Caixanova.

PEDRO DOBAO
Ten a mostra A escultura
vista con ollos sinxelos na
Casa Galega de Cultura
(Praza da Princesa).

VIRUKA BARRERAS
Podemos contemplar o traba-
llo desta artista sala II do Cen-
tro Social Caixanova até o is-
te domingo 12 de setembro.

JORGE CASTILLO
Presenta a súa obra máis re-
cente na Casa das Artes, até
o iste domingo 12 de se-
tembro.

ATÉ O CONFÍN
DO MUNDO
O Museo do Mar acolle, até
outubro, esta mostra sobre a
relación de Galiza co Atlán-
tico e o Mediterráneo e as
peregrinacións marítimas.

MAGIC PENCIL
O British Council produce
esta mostra sobre ilustra-
cións de libros infantís no
Reino Unido na actualida-
de, que permanecerá no
MARCO até iste domingo
12 de setembro. Hai talle-
res didacticos para crian-
zas de martes a venres de
12 a 14 horas.

ATRÉVETE A SOÑAR
Mostra interactiva sobre o

cinema, a historia e a tecno-
loxía que podemos visitar,
até o 30 de setembro, no
C.S. Caixanova.

THE LAST PICTURE
SHOW
Mostra sobre as Tendencias
conceptuais e os novos usos
na fotografía entre 1960 e
1982, producida polo Wal-
ker Art Center de Minnea-
polis. Poderemos ver as
máis de 200 obras de 55 ar-
tistas, en todo tipo de for-
matos e soportes, até o do-
mingo 19 de setembro na
planta baixa do MARCO.

■ MÚSICA

SILVIO RODRÍGUEZ
O mércores 15 o Pavillón
das Travesas servirá de es-
cenario para o concerto do
cantautor cubano. As entra-
das –10 euros– están á ven-
da en www.caixanova.es ou
no telf. 902 504 500

■ TEATRO

UNA NOCHE
CON GABINO
O venres 10 e sábado 11
no cine Fraga-Caixa Gali-
cia o actor Gabino Diego,
xunto cunha orquestra, in-
terpretará este espectáculo
onde o arremedo de perso-

A ARTE A TRAVÉS
DO ESPAZO E O TEMPO I
Xa está aberto o prazo de matrícula pa-
ra inscribirse neste curso, organizado
por Caixanova, e que vai impartir a
Doutora en Historia da Arte Ana Pe-
reira Molares, durante os martes lec-
tivos desde o 5 de outubro até o 7 de
xullo de 2005, en horario de 19:30 a 21
h., no Centro Social da entidade en Vi-
go. Ademais, Caixanova ten deseñado
un curso de continuación, que comeza-
rá no mes de xaneiro, para aqueles que
participaron deste programa o ano pa-
sado, no que se estudará a arte com-
prendida entre a Revolución Francesa
e a actualidade. As persoas interesadas
en incribirse ou en receber máis infor-
mación deben dirixirse a calquera su-
cursal de Caixanova.

FEISMO URBANÍSTICO
EN PONTEAREAS
O local nacionalista A Casa da Triga
promove baixo este título o seu I Con-
curso de Fotografía, no que poden
participar todos aqueles fotógrafos
que o desexen, tanto profesionais co-
mo afeizoados, con traballos en bran-
co e negro ou cor, cun formato míni-
mo de 18 x 24 e máximo de 20 x 40,

que reflictan as agresións ao entorno e
á paisaxe urbana e rural desde o ponto
de vista urbanístico. As fotografías re-
mitiranse, cun lema en sobre pecho no
que se incluirá outro sobre co mesmo
lema e os dados persoais do autor e o
lugar onde foi tomada, antes do 25 de
setembro, á Casa da Triga, Praza
Maior 19, 36860 Ponteareas. A orga-
nización estabelece un 1º premio de
150 euros, un 2º de 90 e un terceiro de
60, máis praca comemorativa, e com-
prométese a realizar unha exposición
co material recibido. Os autores das
fotografías premiadas cederán os di-
reitos de copyright á entidade promo-
tora, e para a devolución das non pre-
miadas deberán incluir os selos co-
rrespondentes.

X ENCONTRO
DE ANÁLISE ECONÓMICA
O Instituto de Estudos Económicos de
Galicia P. Barrié de la Maza colabora,
de novo, na organización desta xuntan-
za, que se celebra o 23 e 25 de setem-
bro en Santiago, xunto cos departa-
mentos de Análise Económica das tres
universidades galegas. Orientado a no-
vos investigadores outorgarase o pre-
mio Pedro Barrié de La Maza ao me-

llor dos traballos presentados. Máis in-
formación e inscricións en http://novos
investigadores.com.

II PREMIO
PURA E DORA VÁZQUEZ
A Deputación de Ourense promove a
segunda edición deste galardon de li-
teratura infantil e xuvenil, nas moda-
lidades de narración e ilustración, do-
tado con 3.000 euros para cada cate-
goría. Na primeira, poderán partici-
par todos aqueles autores, de calque-
ra nacionalidade, que presenten os
seus orixinais, de carácter inédito, en
lingua galega. De cada orixinal entre-
garanse seis copias, en papel tamaño
folio ou en holandesa, macanografa-
dos a duplo espazo e por unha soa ca-
ra, no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial, sita na rúa do Progreso
32, 32003 de Ourense, antes do do-
mingo 12 de setembro. Co orixinal,
que se presentará baixo lema, achega-
ranse, nun sobre pecho, os dados
completos do autor, así como o título
do libro. Na modalidade de ilustra-
ción poderán concorrer todos os ilus-
tradores, de calquera nacionalidade,
que presenten como mínimo dez de-
buxos, inéditos e orixinais, tomando

como base o texto premiado na
modalidade de narración deste II Pre-
mio Pura e Dora Vázquez e a el refe-
ridas. Coas ilustracións, que se pre-
sentarán, no seu conxunto, baixo le-
ma, achegarase, nun sobre pecho, os
dados completos do autor, e entrega-
ranse, antes do 20 de decembro, no
Rexistro Xeral da Deputación.

O RENACER ECONÓMICO E
POLÍTICO DE AMÉRICA LATINA
Xulio Ríos, director do IGADI, é o
coordenador deste curso da Universi-
dade Internacional Menéndez Pelayo
que se vai desenvolver no Parador
Nacional Conde de Gondomar de
Baiona, do luns 13 ao mércores 15, e
no que se vai contar con especialistas
da talla de Joaquín Estefanía, Fer-
nando González Laxe, Manuel
Montobbio, José Antonio Alonso,
Abel Losada, Guillermo de la Dehe-
sa, José Antonio Fernández ou Car-
los Calamud, que exporán a súa aná-
lise sobre a integración, o comercio
trasatlántico, a pobreza, a democra-
cia, a evolución económica ou a vul-
nerabilidade financieira do continente
americano. Máis información e matrí-
cula no telf. 986 357 238.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Véñense de convocar unhas xor-
nadas sobre a duración da pro-
piedade intelectual e as obras en
dominio público. Dirixido ao
persoal ao servizo da Xunta e da
Administración local galega asi
como a interesados en xeral, o

curso desenvolverase en horario
de mañá e tarde, no salón de ac-
tos do hotel Bahía Baiona, neste
mesmo concello. As solicitudes,
que se han de presentar antes do
20 de setembro, deben ir dirixi-
das ao director da Escola Galega
de Administración Pública, en
Santiago de Compostela.♦

D.O.G.D.O.G.

Até este
venres 10

de setembro
podemos

contemplar
a mostra

Rosalía
ilustrada
na Casa

Simeón de
SANTIAGO.
Na imaxe,
a obra de

Xaquín
Marín.

O cantautor
cubano
Silvio
Rodríguez,
a quen
vemos
nunha
imaxe
retrospectiva,
toca o
mércores 15
en VIGO.

The Last
Picture
Show é
unha mostra
sobre as
tendencias
conceptuais
e os novos
usos da
fotografía
entre 1960-
82 que
podemos
contemplar
no MARCO de
VIGO.
Na imaxe,
unha obra
do alemán
Joseph
Beuys
(1921-86).



naxes coñecidos, o baile e
o canto son os protago-
nistas.

VVilagarilagarcíacía
■ DANZA

LENDARIA
O Ballet Galego Rei de
Viana presenta o seu últi-
mo espectáculo o vindeiro
venres 17 no Auditorio Mu-
nicipal por 5 euros.

■ EXPOSICIÓNS

COORDENADAS
Colectiva do grupo PIN-8
que podemos visitar na sala
Antón Rivas Briones.

EIXO ATLÁNTICO
Dez anos de euro-rexión:
Galiza - Norte de Porgugal.
Na sala A. Rivas Briones
até o 30 de setembro.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

O CAMIÑO NORTE
DE SANTIAGO
Até iste domingo 12 de se-
tembro, na Casa da Cultura
amósanse os debuxos de
Ramón Guntín.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

CHEIRO
DE ESTRELAS II
Fulano, Mengano e Cita-
no actúa o vindeiro xoves
16 no teatro Pastor Díaz.

PonferradaPonferrada
■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO
O recoñecido fotógrafo
amosa, até finais de setem-
bro no Museo de El Bierzo,
a mostra El Camino Encan-
tado, na que presenta 50
instantaneas en color onde
reflicte a súa ollada persoal
do Camiño de Santiago
nesta zona.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

VI PORTOCARTOON-
WORLD FESTIVAL
É o maior festival de Portu-
gal e un dos tres primeiros
do mundo. O tema desta
edición é o de Desporto e
Sociedade e a mostra inclue
os traballos premiados e as
mencións de honra, chegan-
do a 228 orixinais. Até fi-
nais de setembro no Museu
Nacional da Imprensa.

■ MÚSICA

PACO DE LUCÍA
Considerado por muitos o
músico dos músicos, o anda-
luza é, sen dúbida, a gran re-
ferencia do mellor flamenco.
No Coliseu este domingo 12
ás 21:30 h. Máis información
no telf. (port.) 213 219 000.

DRUMMING
Ciclo de danza de música
parello á exposición Inter-
funktionen. O Drumming -
Grupo de Percussão ten de-
sempeñado un papel rele-
vante na divulgación do
máis significativo da percu-
sión erudita como do rock-
jazz-wold music. No Audi-

torio Mac Serralves o vin-
deiro sábado 18 ás 22 h.

VVilanovailanova
de Gaiade Gaia
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO DE
SANTIAGO, LUZ E VIDA
A Casa Museo Municipal
amosa durante setembro as
fotografías dos galegos

Tono Arias, Vari Cara-
més, Xurxo Lobato, Tino
Martínez e Juan Rodrí-
guez.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
O Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMJAP) acolle diversas
mostras como Alfaiataria
Cunha, imaxes de moda no
inicio do sec. XX, até o 2
de xaneiro do 05; Ruy
Leitão, selección de dese-
ños inéditos e de inespera-
das revelacións sobre o
proceso de traballo deste
artista, nado en Washing-
ton en 1949 e morto en
Lisboa en 1976, até o 2 de
xaneiro; Mnemopolis, doce
pinturas acrílicas sob ple-
xiglas de Gil Heitor Cor-
tesão, de ambientes feéri-
cos, que poden mesturar
recintos públicos, multitu-
des, edificios, frases publi-
citarias, balóns de feira...
até o 26 de setembro. Pe-
cha os luns.♦

PARQUE TECNOLÓXICO
DE GALIZA
www.ptg.es/index.htm

Páxina electrónica deste parque tecnoló-
xico instalado en Ourense. Inclúe noti-
cias, datos sobre as empresas con sé no
polígono, servizos que ofrece e un capí-
tulo xeral sobre o parque.♦
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■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), ao carón da praia, comple-
tamente equipado para catro persoas.
Terraza con vistas ao mar. Quincena
de setembro 400 euros. Telf 666 843
997 ou www.rentalia.com/olimpocelta.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,
alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.

■ Se queres recibir o último número
de E.N. Galiza, voceiro nacional de
Esquerda Nacionalista, completa-
mente de balde, envía un correo a in-
fo@esquerdanacionalista.com.

■ Fanse traballos de corrección e
tradución de galego-castelán, cas-
telán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengra-
ba@yahoo.es.

■ Germán Cooper, fotógrafo profe-
sional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos teléfonos
981 978 834 e 628 695 839.

■ Véndese cámara fotográfica ré-
flex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.

■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.

■ Son un home sensíbel, solteiro e sen
compromiso de entre 30 e 40 anos,
que busca coñecer mulleres galegas
para amizade e, se xorde, estabelecer
unha relación de parella. Se algunha mu-
ller quere saber o que hai detrás deste
anuncio que me escriba ao correo elec-
trónico galizanacion1965@yahoo.es.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do

Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 601.

■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.

■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Cha-
mar ao 607 950 511.

■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.

■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o tea-
tro. Fran, telf. 605 099 722.

■ Alugo casa nos Ancares, en Cor-
neantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102. 

■ Os Oito Maravedís, novo alber-
gue para peregrinos en Sarria. Co-
ciña, figrorífico, lavadora, auga quen-
te, servizo de sabas, prazas para bici-
cletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.

■ Alúgase casa na ría de Muros e Noia
para o  mes de setembro. Telf. 615 864
477 ou 981 765 089.

■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.

■ Alúgase casa no Saviñao, perto do
Miño, na Ribeira Sacra luguesa. Res-
taurada con calefacción e cheminé. Fins
de semana ou por semanas, bon prezo.
Telf. 982 404 654, 679 591 876 (Manuel).

■ Mentres contemplo unha exposición de

Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado un-
ha muller coa que falar do espazo, da ar-
te, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e quei-
ra vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.

■ Alúgase casa en primeira liña
de praia, completamente equipada
para 6 persoas e con garaxe. Telf.
981 761 158.

■ Fanse traballos de carpintaría, ar-
marios empotrados, cociñas, mobles
a medida, portas, tarimas, frisos...  na
Terra Cha. Presuposto sen compromi-
so. Telf. 982 501 086, 652 924 327
(Xoán Carlos).

■ Música clásica para vodas. Dife-
rentes grupos de cámara e voz. Telf.
650 829 491 e 981 507 925.

■ Rapaz de 33 anos fillo de galegos
residente no País Vasco. Gustaría-
me coñecer moza xeitosa e cariño-
sa coma min. Se queres coñecerme,
chámame. Meu nome é Alberto. 616
870 908.

■ Psicoterapia, primeira consulta
de balde. Psicólogo formado na Ar-
xentina (retornado) oferece unha psi-
coterapia centrada na persoa, activa
e adicada a problemas na familia, na
parella ou para enfrontar situcións lí-
mite (mortes, enfermidades termi-
nais, intervencións cirúrxicas, emigra-
ción). Pedir cita no 981 134 144 ou no
correo electrónico centrosentidogali-
za@hotmail.com

■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas
na praia de Agrelo en Bueu (Ponteve-
dra) en setembro. Telf. 986 321 233.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Iniciativa única na Península
que se celebra no concello de
XERMADE, do xoves 16 ao do-
mingo 19 de setembro, coa
que se pretende recuperar un
oficio tradicional e dar a coñe-
cer o gran potencial artístico e
creativo que ofrece. O interese
que despertan estes encontros
vese no crecente número de
participantes (Portugal, Fran-
cia, Canarias, Baleares, Eus-
kadi, Catalunya, Madrid, La
Rioja, Asturias... e Galiza) e
visitantes. Haberá unha expo-

sición na Biblioteca Pública
de traballos tradicionais e con-
temporáneos asi como de tor-
nos antigos. As actividades pa-
ra os inscritos realizaranse na
aldea da Fraga, en Cazás (telf.
982 188 322), asi como as de-
mostracións, venda de pezas,
maquinaria e publicacións.
Como relatores estarán Ma-
nuel Castro Romero, das
Pontes (A Coruña), capaz de
facer co torno o improbábel ou
traballar de oido e cos ollos
pechos; Alain Mailland, tor-

neiro escultor de Uzés (Fran-
cia); Lauren Guillot, de St.
Gilles de Crétot (Francia), mú-
sico profisional até que coñe-
ceu o torno; José Ortiz e Frie-
drich Bramsteild, afincados
en Bande (Ourense), ferreiros
dos de antes, de lume, aceiros
e templados; e Xosé Abad, fo-
tógrafo de recoñecido presti-
xio. Organiza a Asociación
Galega de Artesáns coa cola-
boración do Centro Galego de
Artesanía e Deseño e o Conce-
llo de Xermade.♦

IVIV EncontrEncontros de os de TTorneirorneiros de Madeiraos de Madeira

O CAMJAP
da

Fundação
Calouste

Gulbenkian
de LISBOA

acolle unha
mostra de

Ruy Leitão.

As imaxes
do VI
Portocartoon
World
Festival
poden
ollarse
no Museu
Nacional da
Imprensa
do PORTO.

Co gallo do 60 aniversario da
publicación do Sempre en Galiza,

A Nosa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,

deseñado por Pepe Carreiro,
a partir das letras de Castelao e

a espiral celta.

Prezo: 20 euros.
Peticións ao teléfono 986 433 830.

EDICIÓN LIMITADA.



Nº

Nº 1.141
Do 9 ao 15
de setembro
de 2004 Ninguén se declara ho-

xe ateo. Os que antes
o eran agora defínen-

se agnósticos. Como ninguén
se declara hoxe comunista.
E, non embargante, nunca se
creu tan pouco na promesa

doutra vida, no ceo e no in-
ferno. Nunca se asemellou
tanto a Igrexa a un feito so-
cial, a un hábito identitario
de grupo, e nunca foron tan-
tos os que pensan que ao fi-
nal do camiño está o tanato-

rio. Talvez se esteña a produ-
cir un cambio social profun-
do que aínda non se traduciu
en palabras. Talvez haxa me-
do a proclamar nos medios
de comunicación o que so-
cialmente xa é asumido.♦

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Xosé Fernández Puga.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.

info@anosaterra.com
Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

8
40

00
21

3
03

10
4

0
1

1
4

1

O noso
xogo
GUSTAVO LUCA

John Le Carré escribira
(1995) unha reflexión
pesimista sobre

Chechenia que fora moi
celebrada pola prensa ele-
gante e mesmo entre a pa-
rroquia de esquerdas. Dicía
n’O Noso Xogo que con
independencia de quen
ocupase en cada caso a di-
rección do imperio, as cou-
ces e as labazadas sempre
habían parar nas costas dos
chechenos, os cus negros
dos relatos  da resistencia
nas montañas aos exércitos
rusos na invasión do XVIII
e os cabeciñas de pedra
dos británicos, cando os
usaban contra os rusos.

Un estilo saudoso que
empataba co pensamento
posmoderno, un derrotis-
mo que melloraba a dixes-
tión do poder burgués e un-
ha maneira de aliviar a in-
dignación de Le Carré pola
impertinencia do terror so-
viético que despois de dar-
lle unha fortuna a gañar en
dereitos de autor desapare-
cera sen despedirse.

Os cus negros nacían
para levalas, os ingleses
para repartilas e os nortea-
mericanos para herdar a
paleta do amo e seguir ma-
llando nestes serráns, tropa
bruta da montaña como
din no Perú. Os rusos leva-
ban a parte do xendarme
malpagado, coma os sol-
dados portugueses na An-
gola que termaban da gue-
rra no mato en nome dun-
ha explotación imperial
que nin sequera pasaba po-
la súa propia metrópole. 

Agora hai quen toma a
traxedia de Beslam coma a
proba máxima de  intransi-
xencia da Federación Ru-
sa. O certo é que antes de
Beslam os rusos cédenlle o
goberno de Xeorxia a un
axente da CIA e entrégan-
lle ao FMI os fíos econó-
micos do Cáucaso. Na
fronte exterior procuran (e
conseguen) o apoio do go-
berno británico para a súa
política no Cáucaso que
sucede entre o dilema de
non ter nada que ofrecer
economicamente e non po-
der resistir o avance das
oligarquías que trazan ole-
odutos. Rusia coida que o
seu esforzo en Chechenia
favorece a outros. Os case
90.000 soldados das tropas
de ocupación viven un cli-
ma de desfeita xa experi-
mentado en Afganistán.

Aslan Masxadou e
Shamil Basaiev, os media-
dores admitidos polos que
minaron a escola, son xen-
te como para termar da car-
teira. O primeiro procede
dos campamentos que diri-
xen os servizos secretos
británicos en Paquistán. O
segundo é un home de Ben
Laden. Son parte do noso
xogo no Cáucaso.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

MAR BARROS
Presentador durante tres anos
do Club de la Comedia, Xavier
Veiga vén de interpretar a Mor-
gan, un dos protagonistas de O
ano da carracha, ópera prima
do director Xurxo Coira. Pasou
de ser o gancho dun anuncio pu-
blicitario a ser un ‘carracho’
profesional, cunha ampla baga-
xe televisiva ás costas. Alá polos
90 cambiou O Grove por Ma-
drid, onde montou a compañía
de teatro Impar. Aínda así, se-
gue considerándose ‘máis ga-
lego que un centolo con gaita’.

O ano da carracha é unha pelí-
cula de mozos que ao remate
da carreira non atopan traba-
llo. Non embargante, vostede
non finalizou nin o primeiro
ano de arquitectura e chóven-
lle ofertas de traballo.

Deixei esa carreira e metinme
a estudar Arte Dramático. Fun a
Madrid, alí fixen catro anos de
carreira e comecei a traballar, in-
cluso antes de rematala. E dende
aquela levo traballando. A verda-
de é que tiven bastante sorte.

É unha película de drogas,
sexo e contratos lixo?

Por suposto, pero sobre todo
é de moito humor. 

Existe o carrachismo?
Sen dúbida, o que hai que ver

é se é unha cuestión de desidia dos
máis novos ou dunha situación la-
boral precaria, con primeiros em-
pregos, salarios patéticos e condi-
cións de traballo paupérrimas. 

Podería definirse como ac-
tor cómico, pero, na realidade
é tan chistoso?

Antes era máis. Ao ser cómi-
co oficial parece que te sentes na
obriga de ter unha graza na pun-
ta da lingua. 

Moitos actores da televisión
dan o paso ao cinema. É unha
clave de éxito?

Coido que non, pero o cine é
un espazo onde se traballa máis
comodamente ao dispoñer de
máis tempo. Ademais ten un pun-
to de glamour, un halo de miste-
rio da que carece a televisión. Su-
poño que os actores buscan ese
recoñecemento, que é un pouco
ficticio, pero que funciona.

Deuse a coñecer nun anun-
cio da ONCE, no que tiña
“moita ilusión” e un orzamen-
to de 200 pesetas. A pesar de
contar tan só con corenta pesos
no peto, non lle foi tan mal. 

(Risas). Foi algo paradoxal. O
anuncio tiña a historia de que eu
coa ilusión podía facelo todo. E
dalgunha maneira con aquel cupón
tocoume o cupón. (Risas). Dende
entón  non parei de traballar. 

Como deu co teatro?
Nunca fun vocacional, nin do

teatro nin de ningunha outra cou-
sa. Eu quería xogar ao balonmán
pero era bastante malo, así que
comecei arquitectura e, ao final,

caín na Escola de Arte Dramática
de Madrid. Cando estás aí pensas
que todo o que non é teatro é ca-
se unha traizón á arte. A parte, eu
son un namorado das táboas. 

E coa televisión?
Empecei no 93 cun capítulo de

Farmacia de guardia e máis tarde
participei en Inocente, inocente. 

Pero a fama veulle da man
do Club de la comedia. Abriulle
moita portas?

Ser a cabeza visíbel dun pro-
grama que tivo un efecto espe-
cial no público dáche moitas fa-
cilidades laborais.

Por que deixou o programa?
Cambio de estratexia do pro-

dutor (risas). En todo caso fíxo-
me un favor, porque me evitou a
etiqueta de ser para sempre ‘o do
club da comedia’ e permitiume
facer outras cousas.

Tense definido como máis
galego que un centolo tocan-
do a gaita, pero non dubidou
en marchar a Madrid. Non

semella unha contradición?
Supoño que si. Agora hai unha

certa industria audiovisual, pero
cando marchei non había practica-
mente nada. Efectivamente son un
desertor (risas). Pero sigo estando
censado no Grove, alí dou o meu
voto. De momento, non me ca-
drou por determinadas circunstan-
cias traballar moito en Galiza.

Que prefire: licor café ou
Estrella Galicia?

Son máis de cubata de ron.
Monólogo ou menáge à trois?
Sen dúbida menáge à trois. O

monólogo é a masturbación do
humor.

Carracha ou Romeo?
A min sempre me gustou

máis Mercucho.
Teatro ou cine?
Un pouco de cada.
Se Carlos Saura di que o ci-

ne español vai por mal camiño,
vostede que lle di? 

Que non fai nada por mello-
ralo.♦

PONTEVEDRA

XVI SEMANA DE EDUCACIÓN
Do 13 ao 17 de setembro. 
IES Valle Inclán.
Telf. 986 852 950/852 710 

A CORUÑA

XXVIII XORNADAS DO ENSINO
Do 20 ao 24 de setembro.
IES Ánxel Casal (Montealto) .
Telf. 981 278 259/ 981 169 810/09

VIGO

XXVIII XORNADAS DO ENSINO
Do 20 ao 24 de setembro
CEIP de Balaídos. Telf. 986 371 700

A MARIÑA LUGUESA

XIII ENCONTROS PEDAGÓXICOS 
Do 20 ao 23 de setembro 
IES San Rosendo. Mondoñedo.
Telf. 982 581 861/129 593/56 1541

OURENSE

XII ENCONTROS PEDAGÓXICOS
Do 20 ao 24 de setembro. 
Local do FORGA-Ourense.
Telf. 988 238 350

FERROLTERRA

XV ENCONTROS PEDAGÓXICOS
Do 27 de setembro ao 1 de outubro.
Local da CIG. Telf. 981 358 750

SANTIAGO

XIII ENCONTROS PEDAGÓXICOS
Do 20 ao 24 de setembro
Facultade de Cias. de Educación.
Telf. 981 576 800

LUGO

VIII XORNADAS DE MÚSICA TRADICIONAL
Do 20 ao 24 de setembro. 
Escola de Maxisterio.
Telf. 982 245 023 e 982 242 682

XORNADAS DO ENSINO VERÁN 2004
Solicitada a

homologación
de todas

as actividades
á Consellaría
de Educación.

Información e matrícula nos telf. sinalados, nos locais da AS-PG e da CIG-Ensino ou na web da AS-PG: www.as-pg.com

ASOCIACIÓN
SOCIO-PEDAGÓXICA GALEGA

Confederación
Intersindical Galega

ENSINO

Xavier Veiga
‘O monólogo é a masturbación do humor’


