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O VICEPRESIDENTE PRIMEIRO É UN HOME ARAÑA.
Din no PP que mediante un gancho colosal superou en ano e medio
o obstáculo que Cuíña non saltara en trece. Como fixo? Pan comido,
di el, lanzo un mísil de visgo orgánico contra a parte alta dos rañace-
os e vou pendurado coma un avión sobre as protestas dos afectados
e as rifas do partido. A Cuíña fóronselle anos en convencer os afec-
tados polas obras durante o dia e os compromisarios do voto pola noi-
te para ao fin perder a graza presidencial. No entanto Nuñez Feixóo
convertíase na sensación do PP. No MEDTEC e nas fundacións ato-
para a chave para entrar na caixa da sanidade pública, o tesouro que
nin os dobermans máis famosos de Aznar daban nin rispado. O de
Ourense fíxoo. A palabra máxica MEDTEC pasaba a mans privadas
a cirurxía hospitalaria. Medraban escandalosamente as listas de espe-
ra? Con parte do aforrado no orzamento comprábanse medios de co-
municación. O que non é noticia non existe. A este equilibrismo apa-
receulle unha regaña tráxica nun dos quirófanos privatizados do hos-
pital do Meixoeiro de Vigo. Morreron seis pacientes no que a Xusti-
za debe sancionar como presunto delito de homicidio por impruden-
cia. Quen era responsábel do MEDTEC cando se encargou este qui-
rófano por baixo das especificación dun centro de intervencións de
alto risco? Alberte Núñez Feixóo. Quen era o xerente do hospital do
Meixoeiro cando se executou o que o xulgado admite como probábel
responsabilidade? Xosé Manuel González Álvarez, novo conselleiro
de Sanidade. Se cadra, Cuíña pensa na fábula do coello e do sapo-
concho cando escoita a retórica coa que Fraga enxalza as fazañas de
Núñez Feixóo, designado vicepresidente a título de sucesor.♦

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.

O PSOE tenta de novo que Galiza
pague a factura da reconversión naval

(Páx. 2 e 3)

Paco Vázquez
gasta cinco veces máis
na hípica que en todo
o deporte coruñés

(Páx. 20)

Así intenta
a mocidade burlar
os controis
de alcoholemia

(Páx. 15)
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PILAR ROJO QUERÍA SER
CONSELLEIRA DE CULTURA
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Núñez Feixóo,
novo vicepresidente
da Xunta, pode
verse afectado
polo xuízo do caso
Aspergillus.

PILAR ROJO QUERÍA SER
CONSELLEIRA DE CULTURA



Repítese a mesma situación de
1984, cando Galiza pagou o groso
da reconversión naval en beneficio
do resto do Estado. Bruxelas de-
sautorizou as axudas ao grupo Izar
e este terá que reconverterse de
novo, xa que o Goberno central
non cuestiona a decisión da Unión
Europea. A Sociedade Estatal de
Participacións Industriais, Sepi,
elaborou un plan de viabilidade na
liña do deseño da Comisión Euro-
pea. A principal prexudicada será
de novo Galiza, xa que se desagre-
gará a factoría de Fene e quedará
unicamente a de Ferrol, dedicada á
construción naval militar.

O plan que manexa o Executi-
vo de Madrid conta co benepláci-
to de Bruxelas e implica confor-
mar un estaleiro de carácter mili-
tar coa excepción das factorías de
Porto Real e Cádiz Reparacións,
que son civís e están situadas as
dúas en Cádiz. Deste xeito, ven-
derá ou liquidará os outros estalei-
ros civís e quedará cos militares,
nomeadamente con Izar Ferrol e
Izar Cartaxena. O outro estaleiro
militar da antiga Bazán, San Fer-
nando, pecharase aplicando pre-
xubilacións. Mentres Ferrol é a
gran factoría militar, Cartaxena
constrúe pequenos buques –sobre
todo submarinos– e San Fernando
é de pouca entidade.

O plan implica tamén a desa-
parición ou venda dos estaleiros
de Juliana en Xixón, Sestao, Ma-
nises e Sevilla, ademais do de Fe-
ne. Tanto Juliana como Sevilla son
estaleiros pequenos e Manises é
unha fábrica de motores pola que
xa amosou interese o grupo norte-
americano General Dinamics, o
que adquiriu a Fábrica de Armas
Santa Bárbara. Tanto Sestao como
Fene son grandes estaleiros; o ca-
so de Sestao implica un problema
político para o Goberno de Ma-
drid, mentres todo indica que non
se vai enfrontar a grandes dificul-

tades para a liquidación de Fene.
Neste sentido, os únicos que mani-
festaron unha posición inequívoca
foron os sindicatos nacionalistas e
o BNG, que se opoñen ao plan.

Xurxo Cordero, integrante do
comité de empresa de Izar Fene
en representación da CIG denun-
ciou que “pola estrutura, dimen-
sión e prohibicións de fabricar
barcos que pesan sobre Fene, a
desagregación e venda da factoría
é un primeiro paso para o peche”.

A pesar das insistencias da
CIG e do BNG, que conforman a
Plataforma en Defensa do Naval,
UGT e CCOO atrasaron até o
martes 14 de setembro calquera ti-
po de mobilización –a manifesta-
ción celebrada ese día contou coa
participación de 5.000 persoas–,
cando xa o resto dos estaleiros
afectados do grupo rexistraran
protestas importantes. Fernando
Sinde, un dos responsábeis de Co-
misións Obreiras nas factorías de

Izar en Galiza, dixo que “as mobi-
lizacións que serven son as do
conxunto dos 11.000 traballadores
de Izar”, ao tempo que expresou o
seu obxectivo de “alcanzar unha
solución global”. Sinde afirmou
tamén que “a pesar do que digan,
este será un proceso longo e non
por mobilizarse antes van a conse-
guirse uns obxectivos”.

Xurxo Cordero, da CIG, está
conforme na procura dunha “so-
lución global a todo o sector”,

pero amosou o seu desacordo
coa “política de freo das mobili-
zacións que non só levan adiante
CCOO e UGT, senón algúns par-
tidos e concellos”. Ademais, a
CIG ten unha alternativa que pa-
sa por un proxecto integral para
os dous centros da ría de Ferrol,
Ferrol e Fene, que cando menos
manteña a cota de produción, o
emprego e os segmentos de acti-
vidade que rexistraba até agora.
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Como sucedeu no 84, Andalucía será a gran beneficiada

Galiza volverá pagar
a reconversión do naval

H. VIXANDE

O Estado planea desfacerse dos estaleiros civís de Izar e conformar un grupo de indus-
tria militar no que só haberá unha salvidade coas factorías civís de Puerto Real e Cádiz
Reparacións. A antiga Astano en Fene terá que pechar se non aparecen compradores.

A factoría de Izar en Fene, a antiga Astano, conta cunhas instalacións modernas e versátiles.                                                                                                              A.N.T.



Con respecto á posición da
Xunta, o pasado martes 14, o con-
selleiro de Innovación, Industria e
Comercio, Xoán Rodríguez Yuste,
mantivo unha reunión co presiden-
te da Sepi, Enrique Martínez Ro-
bles. Ao termo do encontro, Yuste
expresou o seu escepticismo ante
as promesas da
Sepi de non pe-
char Fene e lem-
brou que os esta-
leiros galegos “son
viábeis dada a súa
alta capacidade
tecnolóxica”. Con
todo, Industria xa
comezou a procu-
rar compradores
para a factoría. 

En todo caso,
é seguro que habe-
rá unha confronta-
ción coa CIG, que xa reclama un-
ha folga xeral para defender Fene.

Discriminación de Fene

O parlamentario do BNG Xosé Dí-
az denunciou que as razóns para
conformar un estaleiro proclama-
damente militar están na doutrina
da Unión Europea sobre as axudas
públicas, que están prohibidas para
actividades civís e toleradas para
as militares. De todos xeitos, o plan
do Goberno de Zapatero fala dun
estaleiro fundamentalmente mili-
tar, pero que terá dúas factorías ci-
vís: Porto Real e Cádiz Repara-
cións, cuestión que Díaz considera
intolerábel pola discriminación
que supón coa factoría de Fene.

No resto dos centros de Izar, o
obxectivo do Estado é proceder a
prexubilación dun continxente de
entre 2.800 e 5.000 persoas. No
peor e máis probábel dos casos,

un plan de prexubilacións a tres
anos, que sería aprobado por Bru-
xelas, implicaría que 5.000 traba-
lladores chegarían aos 55 anos e
marcharían ás súas casas. No caso
de Fene, dos mil empregados da
actualidade, quedarían 400, que
ben serían absorbidos por Izar Fe-
rrol, ben irían a unha nova empre-

sa no caso de que
algún accionista
privado adquirise
a factoría.

O caso de Fe-
ne é particular. Xa
desde a reconver-
sión, esta factoría
anteriormente de
Astano foi vítima
da prohibición de
construción de bu-
ques, polo que se
tivo que dedicar a
actividades de

transformación de barcos. Foi un
primeiro paso para retirarlle carga
de traballo e xustificar agora a súa
venda, todo o contrario do que lle
aconteceu á factoría gaditana de
Porto Real. Este último estaleiro é
o que menos produtividade rexis-
tra de todo o grupo debido á súa ri-
xidez, pero sempre contou co apa-
driñamento de Madrid polo capital
político que Andalucía representa
para o PSOE. Os intentos para co-
ñecer as razóns técnicas para
apoiar a Porto Real e discriminar a
Fene foron inútiles. O Goberno
nunca deu argumentos e destas a
postura é aínda peor: limítase a in-
corporalo ao novo Izar mentres
pretende vender ou pechar Fene.
Mesmo cando Francisco Rodrí-
guez lle interpelou a Zapatero po-
lo futuro de Izar no discurso de in-
vestidura, o presidente non res-
pondeu a pesar de coñecer por Pe-
dro Solbes o escuro futuro que ti-

ña a compañía –compre ter en
conta que Solbes, como denuncia-
ron o BNG e a CIG, era o comisa-
rio de Economía en Bruxelas e sa-
bía dos obxectivos da UE con res-
pecto ao sector naval.

O peche de Fene non só supo-
rá clausurar unha factoría moder-
na e preparada. Tamén se perde-
rán postos de traballo –non só os
1.000 cos que conta na actualida-
de. A industria auxiliar ten un ca-
dro de traballadores moito máis
amplo: dúas mil persoas. Por esta
razón, algunhas empresas auxilia-
res estarían a procurar xeitos de
adquirir a factoría de Fene, aínda
que non está moi claro que puide-
se dedicarse á construción naval,
porque a UE só lle permite reali-
zar transformacións de buques.

España ten déficit de barcos

Como Estado marítimo que é, Es-

paña rexistra un comercio por
mar moi elevado e conta cun im-
portante déficit de fretes que de-
bería paliar coa construción de
buques. Esta actividade leva a
que no mundo se fabriquen anual-
mente 2.000 barcos civís, pero
con esta transformación, o Estado
español cederá a pouca capacida-
de que lle resta para poder quedar
con parte do pastel. Opta, porén, á
construción de barcos militares,
un sector con beneficios máis in-
certos, xa que só hai 200 even-
tuais clientes –os mesmos que pa-
íses– que, ademais, non todos son
costeiros e dos que só uns poucos
teñen capacidade para construír
buques tan caros.

As razóns para que España
renuncie á construción naval ci-
vil hai que procuralas en Bruxe-
las. A UE pretende conformar un
gran grupo militar de constru-
ción naval a semellanza da cor-

poración aeronáutica que cons-
trúe os Airbus. Para iso precisa ir
liquidando a industria civil e qui-
tándolle volume á militar, para
que queden catro ou cinco gru-
pos estatais que posteriormente
se fusionen nun gran grupo euro-
peo que despois será privatizado,
aínda que conservando o seu
vencellamento cos Estados debi-
do a súa natureza estratéxica. Por
outra banda, a cuestión é que de
momento só España está a dar os
pasos planeados en Bruxelas.

A liquidación do sector naval
civil español coincide co posíbel
fin das transferencias europeas
dos fondos de cohesión, dos que
se benefician fundamentalmente
Madrid e Catalunya. Ao tempo
que Zapatero negocia o plan pa-
ra Izar, tamén pon encol da mesa
en Bruxelas a súa demanda para
que prorrogue o prazo para o fin
dos fondos de cohesión.♦
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COUSAS DO CAPITAL                                            ROI CAGIAO

Ao ano no mundo
constrúense
dous mil barcos
civís e moi poucos
militares, pero Izar
será só militar.

Tanto o presidente do Goberno
central, José Luis Rodríguez
Zapatero, como o secretario xe-
ral dos socialistas galegos,
Emilio Pérez Touriño, manifes-
taron o seu apoio á continuida-
de de Izar, aínda que o fixeron
en contextos distintos e con ob-
xectivos diferentes.

Pola súa banda, Zapatero
prometeu un plan de viabilidade
industrial para as factorías que
sería pactado cos sindicatos. As
palabras do presidente do Go-
berno central producíronse no
marco dunha visita ao País Vas-
co, coincidindo coa mobiliza-
ción que os traballadores da fac-

toría de Sestao protagonizaron o
pasado domingo 12 de setem-
bro. As palabras de Zapatero es-
tiveron matizadas por certa am-
bigüidade e estiveron dirixidas
aos traballadores vascos. Nada
falou das factorías galegas.

O secretario xeral dos socia-
listas galegos, Emilio Pérez
Touriño, foi máis concreto e re-
xeitou unha solución que inclúa
a privatización de Izar. A súa
proposta é a integración das dú-
as factorías da ría de Ferrol nun
único centro para “evitar despe-
dimentos” e garantir a produti-
vidade. Non embargantes, a pro-
posición de Touriño, ademais de

carecer do aval do Goberno de
Madrid, contrasta con outras po-
sicións de destacados socialis-
tas, como Manuel Chaves, que
vería con bos ollos a privatiza-
ción, baixo titularidade pública,
dos estaleiros gaditanos. Ade-
mais, o obxectivo esbozado po-
lo socialista galego implica, de
feito, o peche da factoría de Fe-
ne e coincide substantivamente
co plan elaborado pola Socieda-
de Estatal de Participacións In-
dustriais, que implica a venda
ou peche de Fene, a prexubila-
ción dunha parte dos traballado-
res e a integración dos restantes
na factoría de Ferrol.♦

Touriño e Zapatero aseguran
que non hai nada que temer

A pesar de que o PSOE e o PP
marcan distancias na política na-
val, cando ocupan o poder en
Madrid mostran continuidade no
mesmo plan que comezou en
1984 e que foi a antesala da en-
trada de España na daquela Co-
munidade Económica Europea
en 1986. Nese momento, un in-
forme comunitario sinalaba a im-
portancia dos sectores siderúrxi-
co e naval no Estado español. A
volta de vinte anos, aquel infor-
me parece que sinalaba, máis
que a súa relevancia, a necesida-
de do seu desmantelamento.

En calquera caso, se ben a
reconversión naval de 1984 ato-
pou no PP un inimigo declarado
–os empresarios foron un factor
clave para o masivo seguimen-
to das folgas xerais dos oiten-
ta–, a oposición á reconversión
tiña unha clave máis política
que de concepto industrial.

Cando se redactou o Plano
Estratéxico de Competitividade
en 1994, que deu paso á consti-
tución de Izar, o PP volveu a
amosar a súa oposición formal e
foi un dos factores que permitiu
a paralización daquela iniciati-
va. Mais, posteriormente, en
1996, cando chegou ao poder,
executou o plan redactado polos
socialistas e consolidou as súas
iniciativas. Daquela, a táctica

con Astano foi parecida á que se
levará adiante con Fene. Naquel
entón, segregouse a súa división
industrial, converténdose pri-
meiramente en Imenosa e liqui-
dándose posteriormente con
prexubilacións e transferencias
de traballadores á Bazán.

Unha persoa que represen-
ta a sintonía na política indus-
trial entre o PP e o PSOE é
Esther Rituerto, que dirixiu o
Grupo Izar por decisión do
Goberno de José María Aznar.
Cando tras as eleccións xerais
do 14 de marzo o PSOE che-
gou ao Executivo central, pro-
cedeu a cesar a todos os inte-
grantes dos equipos directivos
da Sociedade de Partici-
pacións Industriais e de todos
os entes industriais dos que o
Estado era o principal accio-
nista. O obxectivo era, como
en todo cambio de Goberno,
substituír aos cesados por per-
soal de confianza do novo par-
tido no poder. Os socialistas
tamén cesaron a Esther Rituer-
to, pero acto seguido nomeáro-
na directora xeral de Adminis-
tración e Finanzas da empresa
Rede Eléctrica Española, da
que o seu maior accionista é a
Sociedade Española de Parti-
cipacións Industriais, Sepi, co
28,5% do capital.♦

Sintonía
entre o PSOE e o PP

A manifestación celebrada en Ferrol, o martes 14 de setembro, contra a reorganización de Izar contou con cinco mil asistentes.



Tomar posición política é unha obriga
para unha organización como o BNG.
Facelo do xeito máis reflexivo é un

dereito das e dos membros da organización.
Substituír a reflexión e a análise pola des-
cualificación doutras posicións ou pola vía
de cualificar a propia como “a única” seria,
responsábel ou intelixente, contribúe ben
pouco, ou nada, á formación dunha opinión
consciente, importante asunto cando se tra-
ta de defender unha posición política, de vo-
to, por exemplo.

Tampouco contribúe moito á solvencia
dunha posición política a substitución da ne-
cesaria análise polo agachamento de todas,
menos unha, das opcións, a substitución da
reflexión pola consigna, a discusión e o de-
bate polo mitin. 

Desde o punto de vista que defendo, ade-
mais, ningún destes xeitos axuda a afondar
na confianza e no traballo unitario, aspectos
ambos relevantes en calquera colectivo que
pretenda acadar un obxectivo como o gover-
no e a transformación de Galiza.

O devandito é válido, penso, para todo ti-
po de debate que deba rematar nunha toma
de posición política.

Se elixo o caso da Constitución Europea
é porque, desde hai pouco, observo tomas de
posición cos xeitos e polos vieiros que veño
de enunciar. É o caso da carta de 4 de Agos-
to no Faro de Vigo asinada por P. Gómez-Va-
ladés baixo o título de “Constitución Euro-
pea, referendo e BNG”. O posicionamento
publicado na sección de Cartas... é para min
un exemplo de substitución dun debate pola
descalificación previa dunha posición dife-
rente. Neste caso descualifícanse dúas polo
prezo dunha: o voto en contra e a abstención
no vindeiro referendo. 

A argumentación que se usa caracteríza-
se por dar por explicado o que hai que ex-
plicar. Velaí o axioma: “(…) podemos afir-
mar xa que Europa deu, sen dúbida, un pa-
so cara adiante importantísimo para o futu-
ro da Unión”. “A existencia dunha Consti-
tución Europea é, entendo eu, un feito posi-
tivo en si mesmo”.

O certo é que estas dúas aseveracións, en
si mesmas, precisarían dalgunha explicación:
por qué é un feito positivo en si mesmo?

Alcuma o procedemento que permitiu
chegar ao texto actual de “un auténtico
exercicio de enxeñeria política”. “Este é o
único procedemento democrático posíbel e
realista que nos permite avanzar...” –e gaba
o obxectivo– “... na construción permanen-
te dese espazo... que criticamos constante-
mente, pero que representa, no medio da
globalización salvaxe e sen regras, o pro-
xecto e a realidade que nos pode garantir ni-
veis de benestar, de liberdade e de xustiza

incomparábeis con calquera outro territorio
do planeta”.

De novo atopamos que o mero enuncia-
do substitúe a explicación; neste caso a vir-
tualidade do procedemento é obvia (sempre
que se quere chegar a acordos, o procede-
mento é complexo e de consen-
so), pero o obxectivo merece al-
gunha explicación. Por exem-
plo: porque criticamos (suponse
que é o BNG quen critica) cons-
tantemente o que nos (ás ga-
legas e galegos?) pode garantir
tales níveis de benestar, liberda-
de e xustiza? 

Sentada a bonanza desta
construción europea e desta
constitución, o escrito entra nas
advertencias: “Non é agora mo-
mento nin para experimentos,
nin para a demagoxia fácil,
apuntándonos ao antieuropeísmo
por razonamentos maximalistas
(“o texto é insuficiente”) Ou
apelando ao non recoñecemento
das Nacións sen Estado na Euro-
pa constituínte”.

Así que a mera constatación
de que o texto poida ser insufi-
ciente pode ser tildada de an-
tieuropeísta, maximalista, ex-
perimento, demagoxia fácil...
Saca as gañas de discutir a calquera, non?

O escrito remata igual de categórico: “O
actual proceso constituínte é esencial para
o noso futuro” polo que “non estamos en
condicións de soportar exercicios de funan-
bulismo político (Abstención.) Pobre de
quen tivera dúbidas... ou se lle ocorra de-
fender un voto negativo : “Ou si ou non”. E
coido que a miña posición fica ben clara. O
BNG ten que apostar pola seriedade, a res-
ponsabilidade e sobretodo, pola intelixen-
cia. O BNG ten que apostar polo voto afir-
mativo”. 

En síntese, as posicións críticas ou, en to-
do caso, as que propugnen un voto negativo

ou a abstención saen dese escrito de pouco
máis de 30 liñas quentes: antieuropeísta, ma-
ximalista, experimento, demagoxia fácil, fu-
nanbulismo. E o que aínda é pior: irrespon-
sábeis, baldreus e parvas. 

Non comparto este xeito de substituír os
argumentos –que deben preten-
der convencer– por unha ristra
de descualificacións nun xor-
nal. En todo caso quen lese o
texto e saiba quen é o autor sa-
caría a conclusión de que no
BNG hai un debate, forte, do
que forma parte esa interven-
ción na prensa.

Teño un segundo exemplo,
máis difícil de reproducir por-
que non conto co documento es-
crito e só un grupo de cidadáns e
cidadás fomos testemuñas: foi o
17 de Agosto e, celebrabamos a
Galiza Mártir na memoria de
Bóveda, en Pontevedra.

Unha parte importante da
intervención do deputado Biei-
to Lobeira centrouse na crítica
da constitución europea, desta
construción europea, da am-
pliación, do futuro que se albis-
ca, encarreirando a defensa dun
voto negativo no futuro re-
ferendo.

Neste caso, e dada a personalidade do
orador, membro do consello nacional do
BNG, deputado autonómico e representante
no acto do BNG, non é arriscado pensar que
quen puso a orella tirou a conclusión de que
esa era a análise e a posición sobre a consti-
tución europea do nacionalismo galego.

Pois estaban trabucados e trabucadas:
non existe ese debate, o BNG aínda non ten
posición e o asunto da constitución europea
aínda non está nas ordes do día dos seus ór-
ganos. Podiamos comezar por iso.♦

CARME CORBALÁN pertence ao BNG e foi concelleira
desta organización en Vigo.
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Vantaxes da
película de
Amenábar. Por unha
vez son os actores
madrileños os que
aprenden acento
galego.

Volven os nomes
como Gonzalo,
Rafael ou Pablo.
Fréase o exotismo.
Será unha reacción
ante os
inmigrantes?

Algo conseguiu xa o
Plano Ibarretxe: que o
PSOE vasco se separe
do PP e propoña
reformar o Estatuto.

Din que un novo
autoritarismo está
agromando en Rusia.
Pode que dentro de
pouco se lembren
estes anos de fráxil
democracia como a
primavera de
Moscova. Anos de
apertura a
Occidente, de
poderosas mafias
nos negocios, de
profesoras da era
soviética
reconvertidas en
prostitutas. Con todo
iso pode acabar
Putin.
Un inquérito oficial
informa
de que os apoios
ao novo presidente
Alaui entre
a poboación iraquí
acadan o 2%.
Iso si que é
democracia e

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Constitución europea.
Así non

CARME CORBALÁN

A autora pide neste artigo que se abra xa un debate no naciona-
lismo galego sobre a postura a tomar ante a constitución europea.

‘Algunhas
posturas

son para min
un exemplo

de substitución
dun debate

pola
descualificación

previa”

Cartas

A festa do río

Fuxiu a treboada e as raiolas do sol
de ouro de setembro, que fai ma-
durar as uvas e nos aloumiña, bica
o río que vai de vagar paseniño e
calmo entre ameneiros esguíos e o
recendo a mentrasto e fiúncho,
xunto a beleza do luar non fan que
se esvaríe a tristura do ar que enche
os corazóns dos homes e mulleres
de “Vaipolorío” que nun recuncho
no río dos Gafos celebran cunha
festa o remate da tarefa que se pro-
puxeron ao longo do ano de limpar
o río que outros moitos emporcan,
roubándolle tempo ao seu lecer.

O pasamento do poeta dos rí-
os dás árbores dos muíños e dos
paxaros, en fin da natureza, Ma-
nuel María, embaza un pouco a
lóxica alegría da festa, e o mur-
murio do río e un vento maino es-
pallan a súa poesía nunha sinxela
homenaxe  das xentes que coma
el, aman a natureza, e alí quedou
a súa poesía nas orelas onde me-

dra o fento e polo chan os croques
dos castiñeiros aínda verdes e nos
carballos e freixos, onde aniñan o
merlo o xílgaro ou o cuco, gardan
un gran silencio en sinal de res-
pecto polo seu poeta amigo.

Hai uns días, ollando uns retra-
tos atopei un dun grupo de poetas
que hai algúns anos homenaxea-
ron o poeta Manuel Cuña Novás
en Pontevedra, nas ruínas de San-
to Domingo nunha “Tregua para a
poesía”. Daquela foto xa non están
con nós Uxío Novoneira, Alexan-
dre Cribeiro, Xurxo Cuña Casave-
llas e Manuel María. Estou a pen-
sar que estamos a quedar orfos de
poetas bos e xenerosos.♦

ANTONIO ROEL
(PONTEVEDRA)

Laio laico
por Manuel María

A patria empeza no pan
onde empeza a alma

pero é máis
moito máis que pan a patria

a patria é ademais de pan:
idioma
liberdade
igualdade
fraternidade
pais
nais
irmáns
camaradas
vento
arume
e quen sabe cantas sutilezas máis

mais a sutileza das sotilezas da 
patria é a palabra

e Manuel María é o mestre
canteiro chairego

por excelencia da palabra patria

e alá vai
alá nos vai
alá se nos vai

somos quen somos

ai!
nada pinchada nun pau

hoxe
10/9/04
ás 6 da tarde
vai o Miño por Outeiro de Rei 

case clandestinamente
tan chairo
mainiño
manso
e calado
que talmente parece que nin

sequera vai
talmente

a Banda de Sober toca agora 
mesmo

(as 6 da tarde) a Alborada de Veiga
e o Miño que é moito Miño
baixa silente
se é que baixa

se é que baixa
baixa sixiloso
moendo e remoendo o carallazo

de haber deus 



Betanzos dos Cabaleiros, a fermosísima
cidade de Betanzos, ademais dos seus
munumentos ben coñecidos: edificio

erguido para Arquivo de Galicia, igrexas de
Santa María do Azougue, San Francisco onde
se garda o sepulcro de Andrade o Bo, o me-
llor moimento de Galicia; Santiago, o edificio
da Casa Consistorial, as murallas medievais,
a ponte vella, etc… gárdalle ao curioso e
atento visitante unha morea de sorpresas. A
sorpresa e o asombro son naturais en Betan-
zos: cada rúa, cada recanto, cada casa. E aín-
da as barbaridades da nova urbanización.

Moito se ten escrito sobre os Caneiros, do
fermoso globo que aínda botan, polo San Ro-
que, no aire festeiro do mes de agosto, os suce-
sores de D. Claudino Pita e que robe, polo vis-
to, en contra das leis da gravidade. Tamén é fa-
moso o viño betanceiro e todos os produtos
hortícolas da súa mariña, así como os seus ríos,
Mandeo e Mendo. Por certo que unha revista
que se publicou en Galicia hai uns vinte anos
deu a luz un curioso diálogo entre “D. Mendo e
D. Mandeo”. Ademais do pintoresco do diálo-
go literario era cousa de pasmar ollar a ilustra-
ción: de dous regatos, cos pés metidos na auga,
con botas que lles chegaban deica aos muslos
saían dous cabaleiros cada un coa súa espada,
vestidos a modo do século XVI ou XVII e cuns
fermosos bigotísimos, moi alporizados.

Contodo eu destacaría de Betanzos o ca-
se derruído “Pasatempo García”, que deixa-
ron desfacer dun xeito parvo, entre a indife-
renza de todos. Soamente coñezo sobre o te-
ma un artigo publicado na revista Galicia
Emigrante, que fundou e dirixiu Luís Seoa-
ne, en Buenos Aires.

Os irmáns García Naveira –un deles cha-
mábase Xan– foron uns emigrantes betancei-
ros que fixeron moito diñeiro na Arxentina.
Así que foron ricos deron unha volta ao mun-
do, supoño –e non é moito supoñer– que para
ilustrarse. En Betanzos fundaron un asilo para
os vellos desamparados. Para soster economi-
camente o asilo ergueron o Pasatempo García,
nunha grande extensión de terreo, á beira do
Mendo. Os visitantes deste gran parque tiñan
que pagar a entrada cuxo importe pasaba ao
asilo. Os irmáns García Naveira mandaron
plasmar en cemento todo canto ollaron na súa
viaxe polo mundo: ao redor dunha fonte, po-
diamos ollar, sentados en roda, as estatuas de
todos os papas, un pouco máis adiante as pa-
godas chinesas. E ao longo do parque, covas
con estalactitas, os fusilamentos de Torrijos ao
pé dos primeiros mártires cristiáns devorados
polas feras do circo, xuntamente con escenas
das culturas precolombinas. E nun gran panel,
en cemento, os escudos das nacións hispanoa-
mericanas, presidido polo escudo da monar-
quía española con esta lenda: “España monár-
quica y sus dieciocho hijas republicanas”.

Hai anos o Pasatempo García sementouse
de lúpulo. Todo se esborrallou pouco e pouco.
Entre o monte de reuínas destacan, entre ou-
tras, unha estatua á Caridade en mármore, que
se representa por unha moza repoluda dándo-
lle o peito a un vello de longas barbas, axeon-
llado diante da matrona e coas mans cruzadas
detrás do cu para que se vexa que non hai to-
camentos pecaminosos. Nun caseto, tamén de-
rrubado, pódese ollar nun azulexo representa-
da a cruz do matrimonio: un home, con gorra
de viseira e blusa de castelán, leva unha gran
cruz ás costas; sobre a cruz está sentada unha
matrona moi ben posta cun látego. Ao remate
é moi notábel a estatua que os irmáns García
Naveira se ergueron a si mesmos, en bronce

por se acaso. Un dos irmáns está representado
falando por teléfono, supoño que con América,
e o outro irmán está a sinalar o asilo.

O Pasatempo García foi o delirio duns
emigrantes galegos. Un soño que o tempo e o
abandono indiferente de todos deixou morrer.
Posibelmente era a nota artística máis impor-
tante que o surrealismo deixou en Galicia. Se-
ría curioso e interesante facer un estudo do
que foi este parque. A referencia a Gaudí sería
precisa. E tamén aos grandes creadores da ar-
quitectura moderna. A culpa de que Betanzos
deixase perder este parque singular, único, dé-
bese, en boa parte, á indiferenza dos concellos
betanceiros e das autoridades provinciais sem-
pre tan alleas aos intereses populares.♦
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O primeiro
‘Andando a terra’

MANUEL MARÍA

Como póstuma homenaxe, volvemos publicar a primeira colabo-
ración que o autor escribiu para A Nosa Terra, xornal do que foi
fundador. Documento histórico dun dos mellores cronistas de via-
xes, fresco e vizoso a pesar de estar datado en decembro do 1977.

Correo electrónico: info@anosate-

que non o hai:
para cruzarlle a cara, camaradas!

XESÚS REDONDO ABUÍN
(SANTIAGO)

11-M, 11-S
Estes días, xa case sen atención
por parte dos medios, cumpríron-
se dúas tristes efemérides. O me-
dio aniversario dos atentados de
Atocha e o terceiro aniversario
dos ataques sobre os EE UU son
datas que nos deben servir para
dúas cousas: atender as vítimas
–as desas monstruosidades e ta-
mén as das monstruosidades antes
e despois dos atentados, cometi-
das en guerras– e pensar unha vez
máis en como é posíbel que al-
guén garde tanto odio para segar
vidas impunemente e sen medida.

Hai quen pensa que os seis
meses pasados desde o 11-M xa
acalaron aquel sufrimento colecti-
vo que moitos padecemos ao ver
as imaxes de Atocha. Pode ser. Xa

se ve xente que frivoliza, incluídos
veciños madrileños, sobre os mor-
tos e os feridos. Para algúns todo
aquilo foi un pesadelo do que xa
acordamos. Mais iso é incerto. Pa-
ra quen queira ollalo, o desastre
segue connosco. Escoitando con-
versas na sala de espera do médico
ou no autobús, ollando nas rúas fa-
milias que fican ollando coma
pampos os trens, lembrando os
amigos e amigos de amigos que
gardan algunha perda daquel día.

É só que a nosa vida cotiá, por
fortuna libre de máis dores, nos
serve para esquecer. Iso non suce-
de no Iraq ou en Palestina. Alá to-
dos os días a morte e o cheiro a
sangue se entremesturan co sabor

do almorzo (se é que hai algo que
levar á boca). Mais esa solidarieda-
de que atravesa continentes dos
perdedores desta infame guerra sen
rostro debe marcar a nosa forma de
vivir. Preguntámonos por que os
madrileños non teñen ansia de vin-
ganza pese ao masacre e os iraquís
si. Coido ben sinxela a resposta. As
vítimas de Atocha foron agarima-
das, enxalzadas. Os árabes, crimi-
nalizados. Un palestino ao que lle
matan un neno na rúa non recibe
unha aperta; é culpado de levar o
seu fillo á intifada. O afgán que
atravesa o ermo coa súa familia pa-
ra buscar un futuro mellor en Pa-
quistán sofre tormento dos controis
dos soldados norteamericanos, ve-
xacións dos señores da guerra e in-
sultos dos paquistanís. Ninguén lle
vai preguntar por que a súa muller
non vai con el. E iso acaba por con-
verter a tristura en fel.♦

ANA SÁNCHEZ
(MADRID) 

non a rusa.
Na prensa
xa non se fala
da bandeira galega,
senón
da bandeira
“da comunidade”.
Coma se Galiza fose
un edificio
de veciños.

Volven legalizar nos
Estados Unidos as
armas de asalto.
Vostede sae
ao súper e volve
cun fusil Kalashnikov
na cesta da compra.
Kerry non dixo nada.
Non se opuxo.
Tampouco estivo
en contra da guerra
do Irak.
Quería gañar votos
moderados.
O que pasa
é que o electorado
moderado prefire
o auténtico e non
os arremedos, é dicir,
a Bush.

Os nenos
de agora
xa non cren
no arcanxo San
Gabriel senón
en Spiderman.♦

Ohorario do Departamento de Administración de
Promocións Culturais Galegas, A NOSA TERRA

Até finais de setembro continuamos
co horario de verán,

estaremos a súa disposición
de 8 a 16 h.

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.
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O que Fraga
non fixo
até agora
non o vai facer
con catro anos
máis
O economista galego, resi-
dente en Cataluña, Antón
Costas, comenta a situa-
ción de Galiza en Faro de
Vigo (12 de setembro).
“Hai unha demografía peri-
gosísima e un país non é
potente sen demografía for-
te (...). Ademais, vexo un
certo anquilosamento en
moitas institucións sociais,
públicas e privadas nas que
a estrutura xerárquica está
bloqueada desde hai, non
anos, senón decenios. E is-
to non é poñer en cuestión a
calidade das persoas que
están á fronte, mais toda or-
ganización que non é quen
de renovarse está abocada a
unha certa morte lenta, a
unha eutanasia; unha morte
doce, pero morte. Ademais,
Galiza ten que ser cons-
ciente de que cando desa-
parezan os fondos estrutu-
rais da UE, e desaparece-
rán, vai ter unha situación
forte á que enfrontarse. Ve-
xo querencia de máis á sub-
vención”. A respecto da
clase política, Costas afir-
ma: “A estrutura política
galega precisa dunha reno-
vación tremenda (...). A per-
soa que en oito anos non foi
quen de levar adiante os seus
proxectos non os levará a ca-
bo nin en doce, nin en deza-
seis ou en vinte, ao contra-
rio, anquilosa esa institu-
ción. De Fraga non me pare-
ce mal que continúe polo
feito da idade, paréceme mal
que continúe polos anos que
leva aí e enquista. En canto
Fraga non se vaia, outras
moitas institucións galegas,
non só políticas, non se re-
novarán. Moitas institucións
sociais, públicas e privadas,
renovaranse no momento no
que vexan que hai renova-
ción na cúpula política”.♦

O sentido
galego
da morte
en Ramón
Sampedro
Lourenzo F. Prieto comen-
ta en La Voz de Galicia (14
de setembro) algúns aspec-
tos da película Mar adentro.
“A peripecia de Sampedro,
di, deuse no Barbanza e non
no Ampurdán por algunha
razón. Nunca ninguén antes,
nin despois, empeñouse en
España nunha batalla legal e
pública por reivindicar o de-
reito a dispor da súa vida nos
termos en que el o fixo. O
sentido da liberdade deste
mariñeiro, ancorado no lei-
to, foi posíbel pola súa per-
sonalidade, pero tamén por-
que contou cun medio fami-
liar e social que o apoiou. O
asesoramento da asociación
DMD viñan de fóra pero o
medio era este”. “Sampedro
–engade Prieto– tiña un sen-
tido da morte ben coñecido,
mesmo estudiado, propio
das culturas antigas nas que
o mundo dos mortos ou dos
emigrados ausentes compár-
tese co dos vivos. Pouco que
ver coa desnaturalización da
morte nas sociedades urba-

nas e industrializadas. A súa
retranca, o seu sentido do
humor, a súa filosofía da vi-
da e da morte, o seu sentido
da liberdade individual son
galegos e universais, antigos
e de futuro”.♦

O touro
español e o
burro catalán
Salvador Cardús comenta
en La Vanguardia (15 de se-
tembro) “a irritación que
produce nalgúns comenta-
ristas a rápida proliferación
do burro catalán nas trasei-
ras de moitos vehículos”.
“Novamente –afirma– tráese
a colación a cuestión dos de-
bates identitarios en Catalu-
ña e sácase de quicio unha
cuestión á metade de camiño
entre a burla e a broma. É
curioso que o até agora so-
branceiro touro de Osborne
non tivese dado lugar nin a
un só artigo sobre os trazos
identitarios dun españolismo
feito de casta, nobreza e bra-
vío, cousa que se supón que
simboliza tal animal. E cam-
bio, a resposta, chea de sen-
tido do humor e a todas lu-
ces irónica, si foi interpreta-
da como unha nova expre-
sión de identidade tribal”.♦
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Single
BIEITO IGLESIAS

Polo faiado da casa de Vilarchao debe andar unha
colección de discos sinxelos e raiados, de vagarosas
revoluciós. Mercábaos mamá cando viña de Suíza,

nalgún período vacacional, pra engradar coa tristeza da
españolada: Como se quiere a los hijos, cantaba Paquito Jerez.
Ela lamentaba servir de ama de cría dun fillo dos Köhller de
Zurich (Filippo), no canto de coidar do seu renovo (eu). Na
linguaxe presentista, single non designa tanto un vinilo de
tema único en cada unha das dúas caras, oposto a outro de
longa duración, como certa moda iniciada nos noventa e
consistente en ficar célibe. Asédiannos os anglicismos e as
novas mascaritas sociais. Alén de singles, teño entendido que
tamén hai swingers. Ignoro de qué van exactamente,
cónstame, ai iso si, que non falamos de amantes do ritmo de
Artie Shaw. Talvez se trate de golfantes que se xuntan pra
practicar o sexo sen taxa e en grupo (Non me fagan caso,
tendo á inocencia e á confusión nesta caste de enchoiadas;
saiban que, cando as miñas camaradas detidas pedían pílulas
desde as xanelas con barrotes dos calabouzos de Raxoi, eu
pensaba que lles doía a cabeza). Agora as mulleres poden
elixir e abrazar o ideal amoroso platónico: un impulso cara a
excelencia. Poucos homes excelentes –campadeiros e agudos–
se atopan. O varón solteiro occidental, de resto, se
descontamos gais, psicópatas e impotentes, vén sendo un
polígamo que non gasta no xineceu do serrallo nin atura a lata
de rezar diario ollando á Meca. Leo nun diario que a solteiría
acurta a vida igual que o tabaco. Algún achaque había ter, non
existe Paraíso sen Serpe.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

Jodeté

Acrónica (Monte do Gozo, 12 de setembro). “Para o
partido e a Xunta non hai diferenza entre homes e
mulleres, entre vellos e mozos, entre os de aquí e os de

acolá” (Manuel Fraga Iribarne). “Tras a visita dos líderes
nacional e galego do partido, Baltar continuou na carpa e, como
manda a tradición, botou man do trombón canda os seus
compañeiros de charanga para entoar o xa clásico Si no eres del
PP, jodeté, coreado por todos os asistentes” (Dos xornais).

Pétalos e urina. Nunca se me ocorrería pensar que os
libros terían ese sabor. O dunha pasta na boca amasada con
pétalos de flores e de urina. Os nenos reféns de Beslan non
atoparon outra cousa para comer e beber. As rosas estaban alí por
ser o primeiro día de clase e eran un agasallo para as profesoras.
E ese vén sendo o sabor do noso tempo, mentres o mastigamos
na hora do café da mañá: pétalos amasados con mexos.  

O fogueiro. Neruda contou a historia do aviador
republicano español que estudou o braille para poder ler nas
longas escuridades da guerra. Antes de sufrir o golpe que o
inmobilizou na tetraplexia, Ramón Sampedro lía poesía na
sala de máquinas dun barco. Alí baixaba con Walt Whitman e
o seu optimismo de fogueiro das palabras. Cando falamos de
compromiso na literatura, o normal é referirse ao contido e
implicacións da obra ou ás manifestacións do escritor verbo
de asuntos candentes na sociedade. Mais hai outro
compromiso do que case nunca se fala. O da coraxe do lector.
O da valentía de ler. O que Clarice Lispector chamou “a
felicidade clandestina”. 

Os ateístas. Vénse de celebrar en Lisboa un congreso de
ateístas ao que só acudiron trinta persoas (Público, 5 de
setembro) Un ateísta é un ateo activo. Cantos ateístas hai en
Galicia? De se manter a proporción, unhas dez persoas entre tres
millóns. Hai que ver que pouca xente se toma a Deus en serio!

Xa vai! O galego que se fala en Mar adentro vai xerar
unha vaga liberadora para a xente nova e urbana, vai limpar
moita costra de prexuízos. A lingua é un ser vivo: ten intuición.
A estratexia do namoro. Non se salvará nos despachos con
moqueta, senón neses cuartos da dor e do humor, da emoción e
da beleza, comunicados pola porta da liberdade. Canto gustaría
a Sampedro que o seu adeus, o seu Xa vai!, fose un logogrifo de
esperanza nos muros do país. 

Manuel María. A súa vida foi a historia dunha loita contra
o baleiro e o silencio. Hai anos tivemos un desacordo, pero non
era home que ocupase o padal co remoallo do rancor. Pola
contra, tiña alma de zahorí. Alí onde paraba, mesmo a mesa dun
café, xurdía unha paisaxe con manancial, arboredo e romaxe de
xente. Deixou en herdo, e para quen quixer, o ben máis
prezado: un corazón cheo de cantigas. 

Foi valente, foi honrado, foi fermoso.♦

KAP / La Vanguardia, 15 de setembro do 2004

Antón Costas.



A. EIRÉ
“Zapatero ten unha boa dispo-
sición ao diálogo”. Esta é a
principal conclusión que sacou
o portavoz nacional do BNG,
Anxo Quintana, da súa visita á
Moncloa. É a primeira vez que
un nacionalista pisa a moqueta
da residencia presidencial es-
pañola abrindo “unha vía de
diálogo para que Galiza sexa
protagonista”.

Un compromiso orzamentario de
1.500 millóns de euros nas con-
tas estatais do ano 2005 e o pro-
tagonismo que lle corresponde a
Galiza como nación no debate
aberto para revisar o modelo te-
rritorial. Estes foron os dous
compromisos principais que o
voceiro nacional do BNG, Anxo
Quintana, lle formulou ao presi-
dente español, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, na súa visita do
15 de setembro á Moncloa.

Rodríguez Zapatero mostrou
a súa “boa disposición para o
diálogo”, facendo que Quintana
se declare “optimista” cara a
acordos futuros. Esta mesma se-
mana comezarán as nego-
ciacións entre os voceiros socia-
lista e nacionalista no Congreso,
Alfredo Pérez Rubalcaba e Fran-
cisco Rodríguez, respectivamen-
te, e entre Quintana e membros
do goberno socialista.

O bo ambiente existente en-
tre os dous políticos (a mesma
xeración e idéntico xeito de con-
cibir a política) non opaca as dis-
tintas posturas de cada quen, nin
que esta entrevista só foi o co-
mezo dun diálogo necesario para
ambos os partidos.

O compromiso máis nidio de
Zapatero foi que Galiza “terá o
protagonismo que lle correspon-
de como nación, ao mesmo nivel
que Catalunya e Euskadi, na re-
visión do modelo territorial do
Estado”.

É esta unha das prioridades
do BNG nos últimos anos. Pero
as diferenzas co PSOE neste sen-
so son evidentes. Os socialistas
galegos apostan por unha refor-
ma puntual, aínda que tamén fa-
len de equipararse ás outras na-
cionalidades históricas, mentres
o BNG vai pular por un “novo
Estatuto nacional para Galiza”.

O ex concelleiro socialista
herculino, Xosé Luís Méndez
Romeu, hoxe secretario de Esta-
do de Cooperación Territorial,
vén de afirmar, pola súa banda,
que “Galiza ten as competencias
que necesita”.

Pero para Quintana o gran
problema que ten Galiza para que
a recoñezan como nacionalidade
histórica é Manuel Fraga Iribarne
e o Goberno galego. “A Xunta e
o seu presidente non fan nada por
canalizar as reivindicacións de
Galiza que, se está presente hoxe
no debate nacional, é grazas ao
BNG”, afirma Quintana.

A batalla dos orzamentos

Os orzamentos estatais para o

próximo ano foron outro dos te-
mas que centraron a entrevista
entre o presidente español e o
candidato nacionalista a presidir
Galiza.

Zapatero garantiulle a Quin-
tana que Galiza terá “un protago-
nismo especial”
nas contas do Es-
tado no próximo
ano. Para Zapate-
ro, o “esforzo in-
vestidor” signi-
fica unha mellora
que tome como
referencia as par-
tidas asignadas a
Galiza nos orza-
mentos estatais
do 2004, tendo en
conta os proble-
mas derivados do
afundimento do
Prestige e a débe-
da histórica que
reclaman os na-
cionalistas.

Ao BNG non
lle abonda. Quin-
tana expúxolle a Zapatero que a
“débeda histórica” que o gober-
no central arrastra coa nación ga-
lega non pode comezar a pagarse
partindo duns “orzamentos cla-
ramente lexivos”, como os apro-
bado para este ano polo PP.

Quintana explicoulle a Zapa-
tero que é moi fácil mellorar uns

orzamentos tan negativos para
Galiza, reclamándolle os 1.559
millóns de euros que aprobou o
Parlamento como xeito de ir
avanzando no cumprimento do
denominado Plano Galicia.

Pero para o BNG a débeda
histórica non se
refire unicamen-
te ás infraestru-
turas enumera-
das para poñer en
marcha nese pla-
no debanado po-
lo PP. Os na-
cionalistas pre-
tenden que o go-
be rno  cen t r a l
vaia máis alá e
comprometa o
diñeiro necesario
para mellorar a
sanidade (a que
menos inviste de
todo o Estado), a
educación, nun-
ha situación se-
mel lante ,  e  a
posta en marcha

dunha política de emprego.
Neste eido, os índices de de-
sempregados superan con moito
a media estatal e a emigración
dos mozos volveu aparecer co-
ma unha lacra.

Da postura que, finalmente,
adopte o goberno central, vai de-
pender que o BNG apoie ou non

os orzamentos. O que non van
facer os nacionalistas é seguir a
estratexia do PP que Quintana
define desta maneira: “queren
sacar a foto en Galiza co BNG
para facerse os reivindicativos,
pero en Madrid Fraga e o seu
Goberno non fan nada por con-
seguir uns orzamentos axeitados,
porque xogan á táctica de canto
peor, mellor, para sacar rédito
políticos nas próximas eleccións
autonómicas acusando os socia-
listas de ter abandonada Galiza”.

Zapatero tamén se compro-
meteu con Quintana en que ne-
gociará cos nacionalistas gale-
gos unha saída para Izar. O pre-
sidente español comunicoulle
ao dirixente nacionalista que es-
tá de acordo en que Galiza non
pode sufrir unha segunda recon-
versión. 

Pero mentres Zapatero se
centra en proporcionarlle cober-
tura social a todos os desempre-
gados, o BNG defende un gran
complexo industrial para Ferrol-
terra integrado polos dous esta-
leiros públicos, construíndo bar-
cos militares e civís e como cen-
tro de reparacións.

Quintana agarda que o diá-
logo comezado con Zapatero
dea froitos este outono porque
“nós non temos que dicir non
porque non, nin tampouco si
por disciplina”.♦
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Latexos

Ademais
de facha,
ignorante
X.L. FRANCO GRANDE

Ovicedirector da Real
Academia Española,
Gregorio Salvador (El

País, 7 de setembro), manifes-
tou na Universidade
Internacional Menéndez y
Pelayo que o bilingüismo está
conseguindo que a xente fale
“unha lingua mesturada ou
contaminan a súa”, o que
remata por “estragar as dúas”.
E, tamén, que os nacionalismos
levan a que parte da poboación
perda “a súa lingua propia, que
é o castelán”, engadindo que
“non se pode deixar a segunda
lingua do mundo por unha lin-
gua pequena”.

Hai que recoñecer que é
difícil, non só dicir tantas par-
vadas en tan poucas liñas,
senón manifestar tanta
ignorancia. O bilingüismo
sempre foi fonte de riqueza e
non de contaminación: esta si
que se produce se non se coñe-
ce ben unha das dúas linguas.
Canto máis se posúan menos
posibilidade de contaminación
haberá, como calquera sabe
–agás Gregorio Salvador. Só
non falándoas ou non estudán-
doas é como se estragan as lin-
guas, pero nunca coñecéndoas,
falándoas e cultivándoas.

¿Que os nacionalismos fan
que parte da poboación perda a
lingua propia, que é o castelán?
Isto, hoxe, só pode ser aserto
propio dun facha. Somos moi-
tos os que non temos, nin que-
remos ter, como lingua propia
–como única lingua propia– o
castelán, os mesmos, penso eu,
que, porque non somos
nacionalistas excluíntes, quere-
mos ser bilingües no uso
cotián, se ben non no cultivo,
desa lingua que non temos co-
mo única propia. Negar o outro
é puro fascismo. 

Leva tamén non pouco tu-
fo fascista esa afirmación de
linguas pequenas fronte á
segunda do mundo, pois, ¿que
terá que ver unha cousa coa
outra? ¿E o finés ou o hebreo?
¿E que dirán os países da UE
cun bo número de linguas de
menos falantes ca o galego ou
o catalán? ¿Non lles porá me-
do coexistir cun país no que
un académico se manifesta co-
mo o fai Gregorio Salvador?

E para que a incoherencia
deste apareza na súa verdadei-
ra dimensión, lembremos que
é autor dun artigo (El País, 6
novembro do 1996) sobre o
mal castelán do anterior xefe
do Estado, e que pensa era de-
bido ao seu galeguismo
lingüístico (el saberá en que
consistía, porque nós non o sa-
bemos): o  preautonómico xe-
neral Franco nunca estudou
galego e nunca foi nacionalista
–só nacionalista español, falta-
ría máis– e perseguiu o galego
canto puido. Un e outro, o xe-
neral e o académico, coinciden
en fachas e en ignorantes.♦

Zapatero promete mellorar os orzamentos e
a equiparación con Euskadi e Catalunya no debate constitucional

O BNG abre o diálogo co goberno central

O BNG abre unha vía de diálogo co goberno central, por vez primeira . Na imaxe, José Luis R. Zapatero e Anxo Quintana á saída do encontro.

PSOE e BNG
comezaron
unha negociación
con ‘bo ambiente’
a dúas bandas
con deputados e
membros
do goberno
como protagonistas



PERFECTO CONDE
As tensións previas á remode-
lación na Xunta obrigaron o
presidente, Manuel Fraga, a
facer cambios repentinos nas
súas decisións. Ademais de
Diz Guedes, Pilar Rojo conta-
ba con “mellorar” no consello.

Segundo puido saber A Nosa Te-
rra, Xoán Miguel Diz Guedes,
conselleiro dimisionario de Polí-
tica Agroalimentaria e Desenvol-
vemento Rural, non foi o único
que que quixo cambiar de despa-
cho na Xunta cando lle formulou
a Fraga o desexo de ocupar a car-
teira de Sanidade. Neste caso, o
presidente non atendeu a súa de-
manda e tivo que afrontar sobre
a marcha a crise gobernamental
que se produciu coa dimisión do
político de Tui.

Houbo outro membro do Go-
berno que tamén aspirou a colo-
carse nunha consellaría de máis
relumbre que a que ocupa actual-
mente. Pilar Rojo, conselleira de
Familia, Xuventude e Deporte,
chegou a dar case por seguro que
ía deixar este posto para ocupar-
se da Consellaría de Cultura, que
rexenta, dende hai case dez anos,
Xesús Pérez Varela, un dos ho-
mes que foi máis protexido por
Manuel Fraga para facer a súa
carreira política.

Isto quere dicir que, nos últi-
mos meses, entre os altos cargos
da Xunta houbo moita inquedan-
za. Rojo, da familia política máis
proxima a Mariano Raxoi, daba
por seguro, como moitos outros
membros do partido no que mili-
ta, que o candidato do PP ía gañar
as eleccións xerais do 14 de mar-
zo e chegou a verse en Madrid
ocupando un ministerio ou polo
menos un alto cargo da Adminis-
tración central. Falladas as previ-
sións, esta arquitecta de Ponteve-
dra –casada cun arquitecto que
proxecta e dirixe obras da admin-
sitración pública, como foi a no-
va comisaría de Vilagarcía de
Arousa– volveu centrar o seu fu-

turo político en Galiza e expre-
sou inquedanzas pola Consellería
de Cultura. Dáse o caso de que o
seu home, Alfredo Díaz Grande,
tense ocupado tamén de parte das
obras que se están facendo na Ci-
dade da Cultura de Santiago.

Segundo nos contan, Pilar
Rojo chegou a dicirlle a algún
dos seus colaboradores “xa vere-
des, han pasar cousas moi impor-
tantes, e eu estou no que vai pa-
sar”. Seguramente ela non conta-
ba con que, para que Fraga lle
dese Cultura, tiña que mover da
cadeira o incombustíbel conse-
lleiro Pérez Varela, que ten unha
relación persoal moi íntima con
Fraga, adquirida segundo parece
a través dun membro da súa pro-
pia familia. Até agora nada fixo
pensar en que o presidente pres-
cinda do seu “afillado”.

Na pouca sorte de Rojo ta-
mén puido influír a necesidade
de Fraga de non voltear aínda
máis a remodelación do seu go-
berno cara á dirección estatal do
PP. Ao producirse a crise inespe-
radamente, coa dimisión de Diz
Guedes, é probabel que o político
de Vilalba collera medo, e non lle
quedara máis remedio que en-
frontarse algo, a última hora, aos
que lle colocaron toda unha res-
tra de executivos políticos que
forman parte do denominado “bi-
rretismo”. O de Diz Guedes foi
un toque de atención para el, que
se viu logo confirmado na actitu-
de que adoptaron Xosé Luís Bal-
tar e Xosé Cuíña, entre outros, na
romaría do monte do Gozo, cele-
brada o domingo, 12.

Falta moito por saber como
van rodar as cousas no PP de
aquí ás próximas eleccións auto-
nómicas. O que é seguro é que
ou volve haber un reparto de po-
der entre “boinas” e “birretes”
ou boa falta lle vai facer a Fraga
lograr unha nova e ampla maio-
ría absoluta. Sen ela, acabará co-
rrendo o risco de ver como por
fin lle chega a súa retirada por-
que non faltarían, nin dentro da

súa organización política, parti-
darios de formar un goberno que
significara o cambio para Galiza. 

Mentres tanto, veremos moi-
tas cousas seguramente sorpren-
dentes. De entrada, o político en
activo máis veterano de toda Es-
paña xa lles dixo aos vicepresi-
dentes que nomeou que hai que
levarse ben e negociar coas for-
zas da oposición e da sociedade. 

E que farán os outros dous
conselleiros novos, Belén Prado,
Xosé Manuel González e Xosé
Antonio Santiso? Polo de agora,
só indicaron que eles o unico que
son é fraguistas, e o titular de Po-
lítica Agroalimentaria, Santiso,
case conseguiu reformular a pe-
dagoxía moderna cando dixo que
“os da boina poden estar impar-
tindo a súa sapiencia na Univer-
sidade e un universitario e un ur-

banita pode estar no campo”. Se
cadra, Santiso até foi algo impru-
dente ao manifestar que chegou
á política “cunha man detrás
doutra”. Agora é inevitábel que
todos esteamos interesados en
saber como vai ter as mans can-
do saia dela.

Pola súa parte, o novo titular
de Sanidade, Xosé Manuel Gon-
zález, non tardou un minuto en
xerar polémica. Resulta que os
familiares das vítimas do que se
chamou caso Aspergillus, ocorri-
do no hospital do Meixoeiro de
Vigo, presentan acusación contra
el e a oposición xa lle pediu a súa
destitución a Fraga. El responde
que non tivo parte nin arte nas
causas e consecuencias dese
asunto e considera que se está a
utilizar a dor das vítimas para ir
contra el e contra a Xunta.♦
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GONZALO

REMODELACIÓN DO GOBERNO

Diz Guedes non foi o único que quixo cambiar de despacho

Pilar Rojo aspiraba á Consellaría de Cultura

Manuel Fraga Iribarne aínda non
explicou cales foron as razóns que
o obrigaron a realizar unha remo-
delación de goberno. Probabel-
mente nunca o fará. Pechada a cri-
se e só “intuíndo” eses importantes
datos, poderíase afirmar que a re-
modelación que realizou o presi-
dente foi un absoluto fracaso, tanto desde o punto de vista
partidario –primeiro móbil dos cambios– coma desde a di-
námica gobernamental.

En primeiro lugar, Fraga non foi quen de realizar a re-
modelación que pretendía por mor das loitas internas. Pe-
chou, así, en falso a crise.  Demandándolle, por exemplo, a
Xesús Almuíña, responsábel do partido na provincia da Co-
ruña, que “en dúas horas” lle propuxese unha persoa para
conselleiro de Agricultura. Ou filtrando que Xoán Miguel
Diz Guedes dimitira porque non lle “concedera” a consella-
ría de Sanidade, cando tiña pactado con el que a súa marcha
se presentaría publicamente por “motivos persoais”.

As sete consellarías que pretendía remover quedaron en tres.
Belén Prado asume Asuntos Sociais por enfermidade de María
Xosé Cimadevila, e Xosé Antonio Santiso, Agricultura, pola di-
misión de Guedes. Así as cousas, o único cambio real prodúce-
se en Sanidade, onde cesa, o hai varios anos queimado, Xosé
María Hernández Cochón, substituído por Xosé Manuel Gon-

zález. A pretendida consellaría de Traballo non foi reeditada.
Non se cumprían deste xeito nin as demandas de parte

do Executivo nin as da cúpula do PP, que levaban meses
opinando que o Goberno pasaba por unha etapa de “inani-
ción e total desconcerto”.

Tampouco os substitutos escollidos por Fraga semellan
ser unhas opcións moi felices. Belén Prado foi a responsá-
bel dunhas oposicións á Xunta que tiveron que ser repetidas
por irregulares, o que non di moito da súa capacidade e pre-
senta, ademais, un flanco moi atacábel.

Máis problemático é aínda o nomeamento de Xosé Ma-
nuel González. O novo conselleiro está imputado como res-
ponsábel dun dos maiores escándalos sanitarios, o caso do
aspergillus, virus causante de seis mortes.

Sabía Fraga este dato cando Ana Pastor e Mariano Ra-
xoi presionaron para o seu nomeamento?

O verdadeiramente novo desta crise é a aparición da vi-
cepresidencia. Pero non foi unha senón dúas. Fraga viuse

obrigado, por lei, a fixar prelaturas, corres-
pondéndolle a Alberto Núñez Feixoo a vice-
presidencia primeira e a Xosé Manuel Ba-
rreiro a segunda. Hai quen afirma que se
chega a coñecer a lei, non tería nomeado vi-
cepresidentes. Feixóo aparece, así, como o
virtual sucesor, algo que incomodou forte-
mente a un sector do partido. O sector au-

tóctono que comproba como desde a saída de Xosé Cuíña
Crespo, Mariano Raxoi non fai máis que aumentar o seu po-
der dentro da Xunta, ao unísono que o Opus Dei. Un Raxoi
que se nega aberta e publicamente a falar galego en contra-
posición a un Feixóo que se declara agora “galeguista”.

O éxito mediático para Fraga de nomear vicepresidentes
para axudalo é evidente, pero, ao mesmo tempo, a ninguén
se lle escapan os riscos internos e, tamén, o custo que pode
supoñer para a imaxe de Fraga nos próximos meses.

Vexamos. Fraga nomea dous vicepresidentes sen nin-
gunha bagaxe competencial concreta máis que as respecti-
vas consellarías. A medida pode ser acertada se só temos en
conta o feito en si do nomeamento, para non remover máis
nas desputas internas e tranquilizar consellarías como Presi-
dencia e máis Economía, sobre todo.

Pero dentro de pouco estes órganos gobernamentais, con
poder de seu, terán que procurar, pola súa propia supervi-
vencia e tamén pola dinámica, contidos propios. Estes con-

O enredo dunha crise
A. EIRÉ

Un
vicepresidente
que se ducha
todos os días
“Eu pódolle asegurar que
me ducho todos os días e
que non teño aspergillus, e
espero que vostede tamén o
faga”. O novo vicepresiden-
te primeiro da Xunta,
Alberto Núñez Feixóo,
respondeu así sobre as críti-
cas da oposición polo nome-
amento do conselleiro de
Sanidade, Xosé Manuel
González

Núñez tamén arremeteu
contra o deputado socialis-
ta Paulo López Vidal coas
seguintes palabras: “Eu
coido que non hai
ningunha persoa en Galiza
que saiba de sanidade e
que suscriba o que dixo ese
deputado. Probabelmente
ningún responsábel sanita-
rio do PSdeG se atreva a
dicir en público o que dixo
outro deputado que, con
todos os meus respectos,
non sabe nada de
sanidade”.

O PSdeG-PSOE emitiu
un comunicado condenan-
do as palabras de Feixóo
por consideralas
irrespectuosas coas vítimas
do famoso caso. 

O BNG, por medio do
seu coordenador executivo,
Francisco Jorquera, acusou
o vicepresidente de “nervio-
sismo”. Para o dirixente na-
cionalista, Núñez Feixóo de-
mostrou unha total falta de
sensibilidade. “Isto
demostra até que punto o
PP galego segue a ter a sen-
sación de que se move na
impunidade e de que todo
lle é permitido”. ♦♦



A información da Xunta define a
González Álvarez como un téc-
nico eficiente sen perfil político
notábel. Pero na carreira deste
pediatra que decorre no sistema
de asistencia pública da Autono-
mía e previamente do Insalud hai
ben de demons-
tracións de con-
servadurismo du-
rante o seu prota-
gonismo contra a
reforma da aten-
ción primaria e da
atención especia-
lizada, en tempos
dos anteriores go-
bernos socialis-
tas. 

Francisco Vi-
llar, primeiro di-
rector do SER-
GAS no proceso
de asunción de
competencias do
INSALUD, pro-
movera a Gonza-
lez como subdi-
rector xeral de Atención Especia-
lizada no 90. Romai, que substi-
túe a Manuel Montero na Conse-
llaría de Sanidade eleva a Villar a
director de Saúde Pública e este,
deporparte, entrega a González
Álvarez a dirección do hospital
do Meixoeiro na que está até
1996 e a Núñez Feixóo a direc-
ción executiva do MEDTEC. 

No tempo que o recén nomea-
do conselleiro de Sanidade tivo
baixo a súa responsabilidade o
hospital de Vigo encargou a cons-

trución dun quirófano de alto ris-
co a unha empresa que violou to-
das as esixencias e previsións que
conforman unha instalación desta
clase. Dous anos despois, as de-
ficiencias deste quirófano causa-
ron seis mortes por asperxilose.

Os familiares das
vítimas acusan a
González Álvarez
e piden para el ca-
tro anos de cadea.

A imputación
do novo consellei-
ro de Sanidade
como coordena-
dor entre as uni-
dades do MED-
TEC e o hospital
do Meixoeiro está
sancionada por
catro resolucións
xudiciais. Non se
pode excluír que
algunha das partes
do xuízo reclame
a testificación de
Núñez Feixóo que

daquela era responsábel máximo
do MEDTEC e dende hai só uns
días é obxecto do pronunciamento
máis rotundo da carreira política
de Fraga a prol dun colaborador.
Fraga, que actuou sempre con te-
mor de verse arrastrado polos
erros dun parceiro en política en-
salza agora sen enrubecer a Nú-
ñez. 

A grande ocasión política de
Núñez é a chegada dos conserva-
dores ao poder en Madrid onde
vai desenvolver, da man de Ro-

mai como ministro de Sanidade,
o experimento de privatización da
sanidade ensaiado en Galiza. Con
Romai e Núñez o modelo das uni-
dades do MEDTEC e das Funda-
cións é a pedra filosofal que con-
verte as listas de espera en poder
clientelar, mediante a capacidade
do administrador para arbitrar ac-
cesos de emerxencia. O invento
permite reducir o gasto público
mediante a implicación de intere-
ses privados e substraerlle ao
control público unha importante
parte do orzamento (case un cuar-
to do da Autonomía) con enorme
impacto social. Para que este sis-
tema funcione, deben desaparecer
dos medios de comunicación as
noticias das listas de espera. Co-
mo ten demonstrado o Parlamen-
to autónomo, co clamoroso silen-
zo de case todos os emisores de
información, a parte do orzamen-
to de sanidade destinada a auto-
propaganda é a máis alta da UE
dentro dun sistema de asistencia
pública que demora oito meses de
media en atender unha doenza xi-
necolóxica.

O ascenso de Núñez procede
do seu estilo arriscado de aplicar
esta fórmula que causa admira-
ción nos mentideiros do PP. Só
que a estabilidade dunha eleva-
ción tan acelerada pode agora se
alterar mediante os ventos duros
dun proceso que cuestiona non
só a responsabilidade do novo
conselleiro de Sanidade Gonzá-

lez Alvarez senón a de Núñez, os
dous campeóns da solución pri-
vatizadora. Na memoria do ac-
tual conselleiro da saúde deben
rondar decisións pasadas nas que
foi, con seguridade, protagonista
o que acaba de tomar posesión
como vice-presidente primeiro
de Fraga. Se cadra o xuízo reve-
la implicacións na cadea de man-
do do MEDTEC que exceden ao
simple executor González. 

Da cultura política do fran-
quismo é o xesto de ascender a
quen errou, un sostenella e non
enmendalla forzado ao límite no
caso destes dous xestores cualifi-
cados dende a Xunta coma apolí-
ticos que levaron adiante a opera-
ción máis trascendente para o fu-
turo da saúde dos galegos e da
propia institución da Autonomía
ao deitar unha bomba chamada
MEDTEC no sistema sanitario
público. Sen a resonancia do pro-
ceso polo contaxio por asperxilo-
se dende o Meixoeiro non se
comprende o nomeamento dun
cargo público que se consideraba
inequívocamente queimado como
González Álvarez ao tempo que
ninguén discute a súa reputación
de incondicional de Romai, Villar
e Núñez. Nin se alcanza a enten-
der a intensa implicación de Ra-
xoi nunha muda de goberno que
compromete tanto o futuro de
Fraga a medio prazo, coma o dos
aznaristas que hoxe se sentan no
modelo sanitario cuestionado.♦
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Democracia
a fartar
XOSÉ M. SARILLE

Dixo George Bush que
no Iraq haberá
eleccións en xaneiro. É

moi boa idea, porque así
todos poderán opinar e
engadir o seu criterio
libremente, e como ocorre
sempre coas eleccións, os
cidadáns elixirán a quen quei-
ran para que os represente. A
democracia é o bon que ten.
Un elixe e ao cabo dun perío-
do, se non está de acordo co
que fixeron os escollidos pois
cámbiaos por outros que van
procurar facelo mellor que os
anteriores para que non lles
pase o que aos outros e que os
volvan elexir. Está moi ben.

Se tal, dicirlle unicamente
ao presidente que poña
observadores internacionais,
para que non haxa dúbidas e
ninguén pense en chamullos.
Para que non digan. E para
mirar pola limpeza dos resul-
tados, porque coa verdade
vaise a calquera sitio.

Que non ocorra como en
Venezuela, onde a pesar das
máquinas electrónicas e de Ja-
mes Carter, aínda puidemos
ver como un indio golpista
con pinta de gorila maquinou
o pucheirazo. e consolidou a
súa ditadura, en contra das
empresas vencelladas aos Es-
tados Unidos, e de Carlos An-
drés Pérez e de Gustavo
Cisneros, que son amigos de
Felipe González.

Non. Agora que estamos
inaugurando a fin da Historia,
a un paso de entrar xa na har-
monía, o Iraq debe converter-
se en exemplo mundial e para
iso o presidente debería orga-
nizar unha “operación transpa-
rencia” en xaneiro,
aproveitando os políticos opo-
sitores venezuelanos. Podía le-
valos nos B-52 até Bagdad e
despois facilitarlles o traslado
até as mesas electorais nos he-
licópteros Apache. É moi
aconsellábel que vaian, porque
eles están avezados nas irregu-
laridades venezuelanas e
sendo como son expertos nes-
tes choios, cachan á primeira.
Por se cómpre botar un ollo,
que non ha facer falta. Se apa-
recese un quítame aquí estas
pallas en Faluia o unha rúa de
Haifa, que non ha de aparecer.

Trátase máis ben de que
non desluza a inauguración da
democracia no antiquísimo
país, no berce da civilización
con maiúsculas, case nada. 

Iso si, como todo ten a súa
volta, o presidente ten que estar
atento. Cuns observadores tan
esixentes, as eleccións serán in-
cuestionábeis, pero tampouco
se trata de que por unha excesi-
va brancura das peles, coidado-
samente cruzadas en Caracas
ao longo de varios séculos,  de
que por un exceso de pureza,
pois que se lles ocorra anular
uns comicios razoabelmente
normais, como os que se van
celebrar naquel fantástico e su-
xestivo país.♦

O novo conselleiro González Álvarez
irá a xuízo por un delito do MEDTEC
cando o dirixía Núñez Feixóo

REMODELACIÓN DO GOBERNO

G. LUCA
Na cadea de procesamentos pola presunta imprudencia do
MEDTEC, que causou seis mortes pola construción dun quiró-
fano de alto risco sen as condicións esixidas, está directamente
imputado o novo conselleiro de Sanidade Xosé Manuel Gonzá-
lez Álvarez que terá que atender a cita dos Tribunais no vindei-
ro mes de outubro. O director do MEDTEC era nesa altura o
novo vice-presidente primeiro da Xunta Alberte Núñez Feixóo.

Alberte Núñez Feixóo.                                                                     PACO VILABARROS

Da cultura política
do franquismo
é o xesto
de ascender
a quen errou.
Pode ser o caso
dos dous novos
conselleiros.

tidos e cometidos serán inescusabelmente a costa de recortar
competencias doutros conselleiros. A lea semella servida, tal e co-
mo reflecte o panorama interno do PP.

Pero, por outra banda, se os cargos se atrofian por falta de
cometido, sae debilitada a imaxe do Goberno e a de Fraga en
particular e, tamén, agravados os problemas sucesorios, con es-
ta estrutura desconcertante.

É significativo que o primeiro encargo de Fraga aos dous vi-
cepresidentes sexa o de “ampliar” o diálogo social e político. Re-
tesía que tamén repetiu o novo conselleiro de Agricultura. Dous
serán os grandes problemas que se van atopar neste cometido Fei-
xóo e Barreiro. O primeiro, que a súa ocupacion principal será a
de realizar un diálogo interno que impida, aínda máis, as fendas
existentes no Executivo ante as loitas cainitas e o coloquen axei-
tadaente na carreira sucesoria. O segundo, o propio Fraga e o seu
xeito de entender o diálogo como imposición.

Dotados ambos os vicepresidentes dun talante moi diferente
ao do presidente, cal vai ser a súa atitude cando os cambios de
humor de Fraga esfaramellen todo o seu traballo coas súas acti-
tudes autoritarias?

Así as cousas, a última crise do goberno Fraga máis ben pare-
ce un enredo para a militancia do PP e un engado á opinión pú-
blica que unha solución á ineficacia e a descoordenación gober-
namental, cun Fraga que se preocupa de miudezas (por exemplo
anular axudas de 30.000 euros) e se desprocupa dos grandes te-
mas da política galega.♦
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Comeza o novo curso político
coruñés cos temas máis impor-
tantes do anterior enriba da me-
sa, sendo xa protagonistas de re-
xos debates nos medios por par-
te dos distintos grupos da corpo-
ración municipal: dársena exte-
rior, planta de Nostián, urbanis-
mo, etc. E todo no escenario das
diversas avaliacións nos resulta-
dos do mes cenral do verán coas
festas de María Pita coma fondo
que son, en síntese, soporte im-
prescindíbel da industria turísti-
ca, a cada vez máis esixente den-
de a perspectiva do aumento,
quizais esaxerado, de prazas ho-
teleiras nos novos estabelece-
mentos acabados de inaugurar.

As opinións emitidas publi-
camente por persoas de a pé e,
mesmo, por representantes de
sectores da vida cidadá teñen de
común a idea dominante de que
non se cumpriron as esperanzas
de ocupación; o pico mais alto
non chegou ao 80 por cento, e
unha crítica xeneralizada ás fes-
tas polo feito repetitivo do pro-
grama que non motiva ilusión e
tende á monotonía. A feira tauri-
na e o trofeo Teresa Herrera fo-
ron un fracaso de espectadores;
previsíbel no primeiro caso pola
carencia de afección pero mais
significativo no segundo, polo
que se está a apoñer este mal re-
sultado á menor expectación en-
tre os seareiros, causada, segun-
do se di, pola presenza de equi-
pos de primeira orde durante a
tempada europea en Riazor. En
todo o caso, hai que ir a un novo
formato de organización, pois o

presente está absolutamente su-
perado, como se pode comprobar
progresivamente ano tras ano.

Os demais eventos, con som-
bras e luces, a verdade é que non
contaron tampouco coa masiva
asistencia de ocasións anteriores.
Os concertos na praia, os festivais
musicais, a batalla naval e a de
flores... O que din os críticos: xa
vimos todo isto moitas veces de-
nantes de agora. E salientar como
número verdadeiramente positivo
e que debería ser exemplo de pro-
gramación pública e gratuíta, a ac-

tuación na praza de Maria Pita do
elenco irlandés “Spirit of the dan-
ce”, difícil de esquecer pola sua
espectacularidade, forza interpre-
tativa e imaxinación: integrado de
música tradicional e tendencias
actuais, congregou a milleiros de
persoas nunha noite chea de ma-
xia e perfeccionismo coreográfi-
co. En calquera caso o balance
festeiro non é todo o positivo que
debería. Os hostaleiros quéixanse
de que os resultados foron inferio-
res, os cidadáns xa pensan no tra-
ballo, nos colexios dos rapaces e

na Liga de fútbol e os políticos
nas súas cousas. O PP na vinga
por Sogama di descubrir irregula-
ridades na construción de Nos-
tian, o PSOE acusa á oposición de
peticións extemporáneas. E unha
nova: no primeiro pleno do curso,

o día 6 de setembro, non se tratou
o Regulamento de Participación
Cidadá. Estarán ainda lendo os
milleiros de alegacións apresenta-
das? Hai algún axexo de reconsi-
deración? É doce inocencia pen-
sar nunha renegociación?♦

A resaca festeira
MANUEL LUGRÍS

Após un verán con moito lecer pero pouco beneficio para os hos-
taleiros, volta o outono con moitas tarefas políticas pendentes.

A Coruña

A dor
LOIS DIÉGUEZ

A cultura de hoxe cría mundos artificiais, paisaxes de cromos ver-
nizadas coa máquina, a verdade sempre oculta, o riso e a palabra
como armas de clixé. Cando nos enfrontamos á realidade o cho-
que é fortísimo. A morte métenos nunha furna de dor, loxicamen-
te. Mais sempre nos colle desprevidos. Queriamos saír da furna, o
día 10, para aliviar coa xente, coa palabra, esa dor. Non era o mo-
mento, quizabes. Recorremos, como sempre en nós, á paisaxe que
tanto andamos con Manuel: vestírase o campo coas cores solem-
nes do Outono (con que forza as cantou, diós!), e o Miño, rumo-
roso, parecía alegrase por telo para si constantemente. Era o tri-
buto que pedía. A terra non só resulta vaidosa, se non tamén en-
chida de cobiza. Así mesmo, pediu o rescate.Volvemos clamar po-
la coiraza da tartaruga. Non podíamos rachar co protocolo. Por iso
intentamos facerlle unha cambadela á cobiza, outra á dor, e se al-
go conseguimos foi ver, sobre os amieiros do Miño, o rostro do
Manuel a rir. E sobre o outeiro da igrexa, ollando para o horizon-
te, sentimos a súa voz, o ton, a melodía que sempre ficarán: “a Te-
rra Cha somentes é...un povo aquí, outro acolá...”♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Francisco Vázquez asina un autógrafo nunha das reunións sobre o Porto Exterior.
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PERFECTO CONDE
A Romaría do PP galego cele-
brada no monte do Gozo o pa-
sado 12 de setembro aclarou
que o partido que goberna Ga-
liza chega á precampaña das
autonómicas do 2005 dividido.
Os inventores da festa popular
(Cuíña e Baltar, principalmen-
te) ficaron nun segundo plano.

Nin houbo 20.000 persoas esta
vez no Monte do Gozo –nin si-
quera 10.000– nin houbo a mani-
festa unidade que quixo ver a di-
rección oficial do PPdeG para
aclamar a proclamación da quinta
presentación de Manuel Fraga co-
mo presidente da Xunta. Para que
houbese 20.000, precisaríase en-
cher apretadamente unha superfi-
cie equivalente polo menos a
5.000 metros cadrados, algo que
non sucedeu o domingo, 12 de se-
tembro. No caso de que se trasla-
dasen ao lugar da romaría en au-
tobus, sería necesario un mínimo
de 400 destes vehículos. De face-
lo en buses e coches, sabe calcu-
lar alguén os coches que se con-
centrarían ese día nesa ladeira de
Santiago? Os autobuses proce-
dentes de Lugo, por exemplo,
chegaban con máis dun terzo dos
seus asentos baldeiros. Non che-
garon a 8.000 os populares que se
concentraron esta vez na romaría
que inventara Xosé Cuíña e da
que estivo a piques de ficar fóra.

No tocante á unión que foi
tan reclamada e celebrada por
Fraga, os únicos que se viron moi
xuntos foron os gañadores da re-
cente crise gobernamental da
Xunta. Os homes e as mulleres
de Mariano Raxoi, e tampouco
eles estaban pletóricos. Pola con-
tra, o presidente da Deputación e
do partido en Ourense, Xosé Luís
Baltar, deuse o gusto de non apa-
recer antes de que rematasen os
discursos de Xesús Palmou, a
moza viguesa Begoña Romero,
Manuel Fraga e Mariano Raxoi.
Baltar pechouse na haima da súa
provincia e púxose a tocar o
bombo. Até se escoitou aquilo de
“Y si no eres del PP, jodeté”. 

Tampuco tivo protagonismo
Cuíña, que tamén se presentou
na carpa dos de Lalín, a carón do
alcalde, Xosé Crespo. Nin el nin
Baltar asomaron polo espazo re-
servado para as autoridades, e
iso que o de Ourense tiña o seu
nome marcado nunha cadeira da
primeira fileira. Cómpre salien-
tar que parte destas cadeiras fo-
ron finalmente ocupadas por
abundancia de directores xerais
da Xunta e cargos similares. Ou-
tro que xogou ao despiste foi o
recentemente dimitido Xoán Mi-
guel Diz Guedes, que se perdeu
entre o público, apenas falou con
ninguén e marchou en canto re-
matou a parte oficial do asunto. 

Rock and Fraga

Porén, parecía ao principio que se
ían respirar aires de renovación
nesta festa anual do PP. Os que

chegamos antes de que compare-
cesen as atoridades e a jet popular
até nos puidemos asombrar da
novidade que parecía impregnar o
ambiente. Dende o escenario, un-
ha gran pantalla de vídeo e un
potente sistema de megafonía es-
pallaban a todo volume os move-
mentos e a música de varios con-
xuntos de rock & roll que compo-
ñían unha escenografía ben dife-
rente á que nos ten presentado o
partido de Fraga en concentra-
cións anteriores. Será que esta
vez non lle van dar cancha ao re-
xemento de gaitas de Xosé Luís
Foxo?, preguntámonos os que
sempre nos equivocamos en todo.

Daba gloria pasear entre
aquel party, arrodeado por cen-
tos de “boinas” e case ningún
“birrete” que ollaban entre sor-
prendidos e estrañados para as
imaxes da pantalla e mesmo al-
gún tapaba as orellas coas mans
mentres poñía o xersei pola ca-
beza para protexerse do sol. Nin-
guén se atreveu a preguntar se
aquilo era unha tómbola, pero as
caras de desacougo que poñian
moitos dos presentes constituía
toda unha toma de posición so-
bre o que estaba a pasar.

Claro que o “rock and Fraga”
só durou mentres que non che-
gou o patrón. Logo as cousas

volveron ao seu rego, e claro que
entraron en escena as gaitas da
Deputación de Ourense. 

Discurso carpetovetónico

Xesús Palmou introduciu o acto,
sen novidades no seu discurso.
“Fraga é a expresión da forza e
da unidade do partido”. 

A rapaza de Vigo, Begoña
Romero, estivo pepereta. Enga-
diu un adubío de inocencia xuve-
nil e de alegría renovadora. 

E falou Manuel Fraga. Lonxe
da esperanza de que houbese un
discurso anovador, que podía
presaxiar a escenificación “roc-
keira” do principio, o presidente
da Xunta de Galiza desenvolveu
unha intervención absolutamente
conservadora, mesmo tremen-
dista e até carpetovetónica. Tal
como se fose George Bush o ou-
tro día en Nova York, agarrouse
ao perigo do terrorismo para pre-
saxiar toda sorte de desgrazas se
non se lle fai caso a el e a Maria-
no Raxoi. Non dixo aquilo de
“eu ou o caos”, pero fixo que to-
dos entendesen que o dicía. “Hai
partidos de clase que din que hai
que destruír os empresarios, e
hai partidos que din que hai que
destruír España”, berrou con to-
da a voz que foi capaz de sacar
da súa gorxa. Cando lle tocou
arrear contra o Bloque, unha mu-
ller do público tamén berrou pa-
ra dicir: “O Bloque que vaia pa-
ra a pirola”. “Non coñezo ningún
programa, nin do Bloque nin do
PSOE, que diga o que queren fa-

cer con Galicia e con España”,
respondeu Fraga.

O presidente da Xunta gar-
dou para o final as súas frases
máis contundentes. “Que me
chamen español e galego, pero
nunca traidor”. Ofreceuse a mo-
rrer coas botas postas: “Ate o úl-
timo suspiro (sic) –dixo– até a
última brizna de forza que me
quede estarei ao voso servizo pa-
ra facer unha Galiza e unha Es-
paña máis grandes”.

Dálles caña, Mariano

Despois disto, non lle foi doado a
Mariano Raxoi recuperar a mode-
ración que case sempre quere ma-
nifestar. Xa nas súas primeiras
frase, empezaron a interrompelo
con berros de “dálles caña, Maria-
no, dalles caña”. Está visto que no
monte do Gozo a xente quería
sangue e non xogos florais. Raxoi
repetía: Hai que esperar cinco mi-
nutos. Quero contarvos o que
imos facer nós”. E nin caso, a xen-
te volvía á carga: “Dalles caña,
coño”, berrou outra asistente”.

E, seguramente en vista do
que había, Raxoi tivo que rachar:
“Zapatero confunde gobernar con
ser salado. Está instalado na fri-
volidade. É un presidente que pon
atención no accesorio e está mudo
no fundamental. Preside un go-
berno que só se ocupa do pasado.
Un goberno pendular, un día nun-
ha e outro na contraria”. E aquilo
xa lle gustou máis ao respectábel.

En fin que unión no PP haber
haina, pero hai que dar con ela.♦
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Menor asistencia ao acto do Monte do Gozo

O sector da ‘boina’
perde o control da romaría do PP

Xosé Manuel Barreiro, Loyola Palacio, Núñez Feixóo, Mª Xesú Sáinz, Ana Pastor, Raxoi e Fraga na tribuna.                                                                             PACO VILABARROS

Mariano Raxoi cun grupo de siareiras.                                           PACO VILABARROS
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Os traballos
de Fraga
CARLOS AYMERICH

A pasada semana Manuel Fraga tivo que traballar. Non
me refiro só a abalar dun lado para outro, ler discursos,
facer inauguracións e durminicar. Non. Refírome a tra-
ballar de verdade. Pola primeira vez nos seus quince
anos á fronte da Xunta tivo que reaccionar perante a de-
misión airada dun conselleiro (seica Xoán Miguel Diz
Guedes lle pediu postos que non lle podía dar) e a unha
remodelación gobernamental ditada desde Madrid e im-
posta pola crise, cada día que pasa máis patente, que vi-
ve o PP de Galiza.

É certo que houbo outras crises de goberno. Como
cando a poucos meses das eleccións de 2001 destituíu
a Xoán Caamaño e nomeou a Henrique López Veiga
conselleiro de Pesca. Mais nesa ocación, o mesmo que
noutras anteriores, daba a impresión de que Fraga con-
trolaba a situación e levaba a iniciativa. Quizais fose
no inverno de 2002, en plena crise do Prestige, coa
destitución de Xosé Cuíña e o desembarco na Xunta de
Alberto Núñez Feixóo cando as cousas comezaron a
mudar e a iniciativa pasou de San Caetano á rúa de Xé-
nova de Madrid. Un Fraga asustado e choromicón pe-

díalle axuda a Madrid e, como tantas veces na historia
de Galiza, a axuda exterior converteuse en intervención
directa.

Por iso a remodelación da Xunta da pasada semana
é o segundo acto da obra que comezou coa destitución
de Cuíña. E desta volta a intervención de Madrid é ain-
da máis clara. Acéptase que Fraga se presente outra vez
á presidencia da Xunta e este, en troca, debe pór como
tapado o home de Raxoi –o xa citado Núñez Feixóo–,
nomeándoo vicepresidente
primeiro. O nomeamento de
Xosé Manuel Barreiro como
vicepresidente segundo,
perdoando a súa evidente in-
competencia diante dos lu-
mes deste verán, non é máis
ca unha concesión aos ba-
róns provinciais do PP na
procura dun equilibrio inter-
no que semella ter pasado á
historia. 

As demais remodela-
cións tamén merecen co-
mentario. Belén Prado a
Asuntos Sociais. Agradécese
a entrada de xente nova na
Xunta mais un pregúntase
que méritos –á parte da súa
amizade cun dos fillos de Xosé Luís Baltar– reúne a
nova conselleira. A non ser, claro está, que a filtración
de exames e a subseguinte suspensión das oposicións
do ano pasado, directa responsabilidade súa, se consi-
deren méritos nunha Xunta afeita a manipular procesos
selectivos en beneficio de amigos e familiares.

Máis evidentes son os méritos do novo consellei-
ro de Sanidade, Xosé Manuel González. Este home
ten experiencia, como o demonstra a súa implicación
no caso Aspergillus, que lles custou a vida a varias
persoas no Hospital Xeral de Vigo. Se no caso de
Prado é un mérito manipular as oposicións, é eviden-
te que ninguén mellor que González para seguir dete-
riorando a sanidade pública en beneficio da privada
que, como se sabe, é outra das directrices políticas da

Xunta de Fraga. 
Menos patentes son os

méritos do novo conselleiro
de Agricultura, Xosé Anto-
nio Santiso, alcalde de Abe-
gondo. Quizais o seu nome-
amento á fronte da Conse-
llaría de Agricultura, mate-
ria na que carece de expe-
riencia ningunha, obedeza a
motivos de urxencia despois
da inesperada demisión de
Diz Guedes e aos intentos de
acalar un sector que vive co-
mo un golpe de graza a suba
do gasóleo e os recortes na
produción.

Polo demais, todo segue
na mesma. Ineficacia, apa-

rencia e propaganda. Iso si, andemos atentos porque o
pasado sábado na romaría do Monte do Gozo Fraga
proferiu unha ameaza. A de seguir servindo a Galiza
até o seu derradeiro alento. De nós depende relevalo de
ter que seguir a traballar: abalando, inaugurando e dur-
minicando.♦

‘Acéptase que Fraga se presente
outra vez á presidencia da Xunta e

este, en troca, debe pór
como tapado o home de Raxoi
–o xa citado Núñez Feixóo–,

nomeándoo
vicepresidente primeiro”

Se hai algo que caracterice o pre-
sidente da Confederación de Em-
presarios de Pontevedra é un espí-
rito bulideiro que algúns denomi-
narían afán de protagonismo. Tal
temperamento fíxose patente ao
seu paso pola presidencia do Club
Financiero. Xosé Manuel Fernán-
dez Alvariño ratifica esa impre-
sión cada día que pasa á fronte
dunha asociación empresarial
que, malia todas as operacións de
maquillaxe ás que se somete, non
pode disimular que continúa abra-
zada ideoloxicamente ao máis
rancio da política galega.

Acara máis coñecida da familia
Alvariño sempre disimulou mal o
seu desexo de saltar ao campo da
política. No seu día tentou poñerse á
cabeza da Confederación de Em-
presarios de Galicia. Era unha va as-
piración para o xestor dunha empre-
sa de concesionarios de automóbi-
les descoñecido fóra dos salóns do
Club Financieiro. Tivo entón que se
conformar cunha cadeira que non ti-
ña moitos pretendentes, o da Confe-
deración pontevedresa; máis mo-
desto, menos problemático, pero
que podía seguir servíndolle como
plataforma de acceso aos medios de
comunicación, ás reunións sociais e
aos despachos da Xunta.

Nesta cidade, onde os empre-
sarios teñen sempre abertas as
portas dos xornais se queren de-
fender os seus intereses, Alvariño
non tardou en identificar algúns
dos asuntos nos que podía exercer
como abandeirado acadando de
paso o protagonismo que nunca
refusa. A reivindicación da mello-
ra das infraestruturas da área me-
tropolitana semella ser terreo se-
guro onde é doado atopar consen-
sos. As demandas de mellores es-
tradas, un tren máis rápido ou
máis conexións aéreas reciben
sempre  o aplauso duns cidadáns
cada vez máis esixentes cos servi-
zos públicos e facilitan o recurso
á demagoxia sen excesivo risco
de verse ridiculizado.

Pero Alvariño carece do senti-

do diplomático que permite eludir
as polémicas que acarrexan máis
dores de cabeza ca beneficios. Sa-
be tamén que a súa sólida posición
económica non se pon en risco po-
las súas aventuras públicas e por
iso, quizais levado pola paixón,
non dubida en enlamarse en bata-
llas que outros, máis prudentes ou
máis temerosos, prefiren contem-
plar dende a seguridade do seu si-
lencio. Pronto lle pareceu que na
lista de demandantes do tren de al-
ta velocidade ou da construción da
nova autovía entre Vigo e O Porri-
ño había demasiadas sinaturas e
buscou un novo reto que lle garan-
tise o protagonismo tan persegui-
do. A bandeira que decidiu ondear
foi a dunha nova ponte sobre a ría.
Sen recato ningún exhibiu o seu

proxecto: enlazar Alcabre e Can-
gas cunha enorme ponte que mo-
dificaría para sempre a postal das
illas Cíes pechando o horizonte.
Ao líder empresarial vigués pouco
lle importan as consecuencias am-
bientais da obra nin as dificultades
da súa execución. Nin sequera o
arredra o fabuloso custo da fanta-
siosa ponte. Botando as contas da
leiteira a partir de imaxinativos
cálculos de tráfico considera que a
implantación dunha peaxe serviría
para financiar o proxecto. Alvari-
ño desprezou a opinión dos colec-
tivos veciñais e ecoloxistas que es-
coitaron abraiados e alarmados as
súas propostas; ignorou os anos de
loita contra a peaxe de Rande; deu
un chimpo por riba da lóxica, da
topografía e das matemáticas e de-

clarouse voceiro de todos os em-
presarios da provincia.

Perseverou na súa idea facen-
do ouvidos xordos ás voces críti-
cas, talvez animado polos promo-
tores desa grande área comercial
que o alcalde de Cangas pensa co-
locar no lugar mesmo onde o pre-
sidente da CEP quere facer chegar
a súa ponte. Co que quizais non
contaba Alvariño é con que ao no-
vo home forte do goberno Fraga
non lle fagan nin un chisco de gra-
za as súas propostas. Xa ten pro-
blemas abondo Alberto Núñez
Feixóo para desenvolver proxec-
tos inaprazábeis como o porto se-
co de Salvaterra, convencer a Pla-
taforma Antipeaxe de que os “ma-
los” son agora os do PSOE ou sa-
car adiante o seu interesante pro-
xecto dunha autovía Pontevedra-
Vigo, como para ter que avalar a
carreira ao estrelato do empresa-
rio vigués. Núñez Feixóo, que ca-
da día que pasa manda máis no
PP, condenou a ponte de Alvariño
ao esquecemento e obedientes se-
cundárono a alcaldesa, Corina Po-
rro, e o presidente da Cámara de
Comercio, Xosé Costas. A idea de
Alvariño gardarase no mesmo ar-
quivo que agocha pudoroso os úl-
timos delirios de Manoel Soto.♦

A nova ponte sobre a ría
XOSÉ MANUEL AÑEL

A ansia de protagonismo do presidente da Confederación de Empre-
sarios de Pontevedra, Xosé Manuel Fernández Alvariño, é o único sos-
tén do proxecto dunha nova ponte que una ambas as ribeiras da baía.

Vigo

Os composteláns volveron das va-
cacións para coñeceren unha boa
cantidade de novas referidas á ci-
dade. Algunhas, como a concesión
do premio Príncipe de Asturias da
concordia para o Camiño de San-
tiago, non afectan á vida diaria dun
cidadán que polo xeral sente orgu-
llo, aínda sabendo que do premio
só é para a cidade a parte que lle
corresponde por ser a meta da rota
xacobea. Non semella que o com-
postelán queira apropiarse dun ga-
lardón que si senten seu, con razón,
os camiñantes. Os que si teñen mo-
tivos para celebrar algo en relación
co Camiño e os seus fitos son os
expropiados do Monte do Gozo,
que van cobrar por fin as expropia-

cións, despois dunha loita legal
que durou só quince anos. Difícil
que haxa humor para gozar de algo
que chega con tanto atraso. Sempre
poderán buscar algo máis próximo
polo que brindar.

Outras novidades do retorno
afectan máis á vida cotiá na capi-

tal de Galicia e serven para
constatar que, en cuestión de mo-
bilidade, a vida segue case igual.
Santiago mantense como cidade
cercada polas obras polo que a
volta é en boa medida, a volta ao
caos. Mellora e normalízase case
a situación en San Lázaro, pero as

dificultades vinculadas ás obras
seguen a mandar na saída de Noia
e no atallo do Sar, por exemplo, e
xa se están a anunciar outras ac-
tuacións que porán a proba a
paciencia dos que non se resisten
ou non poden resistirse a coller o
coche cada día.

Aínda que estean pendentes de
rematar as correspondentes actua-
cións de urbanización, este mesmo
mes quedará aberta á circulación
rodada a praza Roxa, un ano largo
despois do comezo das obras do
correspondente aparcamento sub-
terráneo. Xa que logo, os atascos
no ensanche deberían remitir e fa-
cer menos problemático o comezo
do novo curso nos colexios da zo-
na. Pero esta apertura coincide coa
demolición do edificio sindical,
que se prolongará até fin de ano,
co conseguinte movemento de ca-
mións polo centro da cidade.

Así as cousas, despois do caos,
o caos. Ou case. Así, de volta á ruti-
na, ningún compostelán estrañará.♦

De volta ó caos
XAVIER LÓPEZ

O premio Príncipe de Asturias para o Camiño de Santiago apenas modificou
a vida dos composteláns. O final das obras preocupa máis ben na vida cotiá.

Santiago



Por que se crea o Comité de
Defensa do Monte Galego?

Os datos oficiais indican que
o 50% dos incendios producidos
no Estado español e o 25% da
Unión Europea ocorren en Gali-
cia. A superficie queimada repre-
senta o 30% do total no Estado.
Isto motivou que diversas orga-
nizacións que estabamos a traba-
llar por separado a unir esforzos
posto que coincidiamos en case
todos os puntos. O Comité está
integrado por Amigos da Terra,
Adega, BNG, CIG, EU-IU, FEG,
Organización de Montes Veci-
ñais en Man Común, CC OO e
Sociedade Galega de Historia
Natural. Organizamos a exposi-
ción “Monte vivo, lume morto”,
que estivo por toda Galicia. Ta-
mén organizamos xornadas de
medio ambiente para tentar im-
plicar a cidadanía no problema
dos incendios.

Cales son as causas dos in-
cendios?

Os incendios comezan a ser
un problema en Galicia hai catro
décadas. Este indicador fai pen-
sar que os incendios non teñen
nada que ver coas mafias organi-
zadas ou cousas polo estilo que

se teñen dito. As políticas que se
teñen posto en práctica até agora
non foron efectivas porque ata-
can a unha enfermidade sen co-
ñecer as causas. Os resultados
son iguais sete anos antes de que
chegara Fraga que durante o seu
Goberno. O problema é que o
Infoga (plan contra os incen-
dios) destinou demasiados re-
cursos á extinción e pouco á pre-
vención. Non atacou á raíz do
problema. Destináronse 720 mi-
llóns de euros e en Galicia se-
guiron rexistrándose ano tras
ano 10.000 incendios de media.
En Galicia conflúen todos os
móbiles estudados no conxunto
de España e de Europa.

Podería concretalo?
Este verán coa alarma “bom-

beiril” os políticos botáronlle a
culpa aos paisanos que prenden
lume para limpar o monte. En
Galicia sempre existiu unha cul-
tura de vivir dos recursos fores-
tais e polo tanto de coidado do
monte. O problema está no aban-
dono do medio rural que motiva
que o monte non se coide e leva
a que se fagan fogos indiscrimi-
nados. Isto xa se apuntaba hai 20
anos, non é nada novo. A isto hai

que engadirlle outros factores en
determinadas zonas como poden
ser a especulación ou certas ne-
glixencias de empresas eléctricas
que teñen os seus tendidos que
atravesan polos montes en mal
estado, malia que existe unha
normativa que obriga a un coida-
do estrito. Tamén se teñen atopa-
do casos nos que hai incendios
provocados polo mal coidado das
vías de Renfe. O Goberno ten fa-
lado moito dos pirómanos para
desviar a atención. Hai que dis-
tinguir os pirómanos dos incen-
diarios. A piromanía é unha en-
fermidade mental e o incendiario
é aquel que prende lume por dis-
tintos intereses. Dos 500 detidos
por incendios dende o ano 1998,
só dous foron tratados psiquiatri-
camente como pirómanos. 

Que debería facer a admi-
nistración para acabar cos in-
cendios?

En moitas zonas de Europa
que existía un problema seme-
llante atallouse o problema de
moi diversas formas. Por exem-
plo, nas Landas francesas o nivel
de incendios cada ano era seme-
llante ao de Galicia. O Goberno
francés fixo un plano de choque

consistente na educación e na re-
forestación con madeiras nobres
altamente produtivas. Isto moti-
vou que a xente puidese volver a
vivir do medio. Con educación e
concienciación e logo endure-
cendo as penas por delitos ecoló-
xicos acabouse co problema. Por
exemplo, nós coa educación con-
seguimos que en Ourense se
multiplicasen as denuncias por
delitos ecolóxicos. 

A Xunta debería comezar
por crear planos de emprego ru-
rais para que a xente volvese a
coidar os montes. Hai que ter en
conta que detrás do rural hai un-
ha cultura de aproveitamento
económico forestal que cando
se perda non se vai recuperar. A
cultura cando se perde logo non
se recupera. 

E no tocante á loita contra
os incendios?

A Consellería de Medio Am-
biente debería comezar por uni-
ficar os recursos de loita e extin-
ción. Deslocalizando os recursos
aos concellos só se consigue em-
peorar a coordinación e utilizar o
emprego en patrullas de extin-
ción con fins político-caciquís.
Hai que profesionalizar o traba-

llo no monte. Os informes da
ONU afirman que cómpre que
haxa un coidador por cada dez
mil hectáreas. Iso suporía máis
de dez mil traballadores en Gali-
cia. Na Consellaría só hai uns
1.500 traballando en condicións
decentes de traballo. Os 2.500
restantes están en condicións
precarias. Aínda así faría falta
crear 6.000 postos novos. Por
outro lado, os coidadores deberí-
an coñecer o medio, ser habitan-
tes do entorno que coidan. Iso
implicaríaos moito máis. Na ac-
tualidade a formación dos inte-
grantes das patrullas é escasa,
ademais de contar con medios da
noite dos tempos. Con dicir que
non teñen nin lugar para durmir.
Ves a patrullas de sete persoas
durmindo nun todoterreo antigo.
Logo tamén hai que criticar ese
acordo que asinou a Consellaría
co exército para axudaran en ta-
refas de extinción. Para empe-
zar, as patrullas teñen que con-
tribuír en tarefas de conserva-
ción. O modelo da Xunta de ins-
talar un policía en cada monte
non é válida. En segundo lugar,
non entendo por que motivo te-
mos que pagar os galegos o
exército, cando xa son pagados
pola administración central. É
outro xeito de malgastar recur-
sos. Só coidando o bosque é in-
vestindo en prevención lograre-
mos atallar este problema.

Cal é o custo dun incendio?
Os cálculos que se fixeron

indican que cada hectárea que se
queima ten un custe económico
de 9.000 euros, entre a madeira,
os cogomelos e outros vexetais
que se aproveitan. Engadíndolle
os custes de extinción, o a perda
aumentaría a 15.000 euros por
hectárea. Pero no só hai que
ollar para a superficie de masa
arbórea que se queima. Moitas
veces unha zona cunha determi-
nada pendente e con mato se pa-
dece un incendio pode tardar
moito máis en recuperarse o me-
dio. Hai intanxíbeis que non se
poden valorar, como é a paisaxe.
Cal e o custe turístico de que ar-
da un monte? Non se sabe, pero
o turismo rural, por exemplo, se-
guro que se resente. Tampouco é
cuantificábel o ben que fai o
bosque na rexeneración do aire,
etc. O que non se entende é por
que cando se perde unha colleita
por mor dunha inundación de se-
guida se declara zona catastrófi-
ca, e en troques a administración
non fai o mesmo cando arde un
monte. E iso que o período de
recuperación do ecosistema é
moito máis longo no segundo
caso. Por outro lado, tamén hai
que ter en conta as vidas que se
perderon en apagar lumes até
agora. Dende o ano 1996 morre-
ron nestas tarefas 22 persoas.
Como persoas, este dato debe
parecernos fundamental. A isto
hai que engadirlle os danos que
para a saúde provoca estar nun
incendio. En definitiva, cómpre
facer un plano de económico do
rural que inclúa o sector forestal.
Existe cada vez máis demanda
de madeira cada ano que pasa e
Galicia só é excedentaria de ma-
deira de pouco valor (eucalipto).
Hai que plantar madeiras no-
bres, xunto coas árbores que se
introduciron. O modelo de mo-
nocultivo é inoperante e non ser-
viu para que os nosos montes
deixasen de arder.♦
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Xosé Santos
‘Galicia deixará de arder

cando exista un plano de recuperación do rural’
RUBÉN VALVERDE

É membro do Comité de Defensa do Monte Galego, técnico forestal e responsábel de me-
dio ambiente de CC OO de Ourense. Nesta entrevista analiza o problema dos incendios en
Galicia que segundo el débense “á falta de planos económicos de repoboación do rural”.

A.N.T.



LARA ROZADOS LORENZO
O número de alumnos inmi-
grantes nos centros non uni-
versitarios elevouse ao triplo
nos últimos catro anos. A es-
cola vírase multicultural pe-
rante a chegada destes rapa-
ces, aínda que en Galiza se
trata dun fenómeno recente. 

Non hai os mesmos índices ca en
Cataluña, onde máis da metade
dos novos alumnos son fillos de
inmigrantes: en Galiza, un 2%
sobre o total do alumnado proce-
de do estranxeiro, case un terzo
deles da América Latina, e máis
da metade son comunitarios, en-
tre os que o groso o integran os
procedentes de Portugal. Moitos
deles son fillos de emigrantes re-
tornados, polo que se adaptan
mellor: Lorena Lores, da Aso-
ciación Arxentinos no Exterior,
afirma “a sociedade galega ten
outra memoria histórica coma
emigrante que foi. Hai unha so-
lidariedade recíproca entre Lati-
noamérica (o Brasil, Venezuela,
a Arxentina) e Galiza. Os nenos
recén chegados da Arxentina de
seguido están xogando cos seus
amigos e falando galego.”

Son menos, en torno a un
10%, os que proveñen do conti-
nente africano, que, xunto cos
de procedenza asiática ou de
Europa do Leste, son os que vi-
ven unha integración máis difí-
cil. Xosé Armas, do Instituto de
Ciencias da Educación da Uni-
versidade de Santiago, afirma
no seu ensaio Inmigración, es-
cola e educación intercultural
en Galicia, que isto acontece
pola diferenza lingüística e cul-
tural, meirande que entre nenos
galegos e sudamericanos ou eu-
ropeos, á que se suma, en oca-
sións, unha situación económica
desfavorecida. 

De feito, no colectivo de
alumnos inmigrantes é máis fre-
cuente o abandono ao rematar o
ensino obrigatorio, pola necesi-
dade que teñen, en moitas oca-
sións, de entrar no mercado la-

boral. Xa nos estudos de secun-
daria, moitos alumnos teñen
problemas de asistencia ou de
rendemento. Carlos Bande,
orientador do IES Pontepedriña,
en Santiago, salienta que pode
deberse a que moitos teñen que
traballar até tarde ao saír da cla-
se. Armas salienta que o groso
dos estudantes inmigrantes está
na educación primaria. Por iso é

cedo para facer unha análise do
índice de abandono.”

O proceso de integración

Non é doado para un alumno
que vén doutro país adaptarse
ao cambio, particularmente can-
do ao seu proceso de integra-
ción no colexio se lle engade a
aprendizaxe dunha nova lingua.

Moitas comunidades autónomas
levaron adiante programas para
axudar os alumnos nesta situa-
ción, coma Obradoiros de
Adaptación Escolar en Cataluña
ou o Programa de Atención á
Diversidade Idiomática e Cultu-
ral nas Canarias. En Galiza non
hai un programa específico, qui-
tando “posíbeis
intervencións no
contexto escolar,
medidas de refor-
zo ou adaptacións
curriculares, as
mesmas que para
calquera alumno
que teña dificul-
tades”, segundo
Armas. Mais en
febreiro apareceu
un caderno infor-
mativo da Conse-
llería de Emigra-
ción sobre a esco-
larización de
alumnado proce-
dente do estran-
xeiro. “É unha
norma moi redu-
cida e parcial,
que só aborda a cuestión da
aprendizaxe das linguas e outras
de currículo: non propón pers-
pectivas máis globais ou máis
xerais de cambio do sistema es-
colar, que en realidade é o nece-
sario para a integración deste
alumnado.”

Non embargante, os rapaces
teñen a facilidade de adaptarse

ao cambio, sobre todo cando ve-
ñen do que antes foron puntos de
destino para os emigrantes gale-
gos. Lorena Lores, da Aso-
ciación Arxentinos no Exterior,
salienta “Teñen unha capacidade
de adaptación terríbel, sobre to-
do cando veñen de situacións
conflitivas: agora, un neno non

pode xogar tran-
quilo nas rúas e
prazas bonaeren-
ses coma cando
eu era pequena, e
aquí si. Para eles,
a emigración é
coma unha aven-
tura, un descu-
brimento.” 

A reacción da
sociedade

Outro factor im-
portante é a
aceptación por
parte dos compa-
ñeiros, e tamén
dos pais: “a acti-
tude dos nenos é
a de observar e

reproducir os comportamentos
dos adultos, temores que existen
na sociedade, que cómpre racio-
nalizar e entender que detrás de-
les están en moitos casos o des-
coñecemento e a ignorancia”,
afirma Xosé Armas. Mais non
hai datos preocupantes ao res-
pecto en Galiza: “cando se lle
solicita información aos equipos
directivos dos centros sobre os
efectos da presenza deste alum-
nado, a maior parte deles indica
que hai consecuencias positivas:
a diversidade cultural, a com-
prensión doutros pobos, o ache-
gamento...” Tamén Lorena Lo-
res sinala: “Nós partimos de que
os rapaces non son racistas, é a
educación a que os fai adoptar
certas actitudes. Pero a galega é
unha sociedade tolerante, e os
casos de xenofobia son illados.
A sociedade galega ten outra
memoria histórica como emi-
grante que foi.”♦
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O principio de curso coincide
cun proceso de reforma do ensi-
no a nivel estatal que a CIG
quere que se aproveite para me-
llorar a calidade, crear un siste-
ma educativo propio, corrixir a
precariedade laboral dos profe-
sores, ampliar o cadro de perso-
al de apoio, deter a privatiza-
ción e conseguir o pagamento
da débeda histórica.

A norma que substitúa á Lei
Orgánica de Calidade do Ensino
será unha materia que marcará
este curso político e educativo e
a CIG quere que a Xunta teña ca-
pacidade política para aproveitar

a oportunidade. O secretario xe-
ral da CIG-Ensino, Anxo Lou-
zao, ve posibilidades para o futu-
ro pero lembra que partimos dun
momento moi negativo e que
existe pouca disposición por par-
te da Administración autonómica
para introducir reformas na súa
política educativa.

As cifras ofrecidas por Anxo
Louzao non poden ser máis elo-
cuentes: Catro mil ensinantes
sen destino definitivo, 242 inte-
rinos que traballaron o ano pa-
sado e que este irán ao paro, 563
interinos que teñen que impartir
materias das que non son espe-
cialistas, 45 profesores que te-

ñen que compartir centro, 380
centros públicos (64.000 estu-
dantes) dos 1.365 existentes
(380.000 alumnos) con come-
dor escolar cando é un servizo
estendido na privada, 70 rutas
de transporte escolar con acom-
pañante dun total de 5.044 ru-
tas, 173 millóns de euros de
subvención ao ensino privado,
dos que 37 millóns son para
treitos non obrigatorios, un 10%
do presuposto da Consellaría de
Educación destinado ao ensino
privado, un crecemento do
340% das subvencións á priva-
da desde que chegou Fraga, un
terzo do alumnado que usa o ga-

lego como lingua principal, un
60% de decrecemento no uso do
galego desde que se entra na es-
cola até que se sae, un incum-
primento no 50% dos centros do
Decreto 247/97 de uso do gale-
go, unha gratuidade dos libros
de texto unicamente para dous
cursos que tardará once anos en
estenderse ao conxunto dos trei-
tos obrigatorios do ensino, un
profesorado que é o peor pago
do Estado e un atraso de 22 anos
no pagamento da débeda histó-
rica do Estado á Galiza no capí-
tulo do ensino.

Para frear esta situación, a
CIG reclámalle á Consellería de

Educación vontade negociadora
para conseguir a estabilidade la-
boral dos ensinantes e ampliar o
curto cadro de persoal de apoio e
complementario, renunciar “á ac-
titude de covardía e reivindicar a
débeda histórica”, non permitir
que a reforma da Loce supoña
unha invasión das competencias
de Galiza, xa que o obxectivo é
conseguir un sistema educativo
propio concibido desde e para o
país, frear a privatización e crear
servizos complementarios para
atinxir unha maior calidade do
ensino, aumentando as dotación
e o peso da educación nos orza-
mentos da Xunta.♦

Critica o goberno galego por ‘regalarlle cartos á privada’

A CIG pídelle á Xunta
que aproveite a reforma do ensino para mellorar a calidade

O número de inmigrantes triplícase nas escolas galegas

Novo curso, novo país, nova lingua

Xosé Armas conclúe tres medi-
das básicas para abordar a inte-
gración de alumnos inmigran-
tes nos centros escolares: “por
unha parte, a distribución nos
centros: o máis inmediato é loi-
tar contra os guetos escolares,
que provocarían rexeitamento,
discriminación e mesmo mani-
festacións xenófobas.” 

Por outra banda, Armas sa-

lienta a necesidade de adaptar
o currículo a contidos intercul-
turais: “os currículos oficiais
transmiten unha visión parti-
cular sobre a propia cultura e
sobre as outras. Agora que ou-
tras culturas están presentes
nas aulas cómpre reformular
esas perspectivas.”

Xa dende unha óptica máis
global, o profesor reclama

“medios materiais, experien-
cias que resultaran útiles nou-
tros lugares, coma o caso re-
presentativo de Canadá, que
leva anos con programas inter-
culturais nas aulas. Son nece-
sarios recursos que permitan
aos profesores traballar dende
perspectivas menos monocul-
turais, menos pechadas no pro-
pio ámbito.”♦

Tres puntos clave

PACO VILABARROS

‘Agora, un neno
non pode xogar
tranquilo nas rúas e
prazas bonaerenses
coma cando
eu era pequena,
e aquí si”
Lorena Lores 



“A semana pasada fun sorprendi-
do nun control de alcoholemia na
entrada de Baiona. A miña pri-
meira reacción foi a de intentar
escapar”, relata Óscar Pereira.
“Sen embargo, cando procedía a
dar volta apareceu un motorista
da Garda Civil cun megáfono
que me preguntaba se non estaría
intentando escapar do control.
Claro que intentaba facelo, non ía
estar probando a dirección do co-
che. Teñen todo preparado para
que non poidas fuxir”.

Non é estraño ver ringleiras
de coches aparcados nun control.
Algúns deses coches están inmo-
bilizados, outros están agardan-
do a pasar a proba. Se a primeira
vez que o condutor sopra no eti-
lómetro dá positivo, existe a po-
sibilidade de facer unha segunda
proba transcorridos dez minutos.
Esta circunstancia posibilita ver
imaxes insólitas. O lugar anexo
ao control recorda a un poli-
deportivo improvisado. Non é
estraño ver a xente facendo fle-
xións e abdominais no chan, co-
rrendo no sitio “para botar a
sudada” ou facendo os típicos
movementos da ximnasia do co-
lexio con movementos dos bra-
zos até tocar os pés. 

A efectividade de tales exer-
cicios é practicamente nula.
“Nalgunhas ocasións pode fun-
cionar se a taxa non supera en
moito ao límite. Hai que ter en
conta que os niveis máximos de
alcoholemia obtéñense entre
trinta e noventa minutos despois
de ter feito a última inxestión.
Se transcorreu moito tempo po-
de ser que moverse un pouco se-
xa algo efectivo”, relata un espe-
cialista en recursos de multas.

Hai anos existía o mito urba-
no dos grans de café. A gabeta
dianteira dalgúns coches lem-
braban ás alforxas de Juan Val-
dés. Pronto se descubriu que o
dos grans de café era un mito
que tiña escaso efecto, máis alá
dunha gran dor de barriga. Ago-
ra está de moda mastigar follas
e landras de eucalipto. Unha

práctica que ademais de carecer
de todo tipo de efectividade,
provoca aínda un maior males-
tar de estómago que o café.

Unha práctica alternativa é a
de levar todo tipo de caramelos
e chicles de menta. Os máis téc-
nicos e especializados proban
sorte co Almax, que obviamente

ten un resultado inocuo posto
que se trata dun medicamento
para o estómago. Tamén os hai
que proban con vitamina B-12.
É o que se lle dá aos pacientes
que chegan ao hospital con co-
ma etílico. O que ocorre é que
tarda algún tempo en surtir efec-
to. Pode dar resultados optando
pola proba de sangue. Se unha
vez feitas as dúas probas por ai-
re o resultado segue a ser positi-
vo, pode optarse por solicitar
unha proba de sangue. Para iso
hai que trasladarse ao hospital
máis próximo. Se a taxa de alco-
hol non é moi alta pode com-

pensar a proba de sangue posto
que adoita haber un bo traxecto
até os hospitais máis próximos.
Neste caso a vitamina B-12 in-
xerida en doses altas -non im-
porta o exceso porque os restos
elimínanse polos ouriños- pode
dar efecto. De todos os xeitos
hai que estar bastante seguro de
que a taxa non é alta de máis,
posto que en caso de dar positi-
vo, ademais das sancións corres-
pondentes, o condutor ten que
aboar o custe da análise. En ca-
so de dar negativa a análise de
sangue os custes corren da conta
da administración.♦
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O aumento de policía agudiza o enxeño dos máis novos

Como eludir un control de alcoholemia

Taxa alcoholemia gr/l Efectos psicolóxicos          Equivalencia en cervexa

0,5 Euforia, sobrevaloración
das facultades e perda
de reflexos.

2 vasos
(1 copa whisky)

1 Dificultades para falar e
coordinar movementos.

4 vasos

1,5 Perda do control
das facultades
superiores.

6 vasos

2 Visión dobre. Máis de 6 vasos

3 Estado de apatía e
somnolencia.

Máis de 6 vasos

4 Cama. Máis de 6 vasos

5 Mesa por parálise dos
centros respiratorio e
vasomotor.

Máis de 6 vasos

RUBÉN VALVERDE
Flexións, carreiras polo monte, mastigar un paquete de chicles de
menta ou tomarse un Almax. Son algunhas das curiosas activi-
dades que fan os máis novos para intentar evitar dar positivo
despois de que a Garda Civil incrementase os controis nocturnos
de alcoholemia os fins de semana. Superstición e cientifismo de
barra de bar mestúranse cuns resultados bastante irregulares.

Difícil
escapar
A Dirección Xeral de Tráfico
(DGT) advertía hai uns meses
do aumento de controis de al-
coholemia polas noites. O lu-
gar máis utilizado para mon-
tar un dispositivo adoitan ser
as rotondas. Porén, nalgunhas
ocasións, a Garda Civil apro-
veita as antigas estradas que
fican ao lado dos novas vías.
Nas cidades, a policía local ta-
mén aumentou as zonas de
control. Estes lugares son elixi-
dos porque para os condutores
é difícil escapar. Isto levou a
moitos a agudizar o seu enxeño
para non dar positivo.

A picaresca está á orde do
día para intentar evadir os
controis. A taxa de alcohol en
sangue é de 0,5 gramos/litro
para os condutores normais e
de 0,3 gr/l para os noveis e
profesionais (camioneiros,
condutores de ambulancias e
autobuses, transportistas de
mercadorías perigosas, taxis-
tas e forzas de seguridade). 

Porén, a taxa que se mide
nos controis de alcoholemia é
a proporcionada por un etiló-
metro. Este aparello mide a
cantidade de alcohol no aire. A
cantidade máxima é de 0,25
miligramos/litro para os con-
dutores en xeral e de 0,15 mg/l
para os noveis e profesionais.
Chegar a estas taxas depende
de factores como a cantidade
de alcohol inxerida, o peso, a
idade, o sexo, o tempo transco-
rrido dende a última inxes-
tión, ou se  comeu con anterio-
ridade ou non.

As sancións por sobrepasar
os límites son de tipo penal e
administrativo. Pola vía penal
poden condenar ao condutor a
un arresto de entre oito e doce
fins de semana e retirarlle o
carné entre un e catro anos.
Pola vía administrativa atáca-
se ao peto, impoñendo unha
multa de até 600,01 euros.♦♦

O concello da Coruña foi dos
primeiros en instaurar regular-
mente os controis de alcohole-
mia nocturnos. Non tardou en
haber quen tentou beneficiar-
se desta situación. Un grupo
de rapaces avisa no semáforo
anterior ao posto de control de
que está a policía e ofrécense
a conducir o coche até pasado
o control. O prezo é negociá-
bel, pero abala entre os 10 e
25 euros. Unha cantidade pe-
quena tendo en conta que a

multa supera os 300 euros e
acarrexa a retirada temporal
do carné. 

O perfil da persoa que se
ofrece a conducir o coche é de
rapaz non maior de 25 anos,
estudante universitario, ben
vestido e que obviamente non
inxeriu alcohol. Logo do con-
trol baixan do coche até agar-
dar polo seguinte cliente. Esta
práctica vén dándose dende
hai tres anos. A policía local
coñécea e tomou medidas para

acabar con ela, instalando un-
ha patrulla no semáforo máis
próximo. 

A técnica estendeuse a ou-
tras cidades como Vigo aínda
que o que máis funciona alí é a
o boca a boca. Por medio de
mensaxes a móbiles uns ami-
gos van indicando a outros on-
de están os controis. Isto per-
mite ir dende a zona centro (o
Areal) a zona de praias (Samil)
por rutas alternativas evitando
ter que soprar.♦

Mozo sobrio ofrécese

Os controis de alcoholemia aumentaron, tamén, dentro das cidades.                                                             PACO VILABARROS



H.V.
O mapa aeroportuario galego
é a cada máis desequilibrado.
Santiago vén de perder o seu
único voo directo a París en
beneficio de Vigo, que xa con-
taba con outros dous; a partir
do 15 de novembro, Air Fran-
ce inaugura a súa terceira li-
ña a París desde Vigo, co que
serán catro os voos. Esta últi-
ma cidade, ademais, só ten
dous voos directos a Barcelona.

A inauguración, por parte de Air
France, de dous voos directos
entre Vigo e París levou a Iberia
a responder suprimindo o voo di-
recto entre Santiago e París e le-
vándoo a Vigo. Esta compañía
xa tiña unha liña entre Vigo e a
capital francesa que paraba en
Valladolid e que continuará co-
mo até agora pero destas con pa-
rada en Valencia.

Porén, o reforzamento das
liñas de Iberia entre Vigo e
Francia non ten que ver cun de-
sexo de facer un tipo de compe-
tencia a Air France que benefi-
cie aos consumidores vigueses,
senón que se produce dentro da
guerra xorda que libran as gran-
des compañías europeas no ho-
rizonte dun espazo aéreo co-
mún con tres grandes grupos:
Air France-KML, Lufthansa e
British Airways –á que se in-
corporaría Iberia.

Proba de que os usuarios vi-
gueses non se beneficiarán da
competencia está en que Iberia e
Air France ofrecen o mesmo
prezo, que esta tempada está en
231,93 euros na tarifa económi-
ca. Para as mesmas datas, un
voo dunha duración un chisco

inferior, como é de Vigo a Bar-
celona custa en Iberia 221,12
euros. Unha cantidade moi se-
mellante, algo inferior, 212,24
euros, constitúe a tarifa máis
económica entre Vigo e Barce-
lona, con transbordo en Madrid,
coa compañía Spanair.

Se a competencia entre com-
pañías é moi relativa –ás veces
inexistente–, non acontece o
mesmo entre os aeroportos gale-
gos. Estes non só se rouban voos
uns aos outros ou alimentan es-
tratexias políticas para pór trabas
aos das outras cidades, senón

que os seus voos compiten en ta-
rifas cos doutros aeroportos.

Un exemplo disto represén-
tao o voo con Barcelona de Ibe-
ria. Desde Vigo hai dúas fre-
cuencias diarias –que son unica-
mente pola mañá, o que dificulta
a ida e volta no mesmo día–,
mentres en Compostela hai tres
frecuencias repartidas ao longo
do día. Con todo, a tarifa econó-
mica de Vigo, 231,93 euros, é
moi superior á de Santiago,
183,12 euros.

Se a competencia entre aero-
portos galegos non beneficia aos

usuarios, a coexistencia de tres
agrava a situación porque ningún
deles está especializado. Hoxe,
Santiago perde pasaxeiros en fa-
vor da Coruña e sobre todo de Vi-
go a pesar de que estes dous últi-
mos aeroportos contan cun empra-
zamento, unhas pistas e unhas ins-
talacións sensibelmente peores. 

A decisión de instalar no seu
día un aeroporto a carón de cada
cidade dificulta a reorganización
do mapa, para reducilos, trasla-
dando un e pechando outro e
concentrando no aeroporto tras-
ladado o tráfico internacional.

Por outra banda, vén de sa-
berse que as compañías aéreas
de baixo custo renunciaron, de
momento, a contar cunha liña ca-
ra á Galiza. A razón é que o noso
país non representa un destino
dos anglosaxóns e centroeurope-
os usuarios destas empresas de-
bido á falta de sol e a ausencia
dunha grande cidade ou unha
bolsa de poboación importante.
A única alternativa, que non se
enxerga, é a constitución dunha
empresa galega deste tipo con
dous ou tres destinos: Londres,
Alemaña e tal vez Xirona.♦
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Na Galiza a competencia dáse entre aeroportos, non entre compañías

Vigo conta con tres voos directos a París e
dous a Barcelona

HORÁCIO VIXANDE
Dúas horas e media e a visita a
dous organismos distintos é o que
custa transmitir a propiedade dun
vehículo en Vigo porque a infor-
mación que subministra a Delega-
ción de Tráfico en Vigo é errónea.

O autor deste artigo foi unha
vítima máis das trabas burocráti-
cas que impón a Delegación de
Tráfico de Vigo co auxilio dal-
gúns funcionarios. A visita en
cuestión ía precedida doutra en
días anteriores para coñecer con
exactitude a documentación que
había que levar co fin de evitar
que se prolongasen os trámites.

Coa documentación na man,
o pasado nove de setembro foi o
momento elixido para realizar o
papeleo correspondente á doa-
zón dun vehículo. O primeiro e
obrigado paso nesa Delegación
é a sección de Información, na
que proporcionan unha instan-
cia que hai que cubrir e unha

cuartilla que enumera os docu-
mentos a presentar.

Posteriormente hai que pa-
sar por caixa e pagar unha taxa
de 41 euros. Facilidades: todas.
O seguinte paso é o mostrador
de vehículos, nunha sala distin-
ta. Tras unha cola na que varias
persoas ven rexeitada a súa tra-
mitación pola falta de documen-
tación –e consecuentemente
protestan por unha información
defectuosa–, chega o momento
de presentar a documentación.
Todo correcto, pero falta un pa-
pel: o xustificante do pagamen-
to do imposto de transmisión de
vehículos da Xunta de Galiza.
Por unha banda, a instancia de
transmisión de vehículos que
hai que presentar en Tráfico
contempla varios supostos, en-
tre os que figuran a venda e a
doazón. Pola outra, na cuartilla
informativa sinálase a necesida-
de de presentar o xustificante do

pagamento de transmisión de
vehículos ante a Xunta, pero só
se menciona o caso da “venda”.
Como é doazón, o administrado
presume que non é necesario
ese documento, xa que no caso
contrario figuraría a mención
xenérica á “transmisión” e non
a concreta á “venda” –no mos-
trador de Información, a pesar
de mencionar que era unha
transmisión por doazón, non
aclararon o equívoco. “Se te-
mos que especificar, precisamos
un libro enteiro”, di a persoa
que nos atende: Xabier Vicente
Alonso. Tanto el como a muller
do mostrador de Información,
Paloma Saldaña Lozcano, evi-
tan a colaboración, escatiman a
información e son mesmo remi-
sos a identificarse.

Seguinte paso, visita á Xun-
ta, Delegación da Consellaría de
Economía e Facenda. Aquí os
trámites son máis claros e a

atención mellor: Hai que pagar
un imposto en caixa e presentar
un documento de transmisión do
vehículo entre particulares, así
como dúas fotocopias –a fotoco-
piadora sitúase na entrada do
edificio. Pasamos por dous mos-
tradores e misión cumprida nun-
ha soa visita; de volta a Tráfico.

En Tráfico, nova sorpresa:
ademais do xustificante do pa-
gamento do imposto da Xunta,
hai que presentar o documento
de transmisión do vehículo. Pri-
meira mención. Sorte que vimos
da Delegación de Facenda e le-
vamos ese documento xunto co
único que nos requiren os fun-
cionarios de Tráfico e a cuartilla
que eles mesmos subministran,
que é o xustificante do paga-
mento do imposto da Xunta. To-
tal: dúas horas e media para con-
seguir un papel de media cuarti-
lla de tamaño que o funcionario
tarda dous minutos en cumpri-

mentar –aínda que despois de-
mora a entrega, supomos que
como castigo por protestar.

Por outra banda, o Ministe-
rio das Administracións Públi-
cas prepara un Real Decreto so-
bre as tecnoloxías da informa-
ción que obrigará ás institucións
a facilitar todos os trámites por
internet. A medida terá que ir
precedida por unha simplifica-
ción da burocracia e a mentali-
zación dalgúns funcionarios.
Estes últimos non deberían te-
mer a diminución de carga de
traballo, xa que deixar de obri-
gar aos administrados a acudir
repetidamente á mesma oficina
para o mesmo trámite, se ben
resta actividade, pode compen-
sarse coa creación de novos ser-
vizos. Deste xeito, é pouco pro-
bábel que o Goberno decida
desfacerse dos funcionarios que
perden funcións, xa que pode
dedicalos a outros labores.♦

A Delegación de Tráfico de Vigo marea os administrados

Dúas horas e media de burocracia para vender un coche

Aeroporto de Vigo.                                                                                                                                                                                                          PACO VILABARROS



RUBÉN VALVERDE
A compañía Stotlt Sea Farm
inaugurou a planta de acuicul-
tura de peixes planos máis gran-
de do mundo no Cabo Vilán, en
Camariñas. Ocupa unha super-
ficie de 90.000 metros cadrados,
da que 28.000 están adicadas ao
cultivo. A capacidade de produ-
ción será de 1.200 toneladas
ao ano, aínda que a cifra po-
dería aumentar. O investi-
mento da fábrica foi de 17 mi-
llóns de euros, dos que a meta-
de foron achegados pola Xunta.

Na inauguración estivo presente
o presidente, Manuel Fraga, que
recordou as axudas da adminis-
tración autónoma para desenvol-
ver o sector dende comezos dos
anos 90. “O gabinete que presido
apoiou con firmeza e decisión a
expansión da acuicultura para fa-
cer posíbel as boas expectativas de

futuro que xa se intuían. 
O noso apoio estrutural permi-

tiu a consolidación dunha rede de
empresas e de infraestruturas adi-
cadas ao sector. Os produtos de
Stolt Sea Farm comercialízanse co
nome de Prodemar. A empresa ten
xa seis granxas en Galicia que dan
emprego directo a máis de 200
persoas. Os voceiros da compañía
sinalan que “a posta en marcha da
nova planta de peixes é unha apos-
ta pola comunidade galega para
instalar as nosas factorías e ache-
gar unha alternativa viábel á so-
breexplotación dos caladoiros”. 

A empresa comercializa en to-
tal unhas 54.000 toneladas de pei-
xes ao ano. Supón o 70% da pro-
dución mundial destas especies,
na súa meirande parte de rodaba-
llo. Todo o proceso, dende a repro-
dución até que o produto acada o
tamaño comercial desenvólvese
en Galicia. Os criadeiros que po-

súe a empresa en Merexo (Muxía)
e Quilmas (Carnota) fornecen ale-
víns ás cinco granxas situadas en
Palmeira e Couso (Ribeira), as dú-
as de Carnota e a outra de Muxía.

Un sector estratéxico en auxe

A acuicultura ten unha alta im-
portancia económica para Gali-
cia. A produción no 2003 situou-
se nas 253.000 toneladas prove-
nientes das máis de 4.700 instala-
cións acuícolas -das que 3.500
son bateas-. O valor da produción
no 2002 foi de 145 millóns de eu-
ros. O volume de emprego direc-
to no sector supera os 14.000 tra-
balladores. O alimento estrela é o
mexillón, aínda que entre os mo-
luscos tamén destacan as amei-
xas e os berberechos. En canto
aos peixes, Galicia é punteira en
Europa na cría de rodaballo e es-
tá a cobrar forza o salmón.

O director da área de empren-
dedores de Bic Galicia, Henrique
Vila, lembraba a semana pasada
nunha entrevista n´A Nosa Terra
a importancia que ten a acuicul-
tura para a Costa da Morte, sendo
“unha das áreas de actividade
empresarial con maior potencial
de crecemento nos vindeiros
anos”. A este respecto sinalaba
que “tralo accidente do Prestige
fixemos un estudo que demostra-
ba que a acuicultura atraía a unha
gran cantidade de actividades de-
pendentes dela, como era o caso
de empresas de mantemento e
limpeza, mecánicos ou fornece-
dores de alxicidas”.

Pescanova anunciou que insta-
lará unha planta acuícola a 15 qui-
lómetros da de Stolt Sea Farm. O
tamaño das instalacións da empre-
sa galega podería superar ao da súa
competidora. As dúas pisifactorías
máis grandes do mundo localizarí-
anse na Costa da Morte “debido ao
bo plancton da zona”.♦

A estratexia
antilumes

MANUEL CAO

Na década do 1980 empezaron a xeneralizarse en Galiza os
incendios, incrementándose, de vagar, a súa frecuencia e am-
plitude, até chegar ,no 1989, á queima masiva que deu lugar
a gran liorta política entre o Goberno tripartito e a oposición.
Na campaña electoral, Manuel Fraga recolleu o malestar so-
cial e prometeu acabar cos lumes en caso de resultar elixido.
Velaí a orixe da política antilumes instaurada pola Xunta e
que este ano colleitou un significativo fracaso, debido tanto
ao número de lumes como a extensión queimada, sobre todo,
nas comarcas máis secas do interior.

Foron, e son, moitas as razóns aducidas para a existencia
de incendios e, na maioría dos casos, teñen relación con cau-
sas inmediatas, episódicas ou locais ligadas á especulación ur-
banística, aos intereses de certas empresas, á deforestación rá-
pida e a baixo custo, etc. Mais a causa principal e de carácter
global que latexa detrás da epidemia de lumes é o abandono
do monte por falta de rendibilidade e polo envellecemento da
poboación no medio rural. Os montes ermos representan un
estrago de recursos naturais que sería impensábel noutras so-
ciedades, polas potencialidades que podería ter o seu uso e
xestión racional. Globalmente, os montes ermos indican unha
desvalorización do que producen, resultando eficiente facer
queimas limpadoras de algo que se considera que non vale na-
da. Para qué protexer os bosques de bidueiros, carballos e ma-
to, se ademais a natureza se encargará de rexeneralo, pois o
que de verdade vale é a herba que consome o gando que que-
da no rural? O cidadán, en tanto propietario racional dende o
punto de vista económico, tenderá a protexer e investir en ac-
tividades das que poida recibir rendementos derivados da ac-
ción do mercado ou do Estado. Xa se sabe que o mercado non
valora abondo o medio natural, polo que serán as institucións
públicas as que teñen que implementar políticas orientadas a
valorar os bosques e, sobre todo, mantelos e conservalos para
que poidan ser desfrutados polas xeracións futuras. 

Non é doado deseñar e aplicar, con éxito, medidas de pro-
tección do medio natural, polos incentivos dos actores e axentes
a maximizar beneficios a curto prazo, sen ter en conta as exter-
nalidades negativas para o conxunto da sociedade e para as xe-
racións futuras. Pero correspóndelle ao goberno orientar as po-
líticas públicas de desenvolvemento sostíbel, tendo en conta o
interese xeral. Neste sentido, a estratexia antilumes tivo un éxi-
to parcial e a curto prazo, ao crear unha estrutura organizativa
de loita orientada á extinción dos incendios pero desatendendo
absolutamente a súa prevención. As razóns desta estratexia po-
den atoparse na crenza en que a disposición, máis ou menos
axeitada, de recursos humanos, materiais e tecnolóxicos organi-
zada pola Administración, sería suficiente para erradicar os lu-
mes e non serían precisas reformas estruturais e institucionais
que modificasen os incentivos dos axentes. Os resultados desta
estratexia foron bos a curto prazo pero xeraron problemas no-
vos, tales como a necesidade de manter un custoso e permanen-
te entramado antilumes que se realimenta a si mesmo, a crea-
ción dunha estrutura burocratizada e clientelista con dinámica
propia, a dificultade de rachar coas inercias e virar cara a políti-
cas activas orientadas a rendibilizar o monte e, sobre todo, a fa-
cer case inviábel a erradicación dos lumes pois, agora, todo un
conxunto de actores e axentes ten na súa existencia o seu modo
principal ou parcial de gañar a vida. Os incendios son, agora,
máis un problema político e mediático que medioambiental e só
aqueles lumes ocasionados polo efecto especulativo manteñen o
interese informativo e segue sen pórse en marcha unha estrate-
xia de rendibilización do monte asentada na produción de ma-
deira, na agricultura ecolóxica ou no turismo.♦

‘As institucións públicas
teñen que implementar políticas

orientadas a valorar os bosques e, sobre
todo, mantelos e conservalos”
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PACO VILABARROS

A Xunta achegou a metade do investimento

Inaugurada a maior
piscifactoría de rodaballo
do mundo na Costa da Morte

A Asociación para a Defensa
Ecolóxica de Galicia (ADEGA)
“lamenta que a Xunta deixe en
mans de multinacionais espa-
zos costeiros de recoñecido va-
lor patrimonial, ambiental e
paisaxístico do litoral”. Segun-
do ADEGA, “a Costa da Morte
supera claramente a capacidade
para acoller novas instalacións
de grandes dimensións”. 

Segundo os ecoloxistas,
“non descartamos as posibili-
dades do sector da acuicultura
como unha parte importante
para o desenvolvemento da
economía para a costa de Gali-
cia no presente e no futuro, pe-

ro que non supoña hipotecar
outras alternativas de desenvol-
vemento máis respectuosas cos
seus valores ambientais, paisa-
xísticos e culturais. Neste senti-
do pensamos que se está a pro-
ducir unha clara situación de
abuso  e indefensión da Costa
da Morte co plano de desenvol-
vemento de picsifactorías ao
longo do seu litoral”. 

Por último, ADEGA lembra
que “o cabo Vilán estivo consi-
derado durante moitos anos zona
de interese paisaxístico nacional
e que na actualidade é unha zona
protexida para as aves, incluído
na Rede Natura 2000”.♦

ADEGA denuncia que
a Xunta ceda espazos
protexidos a multinacionais

Factoria de rodaballo en Carnota.                                                                                                                  PACO VILABARROS
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Achégase a hora da verdade. Os
meses máis apaixonantes da políti-
ca vasca en moitos anos comezan
esta mesma semana coa apertura
do curso político. A loita que se li-
brará nas eleccións de primavera
entre PNV e PSE xa ten as primei-
ras liortas, a máis importante, o fu-
turo de La Naval de Sestao. Amar-
xe esquerda da ría do Nervión, es-
magada durante a década do 1980
por culpa das reconversións de Al-
tos Fornos, Euskalduna, etc, vive,
ao igual que o resto do sector pú-
blico de estaleiros, a que pode ser
a súa última batalla. O informe da
SEPI descarta Sestao a favor de
Puerto Real, pero o pasado domin-
go, 12, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, na primeira visita a Bilbao
como presidente do goberno, pro-
meteu un plano para garantir o fu-
turo de todos os traballadores. In-
cluso se reuniu co Comité de Em-
presa de La Naval, nun xesto iné-
dito nun presidente. Zapatero pre-
tendía darlle un pulo definitivo á
candidatura de Patxi López á le-
hendakaritza, pero o paso dos días

comeza a demostrar que, en gran
parte, esa promesa de futuro para
Sestao é fume. A conselleira de In-
dustria, Ana Agirre, despois de fa-
lar co Presidente da SEPI, anun-
ciou o que todo o mundo teme:
que a SEPI non contempla futuro
para o estaleiro vasco, que acabará
na ruína (a primeira quebra dunha
empresa pública) e que poucas po-
sibilidades ten de que lle chegue
carga de traballo.

O propio Pedro Solbes admitiu
esta posibilidade. Parece claro que
o PSE vai tomar o relevo do PP na
desputa co nacionalismo da hexe-
monía en Euskadi. Sempre o parti-
do do Goberno español obtén un

efecto arrastre nas diferentes elec-
cións autonómicas, e salvar Sestao
podería ser o pulo definitivo que
precisaría Patxi López para estar
en condicións de chegar a ser le-
hendakari. Esa promesa de Zapate-
ro, se puidese cumprila, engadiría
o plus de credibilidade que aínda
lle falta ao PSE. Pero dada a situa-
ción do grupo Izar, semella que Za-
patero veu a Bilbao tirarse nunha
piscina na que sabía que non había
auga, pero descoñecía a profundi-
dade do salto. O mesmo beneficio
que lle faría salvar Sestao é equi-
valente ao dano que lle xerará a
quebra de La Naval. Un paso en
falso como o que parece que deu

Zapatero, será a sentenza definitiva
da derrota do PSE en primavera.

Se cos estaleiros perde, cren
algúns que os socialistas recupe-
rarán algo de osíxeno no debate
do Plano Ibarretxe. Estes últimos
días tanto Juan María Atutxa co-
mo a voceira do goberno vasco,
Miren Azkarate, comezaron a vis-
lumbrar a posibilidade de que o
novo Estatuto non colleite os vo-
tos suficientes. Atutxa dixo que
iso non lle preocupaba, porque
haberá novo texto “agora, dentro
dun ano, de dous ou de sete”. Vi-
sibelmente contrariado, Juan José
Ibarretxe tivo que saír ante os me-
dios para deixar claro que el non

conempla para nada a derrota e,
abundando nas declaracións de
Atutxa, asegurou que haberá de-
bate, que haberá votación en de-
cembro, e que se chegará a un
acordo, ben co texto actual, ou
ben con outro novo no que se re-
collan as achegas dos máis.

O prognóstico xa o fixemos
nestas mesmas páxinas hai dous
meses: o novo Estatuto de Ibarret-
xe, tal e como está, non ten moito
futuro. O PP nin de broma o vota-
ría, o PSE non ten marxe de mano-
bra, e da esquerda abertzale nin-
guén sabe nada. Arnaldo Otegi dis-
que lles gusta o preámbulo, pero
que non aceptan a segunda parte.
Aínda non desvelaron o sentido do
seu voto, pero unha aprobación así,
todo o mundo o sabe, non sería
conveniente para esta sociedade.
Contodo, ninguén viu até agora a
Ibarretxe desalentar. Xamais reco-
ñecerá que a situación non lle é pro-
picia: a pregunta é, de cara ás elec-
cións hai algún que poida dicir que
a situación lle é máis propicia que a
Ibarretxe? A resposta é non.♦

Un curso decisivo
DANI ÁLVAREZ

Comeza en Euskadi un curso político no que se vivirá o futuro dos esta-
leiros de Sestao, a votación do novo Estatuto e as eleccións autonómicas.

Bilbao

Resulta curiosa e sintomática a dialéctica no Congreso dos
Deputados a respecto de Izar. Parece como se o goberno ti-
vese a certeza de que conta con máis  aliados implícitos ou
coas necesarias complicidades como para non perder os
nervios. Non deixa de ser sorprendente que só o naciona-
lismo galego estivese interesado á altura do mes de xuño
na comparecencia dos ministros competentes ou do presi-
dente da SEPI para explicar o deseño que manexaban pa-
ra o futuro do sector naval. Efectivamente, a fins de xullo,
produciuse a comparecencia do responsábel da SEPI, En-
rique Martínez Robles, como consecuencia da nosa perse-
verancia e como oferta sucedánea á dos ministros. Parella-
mente asistiamos á maior pasividade dos sindicatos de ám-
bito estatal, especialmente no caso de Galiza, empeñados
en que había que lle dar unha marxe de confianza ao go-
berno. Nada de mobilizacións. Resignación, conformidade
e conivencia. Porén, o dato máis expresivo producírase xa
en xuño co gallo do debate no Congreso dunha moción
apresentada por IU. Entón, defendemos unha emenda de
adición na que se instaba ao goberno a manter todos os
centros e a cuota de produción civil asignada ao Estado es-
pañol, así como o retorno de Izar-Fene á construción naval
convencional. Inicialmente todos, agás o PSOE, se decla-
raron a favor  desta proposta. Así figura no Diario de Se-
sións. Xa á hora da votación, apareceu un novo texto tran-
saccional, elaborado polo PSOE, ao que se someteron des-
de IU até o PP, PNV e ERC, no que desaparecían os pun-
tos da nosa emenda. Só nós nos abstivemos de dar o voto
afirmativo a unha moción que non instaba nin a manter os
cadros de traballadores, nin os centros nin a capacidade de
produción.  En definitiva, posibilitábase unha nova rees-

truturación do sector naval, con desmantelamentos e redu-
cións de postos de traballo, con aval parlamentario. Por su-
posto, Izar-Fene nin era aludido.  

Agora hai un certo balbordo. Xa se coñece formalmen-
te un denominado plano industrial que opta pola constitu-
ción dun novo grupo empresarial público basicamente mili-
tar. Salvan a Puerto Real e a Cádiz, estaleiros até agora ci-
vís, integrándoos nel. Izar-Fene fica fóra do grupo, destina-
do á unha imposíbel privatiza-
ción ou á unha desaparición
prática. Consumada a sua ex-
pulsión da construción naval ci-
vil, impídese a sua entrada na
construción militar, para a que,
por certo, fora recentemente ha-
bilitado. Na casa, en Ferrolte-
rra, os sindicatos estatais acep-
tan que hai que saír a manifes-
tarse contra a “agresividade” do
goberno. Iso si, sen que haxa
unha gran mobilización social.
Como se for só un problema
sindical. Previamente boicotearon e desacreditaron sempre
todas as mobilizacións da Plataforma Galega en Defensa do
Sector Naval, grazas ás que houbo unha mínima resposta
crítica aos planos do goberno na Galiza. O presidente da
Xunta apúntase, como a oficilidade empresarial, á unha pri-
vatización fantasmal, mentres mantén unha pasividade xus-
tificativa do que está a pasar. 

No Congreso formúlanse varias preguntas ao gober-
no na sesión de control do 15 de setembro. José Luis Ro-

dríguez Zapatero volve tranquilizar coas súas confu-
sións. Os traballadores non corren perigo. O goberno vai
salvar o sector en diálogo cos sindicatos. Ambigüidades
e confusión porque o plano da SEPI non se retira. Pedro
Solbes é menos tranquilizador e volve incidir nas esi-
xencias de Bruxelas e na viabilidade do sector, na súa
competitividade. A única interpelación, isto é, a única
iniciativa que leva consigo a posibilidade dunha moción

no próximo pleno é do BNG.
O PP prefire interpelar sobre
os incendios forestais, men-
tres os seus alcaldes practi-
can a demagoxia virulenta,
Teófila Martínez, alcaldesa
de Cádiz ou a pasmona, Xo-
án Juncal, rexedor ferrolán.
Dá a sensación de que o na-
val é só un pretexto para un-
ha regueifa bipartidista con-
trolada. Partillan que hai que
facer unha nova reconver-
sión. Coinciden implicita-

mente en como repartir as consecuencias territoriais. 
O 21 de setembro teremos que nos definir todos nova-

mente no Congreso con relación, entre outros, aos puntos
que defendemos en xuño, agora xa coñecendo formal-
mente un plano gobernativo desmantelador. Será ilustrati-
vo. Teñamos presente que estamos perante un problema
político, non exclusivamente empresarial. De como se en-
foque políticamente, dependerán as consecuencias so-
ciais, económicas, empresariais e territoriais.♦

Izar e nós
FRANCISCO RODRÍGUEZ

‘Dá a sensación de que o naval é
só un pretexto para unha regueifa
bipartidista controlada. Partillan

unha nova reconversión. Coinciden
en como repartir as consecuencias

territoriais”

GGAALLIIZZAA
AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

CAMISETAS Á VENDA CHAMANDO
AO TELÉFONO 986 433 830
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O interese das eleccións celebradas, o
pasado domingo 12 de setembro, en
Hong Kong radicaba esencialmente na
oportunidade que brindaban para avaliar
o impacto electoral das últimas mobiliza-
cións impulsadas pola oposición recla-
mando o sufraxio universal a base de pe-
quenos saltos adiante, é dicir, elixindo
cada vez máis deputados en réxime de
competición libre e aberta, e o efecto das
contramedidas de Beijing que, acusando
á oposición de estar ao servizo da Casa
Branca, se coidou de exhibir os últimos
logros conseguidos por un país forte e
unido: os campións olímpicos da parte
continental desfilaron de luns a mércores
ante todo tipo de autoridades e colectivos
para enxalzar o triunfo deportivo de Ate-
nas. Hai uns meses tamén desfilaron, por
primeira vez, as forzas armadas e o re-
cente centenario de Deng Xiaoping tivo
aquí unha repercusión especial. Mensa-
xe? É a hora do patriotismo. 

E esa mensaxe en boa medida callou
entre a poboación, fraguando unha sólida
alianza co tradicional pragmatismo da so-
ciedade chinesa. Gañou a oposición, pero
en condicións menos relevantes do agar-
dado e quizais prexudicada por un nivel

de participación estimado como elevado
para as pautas políticas desta rexión autó-
noma, arredor do 55,6
por cento.

Nestes comicios
se elixían directamen-
te a metade dos pos-
tos a cubrir no Conse-
llo Lexislativo ou
Parlamento local, seis
mais que hai catro
anos, segundo a fór-
mula pactada no mo-
mento da retrocesión
de Hong Kong, en
1997. O resto dos
postos cubríanse mediante a designación
de representantes por parte de diversos

colectivos profesionais que, dun xeito ou
doutro, estaban influenciados polas auto-

ridades centrais. Soa-
mente reducindo o
peso destes colecti-
vos podería gañar
credibilidade a auto-
nomía.

A consecución de
tres escanos máis
provocou unha consi-
derábel decepción
nas filas dos chama-
dos demócratas, por-
que son insuficientes
para premer ás auto-

ridades de Beijing a fin de forzar unha
maior rapidez no proceso de universali-

zación democrática da ex colonia británi-
ca. Xa estaba descartado que en 2007 se
puidese elixir directamente o primeiro
ministro. No 2008 tampouco haberá
elección directa do Parlamento. Nada se
moverá antes do 2012. E aínda que máis
tarde ou máis cedo probabelmente terá
que ceder, entre outras razóns, porque se
non avanza este proceso en Hong Kong
seralle moi difícil normalizar as rela-
cións con Taiwán, con estes resultados, a
posibilidade de influír no ritmo e nas
condicións se afastan para a oposición. A
China pode afrontar tranquila, tamén
aquí, o horizonte olímpico do 2008. 

A maioría dos hongkoneses non de-
sexan enfrontamento ningún con Bei-
jing. Esta preocupación compartida pola
estabilidade permítelle gañar tempo para
acomodarse ao xogo político, pero a fal-
ta de avances substanciais e a afirmación
dos signos de unilateralidade poden aca-
bar por desestabilizar a situación se non
se acomodan institucionalmente as dife-
renzas coa oposición.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (Instituto
Galego de Análise e Documentación

Internacional)

Hong Kong:
unha vitoria insuficiente 

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘No 2008 tampouco
haberá elección directa

do Parlamento.
Nada se moverá
antes do 2012”

As mobilizacións que
vivimos en contra da
guerra do Iraq,

continuación no noso país dese
estado de indignación, mais
tamén de euforia, que foi o
fenómeno social do Nunca
Máis, foron proporcionalmente
das meirandes do planeta. José
María Aznar e George Bush
coas súas políticas de extrema
dereita conseguiron que
reaccionásemos conxuntamente,
que aplicásemos o consenso
horizontal, entre iguais, que
camiñasen as persoas xuntas
polo que as une e non separadas
polo que as diferencia.

Pero a socioloxía fala de
máis cousas. Hai un mimetismo
da sociedade estadounidense
que fai que as actitudes sexan a
cada máis semellantes. Xa non
só no cotián, senón no
coñecemento, que tende a ser
especializado e carente dunha
visión global.

O paradigma de quedar coa
superficie e non profundar é a
Coca-Cola, con eses anuncios
que chegan ao máis íntimo que
temos, as lembranzas. Que esa
compañía estea implicada nos

asasinatos de sindicalistas en
Colombia ou planifiquen a
desaparición da revolución
cubana, é algo que moita xente
non ten en conta á hora de pedir
un refresco.

Repetidas veces escoitamos
que os EE UU son a democracia
máis perfecta. A estas alturas é
xa unha cuestión de
imaxinación. Cincocentos votos
foron os que lle deron a
presidencia a Bush e houbo
ducias de miles anulados, case
que todos da poboación negra.
Unha porcentaxe alta do censo
non pode votar por ter
antecedentes penais, a meirande
parte latina e negra. Pero
seguiremos vendo as damas
presentar emocionadas os seus
homes candidatos nun auditorio
cheíño de bandeiriñas e globos,
coa lenda de que iso é América.
John Kerry e Bush discuten polo
seu pasado no servizo militar.
Pero ninguén cuestiona a
presenza do exército no Vietnam
daquela. Tamén non no Iraq,
Afganistán, Colombia, Europa...
agora. O mundo está peor con
Bush. A alternativa de momento
tampouco vai traer a paz. ♦

Eleccións nos EE UU
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

George Bush e a súa dona.



CÉSAR LORENZO GIL
A política de subvencións de-
portivas do Concello da Coru-
ña prioriza os eventos de elite
por riba das actividades de
base e as infraestruturas. A
publicación do gasto no con-
curso hípico de Casas Novas
(Arteixo) espertou a polémica.

O orzamento total para a activi-
dade deportiva do consistorio
coruñés chega perto do millón de
euros. Desta cantidade, o depar-
tamento municipal xa gastou
450.000 en subvencións ao con-
curso de saltos de hípica organi-
zado no club privado de Casas
Novas, situado en Arteixo. Pola
contra, as cifras de gasto en acti-
vidades e clubs de deporte base
alcanzaron só os 90.000 euros.

Este desequilibrio nos inves-
timentos foi denunciado pola
oposición, que considera errado
hipotecar o presuposto munici-
pal con gastos socialmente in-
xustificados. “Este concurso hí-
pico non trouxo ningún benefi-
cio para a cidade. Nin atraeu tu-
ristas nin serviu para entreter os
coruñeses nin vale para motivar
os nosos rapaces a facer depor-
te”, explicou o portavoz do gru-
po municipal do BNG, Henrique
Tello. 

O concelleiro nacionalista
lembrou que este gasto é des-
proporcionado no ámbito dos
investimentos públicos en gran-
des eventos deportivos. “Conse-
guir que a prestixiosa regata

‘Cutty Sark’ faga parada na ci-
dade custa ao redor de 24.000
euros. Os gaños para a hostala-
ría multiplícanse. Esgótanse as
prazas de hotel e o noso porto
consegue capas nas mellores re-
vistas do mundo”.

Para a oposición, o gasto no

concurso de Arteixo condiciona
o funcionamento do Concello en
materia deportiva. Das 63 solici-
tudes cursadas para recibir sub-
vencións a clubs ou eventos, re-
xeitáronse 50. Entre elas, destaca
a negativa a organizar un torneo
internacional de rugbi, que con-

taba xa co respaldo da selección
española. O montante ascendía
aos 12.000 euros.

A situación é complicada ta-
mén para as infraestruturas. Hai
anos, o atleta olímpico Andrés
Díaz denunciara que non podía
adestrar na Coruña porque non

existía ningunha pista de atletis-
mo axeitada. A protesta segue
en pé. Na cidade, logo da remo-
delación do estadio de Riazor
que inutilizou o estadio de atle-
tismo propiamente dito, só é po-
síbel practicar ese deporte nas
instalacións da universidade.
No caso das propias instala-
cións municipais, o Concello
paga un canon de concesión a
unha empresa privada que, á
parte de xestionar o mantemen-
to, organiza actividades deporti-
vas (natación, ximnasia, aeró-
bic…) a un prezo menor ca o do
mercado. 

Apoio ao Dépor

Famosos son os desencontros
entre o alcalde coruñés, Francis-
co Vázquez, e o presidente do
Deportivo, Augusto César Len-
doiro. Mais esta manifesta ini-
mizade non impide que o Con-
cello colabore amplamente co
club branquiazul. Hai anos, o
consistorio asumiu case que en
solitario o gasto de máis de 10
millóns de euros da remodela-
ción de Riazor, só a cambio da
cantidade simbólica dun cénti-
mo ao ano pola concesión do
campo. Ademais, o Dépor xes-
tiona directamente os baixos co-
merciais e os postos de bebidas,
até agora nas mans municipais.
Este cambio provocou graves
enfrontamentos entre os vellos e
os novos concesionarios, que
precisaron da presenza policial
no último partido disputado.

O club percibiu este ano
máis de 126.000 euros para or-
ganizar o Trofeo Teresa Herrera.
Esta cantidade engádese aos be-
neficios por dereitos de transmi-
sión televisiva e recadación.
“Até o ano pasado, o Dépor in-
gresaba limpos eses cartos por-
que contrataba os equipos a ba-
se de cláusulas nos contratos de
venda ou compra de xogado-
res”, subliña Tello.

Para o BNG, cómpre un cam-
bio de dinámica na xestión de-
portiva da cidade. “Non é lóxico
que se fagan investimentos abis-
mais en proxectos que están fóra
da cidade e que non nos repre-
sentan. Nin sequera como apoio
a algunha contraprestación que
lle fixese á cidade Inditex, neste
caso, xa que esta empresa non
gasta nada en obra social na Co-
ruña”, indicou Tello.

O concelleiro nacionalista
avoga por incrementar o tecido
deportivo de base aproveitando
o xa feito. “Hai fundacións, ca-
so da Cimáns, e clubs que traba-
llan arreo por manteren vivas
disciplinas nas que os rapaces
poden practicar deportes, pero
estas iniciativas particulares co-
rren o risco de desapareceren. É
preferíbel darlles financiamento
para evitarmos que moitos de-
portes acaben desaparecidos,
caso do remo tradicional, tan
demandado hai décadas”.♦
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O investimento no concurso hípico de Arteixo ascendeu aos 450.000

O Concello da Coruña
só gasta 90.000 euros no deporte de base

O Concello da Coruña xustificou o investimento municipal na proba hípica de Casas Novas aludindo ao prestixio gañado pola cidade.
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homenaxe ao poeta, dramatur-
go, narrador e activista, Manuel

María, no Panteón de Galegos Ilus-
tres, precedeu o seu enterro en Outei-
ro de Rei. Nos actos convocados par-

ticiparon, escritores, actores, músi-
cos, familiares, veciños e nenos que
leron as súas poesías. Diversas entida-
des do todo o país preparan novas ho-
menaxes para as vindeiras semanas.♦

A

Membros destacados do nacionalismo político e cultural portaron o féretro de Manuel María á saída de Bonaval.

MMaannuueell  MMaarrííaa::
aa  tteerrrraa  rreecciibbee  oo  sseeuu  aammaannttee

Manuel María foi nomeado “poeta na-
cional” polo pobo, como quedou asina-
do máis unha vez coa repercusión do
seu pasamento, cunha resposta nunca
enxergada na nosa historia, polo menos
desde Curros Enríquez.

Manuel María entendeu a poesía
como servizo popular, comprometén-
dose como un membro activo dese po-
bo, tanto no seu discurso literario coma
na loita diaria polas súas ideas e pola
defensa dos seus intereses e da súa
identidade.

Manuel María foi o primeiro mozo
que na noite de pedra do franquismo deci-
diu acender a labarada do noso idioma en-
tre as Brétemas de Muiñeiro para ir alu-
meándonos o camiño da recuperación na-
cional. Renunciaba deste xeito a benefi-
cios, premios e recoñecementos oficiais.
Máis tarde, seguiu Terra Cha adiante e
abrazou o nacionalismo militante, sen que
a cultura oficial do galeguismo, coa que
rachaba, puidese apagar o seu facho aceso
que petaba nas conciencias dos mozos dis-
postos a crear a súa propia esperanza.

Manuel María foi o escritor galego
que nos deixa a obra máis ampla da histo-
ria. E non só son os versos multiformes de
grande intensidade, capaces unhas veces
de darlle vida a unha comarca como a Te-
rra Cha, outras de arrepiarnos o sangue
cos seus devalares intimistas e, moitas ve-

ces convocarnos á resistencia e a loita che-
os de orgullo nacional, ou de facer sorrir a
un meniño. Petaba sobre todo na concien-
cia dos mozos labregos que chegaban aos
estudos e que se sentían, non só, fachen-
dosos afirmando son labrego / labreguiño
eu son..., senón dispostos a mudar a situa-
ción do país. Sen Manuel, sen os seus ver-
sos, sen as súas conferencias, sen o seu
impulso... non existirían tal é como foron
nin ERGA, nin as Comisións Labregas,
nin a AN-PG, nin  moitas loitas e batallas
gañadas. A forza dun poeta!

Pero Manuel María non só foi poeta.
Tamén puxo o seu teatro a disposición
das ideas e da causa que defendía, con
notábel éxito, pois era efectiva a súa
mensaxe. E impulsou a Nova Canción
Galega. Non só coas súas letras, co seu
alento, senón poñéndose a editar discos
desde Edigsa-Xistral. Xistral, que tamén
comezou a editar os poetas máis novos e
libros de ensaio nacionalista.

Tamén arrimou o ombro Manuel
María para recuperar para Galiza A No-
sa Terra, sendo un dos fundadores de

Promocións Culturais Galegas S.A.,
empresa editora deste semanario.

Manuel María foi un mestre para moi-
tos escritores, capaz de ler os primeiros
versos, de aconsellar, de agarimar, de acu-
billar, de orientar e defender os que come-
zaban. A ringleira dos que lles debemos
algo é moi longa como para poder citala. 

Moitas veces tamén esquecemos o
Manuel María ensaísta ou o narrador.
Singularmente o Manuel María capaz
de escribir centos de artigos para a sec-
ción ‘Andando a Terra’, considerada po-
los críticos como unhas das mellores ex-
presións do xornalismo literario galego
de todas as épocas.

Pero se tivésemos que resaltar algo de
Manuel María, unha soa faceta que expli-
case por exemplo as miles de persoas que
se deron cita na súa carballeira de Santa
Sabela, teriamos que citar o Manuel María
activista cultural, o Manuel María entre-
gado a todo o favorábel para o país.

Sen saber conducir, foi capaz de per-
correr centos de veces, miles, desde Or-
tegal ao Miño, facendo rebrilar coa súa

potente voz a idea de Galiza nación de
Breogán. Agrupacións culturais, aso-
ciacións veciñais, actos, festas, pregóns
e romarías, reunións de amigos, conta-
ban coa presenza de Manuel María para
porlles discurso sonoro e certeiro. Anéc-
dotas precisas e eruditas, soflamas polí-
ticas, parzamiques cativadores, lectura
de poesía... Tanto tiña que fose un audi-
torio de centos como unha ducia de
fieis. Tanto que se tratasen de sindicalis-
tas, coma de profesores ou unha clase de
nenos de primaria. Manuel poñíalles
voz aos seus sentimentos sen querer ser
dono nin tan sequera do tempo, entrega-
do coa xenerosidade das súas verbas de
voz de bardo das idades disposto a pór-
lles fin ás vaguedades de cada quen.

Foi colleitando así amigos por onde
ía pasando. Amigos que abrazaban a súa
ideoloxía ou algúns amigos que mesmo a
combatían. Porque Manuel nunca renun-
ciou ás súas ideas. E tampouco ao com-
bate ideolóxico. Non tivo que realizar
travestismo nin funambulismo para ser
recoñecido, para ser admirado, para ser
querido, para ser combatido, tamén, todo
hai que dicilo. Manuel María foi a imaxe
de como a coherencia se impón final-
mente mesmo á resistencia dos inimigos.

Manuel María é morto pero seguirá
por sempre vivo. Reencarnouse na alma
do pobo, algo tan etéreo como real.♦

A forza dun poeta
AFONSO EIRÉ

X. MURAS



MARGA ROMERO
Ás 11 da noite do día 8 de se-
tembro falecía no Hospital
Abente  Lago da  Coruña o po-
eta Manuel María Fernández
Teixeiro. Malia a súa grave en-
fermidade que o obrigou a per-
manecer hospitalizado nas dúas
últimas semanas, atendido en
todo momento polos médicos
Luís e Maca, cos que estable-
ceu unha amizade, Manuel Ma-
ría, conservou até o derradeiro
día a súa capacidade conversa-
dora con humor e esperanza so-
bre temas aos que dedicou a súa
vida: a amizade, o amor de Sa-
leta, a lingua e Galiza. 

Lía todos os días a prensa.
A obra poética de Rosalía de
Castro, que el pedira ter nas sú-
as mans cando, hai agora tres
anos,  a súa saúde sufrira un
duro golpe do que despois se
recuperara, tornouse na leitura
que o axudou no pasamento. A
noticia encheu de brétema o
país que o home desde a Terra
Cha axudara a construír desde
o seu compromiso social e po-
lítico. De acordo con Saleta
Goi a súa compañeira decídese
instalar a capela ardente no
Panteón de Galegos Ilustres en
San Domingos de Bonaval en
Compostela. O voceiro da fa-
milia, Alberte Ansede, e o Con-
celleiro de Cultura do BNG en
Santiago, Néstor Rego, encár-
ganse de todas as xestións per-
tinentes para honrar, a quen o
pobo sente como poeta na-
cional, á beira de Rosalía de
Castro e de Castelao. Un dos
graves atrancos superados foi
habilitar o espazo xa que esta-
ba todo arranxado coa montaxe
dunha exposición da Consella-
ría de Cultura.

O xoves, 9 de setembro, a
mala nova introduciuse nos
medios de comunicación e foi
recibida no momento do peche
da  edición de A Nosa Terra,
xornal do que fora un dos seus
membros fundadores. A reac-
ción da sociedade galega é in-
mediata, en Compostela ás 12
horas e 15 minutos no salón de
actos do Museo do Pobo Gale-
go ten lugar unha rolda de
prensa coa participación de Al-
berte Ansede, Xoán Costa (Pre-
sidente da AS-PG), Cándido
Pazó (Secretario da Asociación
de Actores, Directores e Técni-
cos de Escena), Mª Xosé Fajar-
do (Secretaria da Mesa) e Car-
los Negro (Secretario da Aso-
ciación de Escritores en Lingua
Galega) faise pública a grave
perda para Galiza dun home

vinculado coa  defensa do idio-
ma, co renacemento da literatu-
ra galega nos tempos difíciles
do franquismo, coa nova can-
ción galega, co mundo do tea-
tro galego e do ensino. A Aso-
ciación de Gaiteiros Galegos
envía un telegrama de pésame
e súmase aos actos de homena-
xe. Mª Xosé Fajardo agradece
a defensa pública que o creador

fixo do idioma da que nunca
claudicou. Xoán Costa fai un
chamamento ao mundo do en-
sino para que participe dunha
leitura da obra de Manuel Ma-
ría esa mesma tarde. Cándido
Pazó reivindica a publicación
das obras teatrais do autor que
están esgotadas como a fermo-
sa historia da espiña de toxo
chamada Berenguela. Fanse

públicos todos os actos de ho-
menaxe. Alberte Ansede loa o
carácter humano amábel e dun-
ha xenerosidade dificilmente
irrepetibel que nos entregou
máis de cincuenta anos de tra-
ballo incesante. Propúxoselle á
Real Academia, a través do seu
Presidente, a participación con-
xunta nestes actos e a convoca-
toria dunha sesión extraordina-
ria da RAG que con carácter
público homenaxease ao seu
membro Manuel María. O Pre-
sidente non o sentiu oportuno. 

Homenaxe en Bonaval

O poeta morador nos últimos
anos da Coruña abandona a ci-
dade e chega a Compostela on-
de o agardan persoas amigas,
representantes do nacionalismo
e cargos públicos: o voceiro Na-
cional do BNG Anxo Quintana,
o Presidente do Consello Na-
cional do BNG, X. M. Beiras,
os e as parlamentarios Tareixa
Novo, Ana Pontón, Xesús Vei-
ga,  A. Suárez Canal, o Conce-
lleiro de Cultura de Pontevedra

Luís Bará e o Alcalde Miguel
Lores, o Presidente da UPG
Bautista Álvarez, o secretario
xeral da CIG, Suso Seixo e en-
tre os amigos, Pancho Pillado. 

O cadaleito é levado ao in-
terior de San Domingos de Bo-
naval por Xoán Costa, Mª Xo-
sé Jamardo, Cándido Pazó e
Carlos Negro, pés de todas as
plataformas  culturais que o es-
critor axudara a cimentar. Xa
no Panteón de Galegos Ilustres
o Concelleiro de Cultura  Nés-
tor Rego, dá o recibimento ao
poeta da Nación en nome dun-
ha cidade construída ao longo
dos séculos e que el re-cons-
truiu en palabras nos Poemas a
Compostela que volverán pu-
blicarse o sete de outubro. 

A bandeira que cobre a
metade do ataúde  para que se
lle poida dar un derradeiro
adeus ao rosto do poeta foi co-
locada por X. Costa e Néstor
Rego. Por desexo da súa dona
Saleta Goi, Alberte Ansede e
mais ela, sitúan ao pé do fére-
tro un ramo con doce rosas
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Na morte de manuel maría

Os actos no Panteón de Galegos Ilustres e o ma-
sivo enterro no lugar de Outeiro de Rei, puxe-

ron o ramo á vida de Manuel María, convertido
por vontade dos seus lectores en poeta nacional. 

Emoción no enterro do poeta nacional
O Panteón de Galegos Ilustres acolleu o dó e a homenaxe

Velorio de escritores en San Domingos de Bonaval.                                                                                                                                                         XAN G. MURAS

As crianzas leron poemas no Auditorio do Museo do Pobo Galego. PERFECTO CONDE

(continúa na páxina seguinte)
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brancas e nel o poema “A Ro-
sa”, manuscrito polo poeta.

A Bonaval para expresar o
seu  pésame acudiron de inme-
diato  o Conselleiro de Cultura
Xesús Pérez Varela, a directora
xeral de Promoción Cultural
García Campelo,  o voceiro de
Cultura da Deputación da Co-
ruña Celestino Poza, o Voceiro
do PSdeG Emilio Pérez Touri-
ño, o Alcalde de Compostela
Xosé A. Sánchez Bugallo e o
Delegado do Goberno en Gali-
za  Manuel Ameixeiras

O Parlamento Galego fixo
públicas as súas condolencias
no comezo dunha sesión da
Comisión de Política Social a
través do seu Presidente Mi-
guel Santalices. Os tres grupos
políticos municipais do Conce-
llo de Lugo acordan declarar
por unanimidade o día do ente-
rro día de loito na cidade e que
todas as bandeiras fiquen a me-
dia hasta. Co agradecemento
ao seu “compromiso insobor-
nábel con Galiza e coas clases
populares” a CIG achegou o
seu fondo pesar e a sección sin-
dical do ensino declarou o loito
das aulas galegas. Ao longo do
día non paraban de chegar co-
municados de agradecemento a
Manuel María e mostras de dó
como a da AELG, o PEN Clu-
be, a AGAL, a Mesa, a Aso-
ciación Galega de Editores, li-
breiros, tamén compañeiros da
Real Academia Galega como o
presidente X. R. Barreiro, S.
García Bodaño, Luz Pozo, An-
tón Santamarina, F. Fernández
Rei, o Grupo Correo Gallego
representado polo seu director
Xosé Manuel Rei Nóvoa, o his-
toriador Francisco Carballo...
Esa mañá con tristeza loaron a
súa traxectoria literaria e a súa
xenerosidade, Darío Xohan
Cabana, Marica Campo, Paco
Martín, Bernardino Graña e
Fernán Vello. Ramón Freixei-
ro, Laura Tato, Carme San Xu-
lián, C. P. Martínez Pereiro,
Goreti Sanmartín, entre outras
persoas representaron a docen-
cia universitaria.   

Ás cinco da tarde a lectura
pública da Obra Poética de  Ma-
nuel María iniciaba os actos de
homenaxe convocada pola AS-
PG. Leron poemas ademais de
representantes do profesorado
rapaces e rapazas que represen-
taron o futuro que o poeta axu-
dou a construír: Hadrián Rodrí-
guez, Alexandre Louzao, Sara
San Luís, Lucía Seráns, Brem
Carreira, Sara e Andrea Fernán-

dez, Saleta Fernández, David
Louzao, Iago Carreira, Marcos
e Alba. O público encheu o sa-
lón de actos e tamén se sumou a
este acto, entre outras persoas,
Xosé Luís Bóveda. 

Foi obrigado poñer remate
a este primeiro acto e conti-
nuou a programación ás sete da
tarde  coa homenaxe do mundo
do teatro. As actrices Flor Ma-
ceiras, Mónica García, Ana
Puente e os actores X. M. Oli-
veira “Pico”, Pablo Rodíguez e
Ricardo Barreiro, dirixidos por
Cándido Pazó representaron
“Barriga Verde”. 

Mentres tanto no Panteón
de Galegos Ilustres seguían
acudindo centos de persoas que
transmitían o pésame á familia
e participaban nesa inmensa

orfandade que as unía. En Bar-
celona Anxo Cabada inaugurou
ás 8 da tarde unha exposición
de Fotografía “Percebeiros”
acompañada de textos poéticos
de diferente autoría na sala
Sargadelos, que se abría cunha
lembranza para Manuel María
feita por Basilio Losada. 

O día dez na prensa notas
necrolóxicas evidenciaban aín-
da máis esa orfandade, entre
elas as de: amigas e amigos de
Carballo de Bergantiños e da
Agrupación Cultural Lumieira,
a do Sindicato Labrego Galego,
a do Concello de Monforte de
Lemos, a da Corporación Mu-
nicipal e o movemento asociati-
vo fenés e en representacións
das xentes luguesas que tanto
amou, en conxunto a da Aso-

ciación Cultural Penas de Ro-
das, Instituto de Estudos Chai-
regos, Asociación Xermolos e a
Fundación Manuel María.

Músicos e escritores

Ás dez da mañá a música can-
taba para Manuel María coas
súas propias letras e o lugar en-
chíase de emoción e entre tanta
tristura aboiaba triunfal o futu-
ro. Xurxo Souto encamiñou o
acto no que participaron Tino
Vaz, María Manuela, Pilocha,
Uxía Pedreira, X. M. Freire e
Tereixa Novo en representa-
ción de Fuxan os Ventos, A
Quenlla, Miro Casabella, o
acordeón dos Diplomáticos de
Montealto que acompañaba a
Sofía de Labañou, unha repre-
sentación da Asociación de
Gaiteiros Galegos. Entre as
evocacións persoais ían xur-
dindo as coplas, as Verbas a un
irmao, a Cantiga das Encro-
bas, O cuco e nun dos momen-
tos máis emocionantes O carro
que cantou todo o mundo.

Pasadas as 12 da mañá ocu-
paron a mesa para conducir o
acto da homenaxe literaria
convocada pola AELG o seu
presidente, Euloxio Ruibal, o
secretario, Carlos Negro, Ma-
rica Campo membro da direc-
tiva e Avelino Pousa Antelo,
Presidente da Asociación Cas-
telao que abriu o acto e de se-
guido:  Euloxio Ruibal, Xabier
Seoane, Marga do Val, Manolo
Rivas, Modesto Fraga, Lupe

Gómez, Rosa Aneiros, Rafa
Villar, Marta da Costa, M. Ma-
to Fondo, Rábade Paredes,
Xan Fraga, X. X. Abella, Anto-
nio Vázquez, Pilar Pallarés,
Bieito Iglesias, Paco Souto,
Francisco Salinas, Margarita
Ledo, Manuel Rivas, Antón
Lopo, Pilar García Negro, Mi-
guel Vázquez Freire, X. Mª
Dobarro, Camilo Franco, Luís
Bará. Xosé Estevez amais da
lectura do poema da historia
do carballo que vai vivir a Eus-
kadi quixo loar ao amigo con
palabras en euskera e Heidi
Kühn-Bode, leu alternando o
galego e o alemán o poema da
bonequiña. Léronse poemas no
nome de Cesáreo Sánchez e de
Mª Xosé Queizán que se ato-
paban en Arxentina e Barcelo-
na. Tiveron voz os represen-
tantes de Asociacións Cultu-
rais da Terra Cha e de Monfor-
te e tamén a Asociación cultu-
ral e deportiva de Salvaterra do
Miño coa que Manuel María
tanto colaborou. Pechou as ho-
menaxes Carlos Negro cando
xa pasaba das dúas da tarde.

Polos corredores de San
Domingos seguía a camiñar a
orfandade e un afectado Sabi-
no Torres chegado de Madrid,
editor de “Muiñeiro de Bréte-
mas” que é o derradeiro daque-
la fermosa aventura de Benito
Soto, editor de “Brétemas de
Muiñeiro”, poemario que Ma-
nuel María pensara como de-
rradeiro. 

A partir das tres da tarde  a
xente acode para agardar a saí-
da do cadaleito, dúas fileiras
trazan un camiño espontáneo
por onde haberá de pasar, a ca-
da lado van chegando máis
persoas e bandeiras, moitas
bandeiras, desas que tanto lle
gostaba pegar nos libros que
vendían o Manuel e a Saleta,
na librería Xistral en Monforte.
Bandeiras cunha estrela verme-
lla como a que o está a cubrir.
Hai moita rapazada, semente.

Son as catro da tarde de-
rradeiro acto no Panteón de
Galegos Ilustres fala o estudo-
so da obra rosaliana e o amigo
Francisco Rodríguez. Inter-
prétase o himno galego. A
xente sae e cédelle a Saleta os
últimos momentos en soidade,
logo a familia e os amigos
máis íntimos. O cadaleito sae
de Bonaval levado por Pilar
García Negro, Francisco Pi-
llado, Xosé Manuel Beiras,
Francisco Rodríguez, Xosé
Estévez e Miguel Anxo Fer-
nán Vello.♦

Na morte de manuel maría

Manuel Rivas, Marica Campo e Avelino Pousa Antelo na homenaxe dos escritores en Bonaval.                               XAN G. MURAS

MOITAS GRAZAS POLA VOSA PRESENZA
NESTE RECIBIMENTO A MANUEL MA-
RÍA. Tédesnos que desculpar porque
este recinto non estea dispoñíbel total-
mente para Manuel. A el ben lle gosta-
ría velo en todo o seu esplendor. Mais
Manuel saberá desculparnos e mesmo
saberá desculpar á Consellaría de Cul-
tura, responsábel desa exposición (e
xa sei que el está a dicir que isto da
Consellaría non debe servir de prece-

dente  –e non vai servir) que oculta
moito máis do que mostra. Hai moito
máis valor artístico no que se oculta
tras esas enormes andamiaxes que o
que se mostra nelas. Mais Manuel sa-
berá desculparnos porque o trouxemos
xunto a Rosalía, a Brañas, a Asorei.
Porque o trouxemos xunto a Castelao.
Xunto aos seus. E aquí estamos nós,
Manuel, xunto a ti, xunto aos teus, aos
nosos. Xunto a quen tivo un fondo

compromiso con Galiza: eles, ti e ago-
ra nós que collemos o testigo e nos
comprometemos a facer realidade os
teus soños.

Estamos nun lugar simbólico, nun
país que pouco coida os seus símbolos.
Nas paredes desta igrexa axexan os lo-
bos dos Moscoso, o poder da Casa de
Altamira, cando aínda Galiza non ence-
rrara os seus soños na gaiola. Desde
aquí espállase á Galiza enteira a memo-

ria de Rosalía, de Brañas e Asorei, de
Cabanillas e Fontán. De Castelao.

E de aquí falou Bernal de Bonaval,
cando a nosa lingua era libre para ex-
presar nela o sentir da vida.

Que as súas cantigas che dean entra-
da a este lugar de unión entre o pasado
e o presente.

Que os versos de Bernal de Bona-
val e os teus se xunten para construír a
Patria.♦

Texto lido no Panteón de Galegos Ilustres á chegada do cadaleito

(vén da páxina anterior)

O público, no velorio, despedíndose do escritor.                            PERFECTO CONDE



MARGA ROMERO
Son as catro e media da tarde
e a comitiva inicia o regreso
de Manuel María a Outeiro de
Rei. Seguido da familia com-
posta pola súa dona, os irmáns
Xosé María e Antón María, as
cuñadas Xosefa e Carme, a
sobriña María da Paz, os so-
briños Tonecho con quen tiña
unha relación moi especial,
Manuel Antonio e Anxo, o seu
curmán Manuel Hermida, a
quen lle transmitiu pola ami-
zade algúns dos seus desexos
para a cerimonia do enterro e
Alberte Ansede.

A Banda de Música de So-
ber forma parte do cortexo e
interprete a Marcha do Antigo
Reino de Galiza.

Moitas persoas despídense
en Compostela outras acom-
páñano na viaxe, moitas  agar-
dan a súa chegada. Algo máis
das seis da tarde un sol xa ou-
tonizo fai compaña ás máis de
tres mil persoas que camiñan

a carballeira de Santa Sabela,
trepan a herba para ler os ver-
sos de Manuel María nesa pe-
dra homenaxe da AELG, alí
para sempre, mentres o carba-
llo que el plantou vai collendo
forza e escoita o silencio do
Cepelo. Alá está a ermida de
Santa Sabela que segue en pé
como desexaba o poeta e alí
comeza a cerimonia relixiosa
sinxela cos versos dedicados á
capela e recitados polo seu
amigo que oficiou a misa,
Afonso Blanco.  

É o recoñecemento e a
gratitude a Manuel María o
que convoca a toda a aldea de
Outeiro, a escritores como
Baixeras, Vítor Vaqueiro, Xo-
se María  e Afonso Álvarez
Cáccamo, Xosé Lois García,
Xosé Vázquez Pintor, Xosé
Carlos Caneiro, Iolanda Cas-
taño, Enma Couceiro, Méndez
Ferrín, Xerardo Pardo de Ve-
ra, Darío Xohán Cabana, Ber-
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Adeus multitudinario
na carballeira de santa Sabela

Os familiares abren a marcha fúnebre. Arriba a banda de Sober.                                                                                                                                                                                                        X. MARRA

A muller do finado, Saleta Goi, recolle o poema antes de que o cadaleito reciba a terra.                                  PACO VILABARROS(continúa na páxina seguinte)



nardino Graña, Neira Vilas e
Anisia Miranda, a editores co-
mo Bragado, a representantes
políticos como o Presidente
da Deputación de Lugo, a xor-
nalistas como Afonso Eire, G.
Luca de Tena, Luís Pousa,
Fernando Salgado, Tucho
Calvo, a presidenta de El Pro-
greso, Blanca García Monte-
negro... Representantes sindi-
cais como Anxo Louzao, pin-
tores como Patiño, humoristas
como Xosé Lois, alcaldes e
deputados nacionalistas e
moitos amigos e amigas. 

No remate a cerimonia ad-
quire un carácter máis civil e
Alberte Ansede fainos partíci-
pes dos desexos expresos do
poeta que se van cumprir: a
Banda de Música de Sober, in-
terpreta a Alborada de Pascual
Veiga, o poeta Miguel Anxo
Fernán Vello recita o poema
dedicado a Saleta “A terra fai-
se en ti” e, de novo, a banda
de música interpreta a Negra
Sombra.  Abandona o adro da
capela o enterro camiña 800
metros até o adro da igrexa pa-
rroquial onde se pousa o ataú-
de, interprétase o himno gale-
go e todo Outeiro de Rei can-
ta. O acompañamento non
quere deixar de aplaudir, emo-
cionando pretende alongar con
máis de dous minutos de
aplausos, unha presencia xa
eterna. No derradeiro artigo
que escribiu para El Correo
Gallego dedicado ao Mariscal,
os versos que el recolle de Xo-
sé Meilán para Pardo de Cela,
ben se lle poden dedicar a el:

“Hai sombras que sempre
nos asombran / e alboradas que
non volven nunca máis.”

Dáselle a derradeira pala-
braa  Manuel María e Xan
Fraga le o poema, que eses
dous días estivo ao pé do seu
cadaleito, “Rosa”. Os familia-
res de Outeiro de Rei lévano
ao cemiterio. Saleta, amantí-
sima, recolle unha das doce
rosas brancas do ramo e pon-
lla enriba do féretro antes da
sepultura. A bandeira coa es-
trela foi cubrindo o cadaleito
e Manuel María, bo e xenero-
so, inicia outra viaxe pola es-
piral que tanto ama na com-
paña de todos os poetas de
Outeiro de Rei.♦
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MANUEL, SABEMOS
QUE ABORRECES OS AC-
TOS LONGOS. Non te
preocupes, non me vou
demorar. Mais teño
aquí algunhas cousas
que debo dicer e, de pa-
so, retémoste un pouco
máis entre nós.

En primeiro lugar
resulta inescusábel, en
nome da familia, dar as
grazas ás persoas que
aquí estades como ta-
mén a aqueloutras que
por calquera circunstan-
cia non puideron facelo,
mais enviaron a súa co-
municación solidaria.

Son moitísimas as
condolencias recibidas
telefonicamente, por tele-
grama ou correo electró-
nico. Sería interminábel
facer agora a súa relación
nominal. Abonde dicer
que recibimos o cariño de
numerosísimas aso-
ciacións culturais de todo
o País; moitos Grupos Municipais do BNG; as
direccións dos partidos políticos; alcaldías e
corporacións municipais de numerosos conce-
llos; centros de ensino; grupos musicais, aso-
ciacións de libreiros e de editores, o sindicalis-
mo nacionalista, departamentos universita-
rios... e centos de particulares.

Estas adhesións son o espello da estatu-
ra nacional do noso Manuel María, grazas
ao cal a historia actual de Galiza se viste de
dignidade, de patriotismo, e de de altísimo
exemplo para todos nós, que temos a obri-
ga de continuarmos.

A súa dona, Saleta; os irmáns, Xosé
María e Antón María; as cuñadas, Xosefa e
Carme; os sobriños, María da Paz, Tonecho
e Manuel Antonio; o seu sobriño político,
Anxo; o seu curmán Manolo Hermida, de-
mais primos e familia estanvos eternamen-

te agradecidos ás xentes de Outeiro de Rei
e de toda a Terra Cha e ás persoas que des-
de os diferentes puntos da nación galega
aquí vos desprazastes, e mesmo desde fóra,
para acompañalos nesta despedida.

Amigas e amigos, creo que en moi pou-
cos compatriotas conflúen circunstancias
como as de Manuel Maria que fan que aquí
nos reunamos xentes de tan diferentes con-
dicións: o seu compromiso coa defensa de
Galiza, a súa entrega ás tarefas libertado-
ras, a comprensión inmensa fronte aos
erros dos demais, o seu humanismo, o cari-
ño con que nos trataba a todos, a súa capa-
cidade para estar sempre por enriba das pe-
quenas miserias humanas. Todo iso ten ho-
xe, aquí, a resposta merecida. Manuel, é un
orgullo para nós, e é un orgullo para todo o
pobo galego, o ter contado con persoas co-

ma ti. Porque ti amaches profundamente a
túa Terra  –que é a Nosa Terra–, aínda ato-
pándote algunhas veces coa incompren-
sión; non practicaches nunca a comenencia
persoal, senón que sempre te entregaches
ás causas colectivas; ti non soubeches de
desercións e sempre tiveches moi claro que
os paraísos, se existiren, hai que gañalos.

Por iso, Manuel, estamos todos e todas tan
orgullosos de ti: engrandecíchesnos como po-
bo. Por iso, o que estamos a facer agora mes-
mo nos parece ben pouco. Por iso, estou certo
de que por todos os recunchos da nación irán
xurdindo actos de homenaxe e recoñecemen-
to. Por iso, da man de Saleta, ¡ai Saleta, canto
amor!, iremos agrandando a túa obra; non a
túa obra literaria que xa é rica e abondosa, se-
nón seu coñecemento polas presentes e novas
xeracións. Grazas por todo, Manuel.♦

Intervención do portavoz familiar en Outeiro de Rei

O portavoz da familia, Alberte Ansede, coa capela de santa Sabela ao fondo.                                                                            X. MARRA

PACO VILABARROS



Benquerido Manuel:  Hoxe
teño que contarche o que
segue. Xa van aló trinta

anos e recordo que, daquela, para
min, Manuel María era un nome
case mítico da literatura galega, a
quen non coñecía persoalmente.
Debeu de ser polo verán de 1975
cando, acompañando a Ciudade-
la, fun a Monforte de Lemos e
grazas a el coñecín o meu admi-
rado escritor. Non deixou de me
surprender que Ciudadela o trata-
se con tanta familiaridade (“Ma-
nuel María: ti e mais Saleta, coa
vosa libraría, dádeslle a volta ao
vello refrán: ‘Monforte de Le-
mos, ciudad bravía: catorce ta-
bernas y ninguna librería’), desde
logo correspondida por Manuel
María e por Saleta que nos “aten-
cionaron” –como el gostaba de
dicer– competentemente. Mais a
miña surpresa e admiración fo-
ron maiores cando, informado
Manuel María da miña intención
de traballar sobre Castelao, pon
na miña mao, así, sen nengún re-
quilorio, o número especial d’A
Nosa Terra, de Buenos Aires,
1950, dedicado a Castelao, o dis-
curso de ingreso de Fole nas
RAG, ao mestre dedicado, e que
sei eu cantos máis materiais e
axudas para o meu, daquela, en-
tusiasmo galegófilo, tan veemen-
te canto carente de información.

A aquela altura, “bons e xe-
nerosos”, o sintagma do noso
Himno, aínda non estaba conta-
minado por aplicacións espúre-
as, de modo e maneira que para

min Manuel María era o exem-
plo máximo de bon e xeneroso,
como non atopara en nengures.
Xa de volta na casa, en Lugo,
ouzo como miña nai recorda
canto lle chamaba a atención,
nos anos 1949-1950, ver aquel
rapaz tan novo (“o
home máis guapo
de todo Lugo”) na
compaña de “ve-
llos” como Pi-
mentel, Carvalho
Calero, Rof Codi-
na, Celestino Fer-
nández de la Vega,
Ángel Johán... e
demais membros
da tertulia do
“Méndez Núñez”.
E... desde aquela
até hoxe, canta vi-
da partillada, can-
to aprendizado
meu, canta xene-
rosidade súa, can-
ta hospitalidade,
canto patriotismo
insubornábel, can-
ta literatura, canta cultura, canto
amor ao país, democraticamente
repartido e socializado por toda
a nación.

Has de saber, Manuel, que
persoas como Manuel María
poucas hai e poucas fican. O “na-
tural” en nós –sociedade galega–,
o que se nos concedeu como
principal direito foi ignorár-
monos e desprezármonos. Igno-
rancia e desprezo que teñen va-
riadas modalidades “cromáti-

cas”, desde a hostilidade até a xe-
noestima máis acrítica, coloniza-
da e paifoca, pasando por tanta,
ai!, indiferenza, tanto esforzo de
lexitimación que cómpre facer
para demostrarmos que nós, ga-
legas e galegos, valemos exacta-

mente igual que
os demais habi-
tantes do planeta e
que é normal aspi-
rarmos a sermos
iso, planeta, e non
satélite permanen-
te da sacrosanta
España e da into-
cábel Europa. Por
iso, reloce como
ouro, Manuel, a
actitude vital, a
posición política,
o desacomplexa-
do sentido de an-
dar pola vida, de
que fixo gala sem-
pre, como galego
preclaro, Manuel
María. ¡Canto me-
lloraría, por iso, “a

cultura real” de estudantes e pro-
fesores de hoxe, a sensibilidade
para co país a que se deben, de
tantos escritores novísimos... se
se bañasen nas augas da súa obra
e captasen que na súa literatura,
en toda a literatura clásica galega
hai de todo, teñen de todo para
aprenderen como é o mundo ga-
lego e o mundo fóra de Galiza, a
civilización galega e a parte da
Humanidade que nos toca repre-
sentar!

Manuel, a ver, agora, a quen
podo chamar –a calquer hora do
día– para lle perguntar ónde está
Longolai, a quén pertence tal ver-
so ou tal outro, por qué foi tan im-
portante Carlos Maside, a quén
pertencía aquela casa, qué dicía
exactamente aquela ficha do ar-
quivo de Bouza Brei sobre Rosa-
lía ou cómo eran Salvador Espríu
ou Gabriel Aresti ou, enfín, tantas
e tantas vicisitudes do nacionalis-
mo galego contemporáneo. Eu
ben sei que, como sempre, a voz
de Manuel María me vai acompa-
ñar e animar e dirá: “María Pilar,
non temas, que este noso povo, e
nós dentro del, vai atopar o cami-
ño: é cuestión de tempo, amor e
anagnórise; todo se andará”. E
volveremos rir representando o
Auto transcendental da escola
tradicional ou A espiña de toxo
chamada Berenguel ou calquer
outra obra con que Manuel María
nos agasallou.

Benquerido Manuel, disi-
múlalle á filla máis nova de
Ciudadela estas parvas lem-
branzas que estou certa que ti
has transmitir, con todo, ao
meu admirado Manuel María.
Dille, se fas o favor, que o que-
remos e o seguiremos queren-
do, e imos procurar transfor-
mar este amor en obras como
as que el realizou, en ben de
todos nós e dunha Galiza tan
precisada de combater o silen-
cio, a indiferenza, a rotina sub-
misa. Manuel, ate logo. Unha
forte aperta. Sempre contigo.♦
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Manuel María deitando unhas flores na
tumba de Francis Jammes en Biarritz.

A PAIXÓN POR FRANCIS JAMMES
é moi vella en min. Descubríumo Pi-
mentel cando tiña dazanove anos. As
miñas afinidades con el comezan pola
infancia nunha pequena vila, entre ru-
ral e urbana, cun grande contacto coa
natureza desde rapaces. El viviu sem-
pre lonxe de París que era onde se fa-
bricaban as modas. Eu, en certo senti-
do, tamén vivin lonxe dos lugares que
en Galiza foron marcando as pautas
da recuperación da nosa literatura,
fosen Vigo, Santiago ou calquer ou-
tra das cidades ás que chegaban an-
tes as novidades e nas que, máis ou
menos, habia un ditado da moda.♦

Manuel María cabo do regato do Cepelo.

A MIÑA ESCRITA NACEU POR UN
afán de comunicación. No fondo o
que hai é unha loita contra a morte.
Calquer ser humano que se pon
diante dun papel, ainda que non
pense publicar nada, está loitando
contra a morte. Unha palabra dila e
nun momento vaise. Cando a escrebes
estaslle a dar máis vida, rescátaslle un
espazo da morte que ten a palabra fa-
lada. Por iso toda obra que deixa o ser
humano, aínda que non o plantee ra-
cionalmente cun sentido de perma-
nencia, é unha loita inconscente con-
tra a morte. Eu creo que son tamén
bastante franciscano e entendo que a
natureza pode ser un receptor ade-
cuado. É o sentirse metido no mundo
que te circunda. Cando escoito o
marmurio do regato do Cepelo sem-
pre penso que me quere dicer algo.♦♦

Uxío Novoneira, Carlos Maside e Ma-
nuel María

MASIDE FOI QUEN MÁIS INFLUIU
en min como persoa. Era serio e tí-
mido. Tiña dúas eivas: unha tuber-

Querido Manuel María, adeus!
MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Morreu o Manuel, Ma-
nuel María. Non se pre-
cisan os apelidos; cal-

quera que estea minimamente ao
tanto da cultura galega contem-
poránea sabe que este nome co-
rresponde, por antonomasia, ao
último dos grandes poetas gale-
gos e o que máis produción litera-
ria galega nos deixou. Afortuna-
damente, recoñecéuselle isto
abondosamente en vida, sobre to-
do nos últimos anos, con numero-
sas distincións e homenaxes; a
maioría expresión de afecto e
agradecemento sinceros. Porque
a súa obra representa máis de cin-
cuenta anos de compromiso rexo
e decidido, poético e solidario; os
versos do seu libro “Documentos
personaes” que encabezan este
artigo reflicten ese compromiso.
Neses cincuenta anos, o noso po-
eta non só non parou de gastar a
pluma (preto dos 60 libros), se-
nón tamén unha lingua incansá-
bel, que fala con prosodia cacha-
zuda de crego de aldea e ton de
roncón de gaita, facendo patria
por todos os currunchos de Gali-

za, da península e da Europa dos
emigrantes. Xa non volveremos
oír esa voz na tertulia de café ou
na sala de conferencias, polo me-
nos co seu timbre terreal. 

Acabo de falar con Saleta, a
súa inseparábel dona ao longo de
45 anos; dime que o van levar
primeiro ao Panteón de Galegos
Ilustres, en San Domingos de
Bonaval, para darlle logo sepul-
tura en Outeiro de Rei, a carón
dos seus pais. “Sabes ben que
era alí onde quería quedar”, di-
me a Saleta entre bágoas. Aínda
lembro con emoción o enterro da
nai do Manuel, e gardo con aga-
rimo as fermosas letras de agra-
decemento que me enviou días
despois. ¡Como resoa hoxe en
min o seu “moi querido amigo”,
escrito coa súa letra redondiña! 

San Domingos de Bonaval e
Outeiro de Rei, dous lugares ben
significativos para Manuel Ma-
ría. No primeiro, ademais de re-
pousar os restos mortais de dúas
figuras moi queridas para el, Ro-
salía e Castelao, ten participado
en moitos encontros de escrito-

res; particularmente a asemblea
anual da Asociación de Escrito-
res en Lingua Galega. Gardo ta-
mén con moito agarimo unha re-
presentativa foto que alguén tirou
nun deses encontros. A foto en-
viárama semanas despois a gran-
dísima poeta e académica Luz
Pozo. Ademais dela e o Manuel
María, estaban outros e outras
grandes poetas galegos: Uxío
Novoneira, Bernardino Graña,
Lois Diéguez, Pepe Cácamo,
Marica Campo, Cesáreo Sánchez
Iglesias, Fernán Vello, Luísa Vi-
llalta... e outros escritores; varios
xa se foron de entre nós, unha
ben nova como Luísa. Con toda
seguridade, algúns deles acom-
pañarán a despedida de Manuel
con poemas, a máis fermosa e
fonda expresión dunha lingua. 

Inmediatamente despois de
saber do seu pasamento –fer-
mosa palabra galega: o paso
dunha vida a outra diferente–
púxenme a escribir estas letras
escoitando o “Requiem” de
Mozart, e tendo diante o “Libro
de Pregos” (1962) de Manuel

María. Este é un dos seus máis
impresionantes libros de poe-
mas, escrito precisamente con
ocasión da morte prematura do
seu irmán. Pouco coñecido para
o gran público, en parte por non
ter sido reeditado ate a recente
aparición da súa Obra comple-
ta, é un dos mellores poemarios
que saíron da súa pluma, reco-
ñecido coa concesión do “Pre-
mio Pondal de Poesía” do Cen-
tro Gallego de Buenos Aires, e
recollido en máis dunha antolo-
xía da poesía española. “O meu
mundo íntimo, persoal, é un an-
ceio de Deus –escribe nas ver-
bas que preceden aos poemas...
O meu esprito de home chora
con soedade de home. E fálolle
a Deus con verba núa”. O libro
é un conxunto de creacións lite-
rarias que son á vez poemas e
oracións, nos que morte e vida
están constamente presentes.
Só estes versos para rematar:
“¡Eu loito, Señor, para coñecer-
te!/ ¡Pra ter novas de Tí!/ ¡Pra
encher de Tí iste meu corpo/
que un día ha de ser cinza!”.♦

‘Dunha caste rexa de labregos
fideles á súa terra i ó seu Deus’ 

VICTORINO PÉREZ PRIETO

‘Reloce
como ouro

a actitude vital,
a posición política,
o desacomplexado
sentido de andar
pola vida, de que
fixo gala sempre,

como galego
preclaro”
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á Axencia de Extensión
Agraria de Monforte de

Lemos. Alí coñecín a Manuel
María. Eu xa militaba na UPG, e
a referencia deste partido naquela
vila era o Manuel, pero pola anor-
malidade de vida á que nos obri-
gaba a clandestinidade, non podía
ter relación pública con el debido
ao control policial que se exercía
sobre a súa persoa, considerado

como perigoso comunista na-
cionalista, condición que, por ou-
tra parte, ocultaba ben pouco. Por
iso, cando caía a noite, achegába-
me á súa casa, curiosamente si-
tuada na mesma rúa que a comi-
saria de policía, e
alí entablouse un-
ha fonda amizade
con el e máis a Sa-
leta. Falabamos da
actualidade políti-
ca, da actividade
do partido, comu-
nicabámonos avi-
sos e contactos,
pero tamén escoi-
taba as súas crea-
cións literarias que
me leía con conta-
xioso entusiasmo.
Todo iso acompa-
ñado dun café e
unha faria, cos que
sempre me agasallaba a Saleta,
para acabar sufrindo estoicamen-
te as consecuencias do fume que
inundaba a habitación. Gozar da-
quelas noites da agradábel com-
pañía e amena charla coa parella,
foron os mellores momentos que
pasei naquel tempo de inquedan-

zas e tensións no ambiente de re-
presión no que se vivía. Era un
oasis de cariño na soedade coa
que me embargaba o activismo.

Admiraba o mérito de Manuel
María de que, apesares de vivir

nunha pequena vi-
la de dereitas e
pertencer a unha
xeración chea de
franquistas, manti-
ña as súas firmes
conviccións na-
cionalistas que
transmitiu a moi-
tos novos; para
quen era todo un
exemplo de cohe-
rencia e entrega.
Así, con el, inten-
tamos montar un-
ha asociación cul-
tural como cober-
tura legal para le-

var adiante unha labor de concien-
ciación política, entón imposíbel
doutra forma. Coa súa xenerosi-
dade prestouse a asumir a súa pre-
sidencia. A presentación dos per-
misos correspondentes a Informa-
ción e Turismo de Lugo, co nome
de Manuel María á cabeza, fixo

tremer os cimentos desa institu-
ción, e denegouse o permiso.

Ao ano seguinte, unha vez
máis por razóns de traballo,
marchei de Monforte e xa dei-
xamos de vernos, até que con
enorme ledicia recibín un día
un opúsculo que, baixo o título
de MiniEscolma, contiña uns
fermosos versos cos que o Ma-
nuel e a Saleta, instalados xa na
cidade da Coruña, oferecían a
súa casa aos amigos. Apartires
de entón, vímonos en máis
eventos e foi para mín un ho-
nor poder concederlle o Premio
Moncho Valcarce por parte da
Irmandade que presido do que,
sempre xeneroso, comentou
que, xunto co de Galiza Nova,
fora o premio que máis satis-
facción lle causara na súa vida.

A sinxeleza e a humildade,
virtudes unicamente reservadas
para aos grandes de corazón, fo-
ron consustanciais ao xeito de
ser de Manuel María, que en-
cheu a súa nación co seu huma-
nismo, coa súa firmeza de prin-
cipios, coa súa fidelidade á Terra
e a súa a lingua. Agora, Galiza
sen el, quedou máis valeira.♦

Na morte de manuel maría
culose e unha diabete, polo que facía
unha vida moi ordenada, aínda que
era un grande fumador. Cando che-
gamos a Santiago, Novoneira e máis
eu comezamos a falar con el e a inti-
mar. Prestounos moitos libros gale-
gos da súa biblioteca, case todos os
que publicara Nós. Tiña unha sólida
formación intelectual e moitos con-
tactos, por exemplo co Partido Co-
munista. Foi o que me explicou o que
era o marxismo. Porque nós tiñamos
un trato grande con Piñeiro e el dicí-
anos que o marxismo, en canto que se
definía como universalista, non casa-
ba co nacionalismo.  Tamén nos deu
noticia de xente que estaba en Améri-
ca, como Seoane, Dieste ou Lorenzo
Varela que eran os que non adoita-
ban a citar os do grupo Galaxia.♦♦

Manuel María xunto a Eduardo Gutié-
rrez, lendo en Lugo o manifesto da  I
Carreira da Lingua, organizada pola
Federación de Asociacións Culturais.

DAQUELAS HABÍA UNHA CHEA
de asociacións culturais por todo o
país que cumpriron un papel moi
importante. Todas elas estaban co-
ordinadas ou, cando menos, conta-
ban con militantes da AN-PG e mes-
mo da UPG. Fixéronse publicacións,
números conmemorativos do Dia
das Letras. Un dos eixos eran as
campañas pola normalización do
idioma. Interesábanos, sobre todo,
criar unhas bases para o futuro. O
fundamental era reivindicar a cultu-
ra propia, a base de coñecimento da
nosa literatura e do noso pasado.
Había tamén que desenvolver unha
liña cultural cun ponto de vista na-
cionalista e coa maior dignidade
formal posíbel. Algúns daqueles anos
a Real Academia consagrou o 17 de
Maio a figuras pouco relevantes e nós
demos como alternativa outras per-
soas como foi o caso de Cabanillas.♦♦

Manuel María recitando os seus versos en
Rianxo, nunha homenaxe a Castelao en
xaneiro de 1986, coincidindo co centena-
rio do nacimento do líder nacionalista.

SE TEMOS EN CONTA QUE DAQUELA
os libros de texto só traian unhas li-

Amigo Manuel
RAMÓN MUÑIZ

‘Dilles que ando un
pouco perxudicado,
e que non podo ir.

Que lean os sonetos de Góngo-
ra ao conde de Lemos e a Cór-
doba, pois así poderán tamén
mellorar o seu español”. Foron
estas as palabras que nos pri-
meiros días de agosto nos en-
cargou Manuel María para
trasladar aos participantes
nunha cea que se ía celebrar en
Monforte en homenaxe a
alumnos e profesores da Aca-
demia Balmes e, moi particu-
larmente, ao que fora o seu di-
rector, D. Julián García. Ma-
nuel María exercera alí como
profesor de literatura durante
varios anos. E así llelo trasla-
damos. As súas palabras foron
recibidas con risos e aplausos,
e comentarios sobre as copias
que o profesor nos mandaba
facer da vida de Góngora ou
doutros poetas aos que non
soubesen a lección do día.

Non era só na dialéctica,
no ensino en si, onde Manuel
María se nos facía atractivo.
Era no seu trato con todos, co-
mo un amigo máis. Tamén o
axudaba a súa idade, pois era
novo e vital, cun humor e sa-
bedoría que nos admiraba. A
nosa amizade foi máis profun-
da, pois soubo arrincarnos o
amor pola literatura e o país
que levabamos agachado. Na
súa casa da rúa do Comercio
descubrimos a deslumbrante
biblioteca que posuía unha

boa colección de libros en ga-
lego, e a ela acudimos arreo
nun tempo en que a maioría da
xente ignoraba que puidese
existir unha literatura nosa.

Despois viñeron outros
descubrimentos.
O gozo da boa
cociña (Saleta é
unha experta nis-
to), do bo viño
col le i tado nas
encostas solea-
das de Amandi,
O Esperón ou
Chantada. A be-
leza das paisaxes
q u e  e s t a n d o
diante dos nosos
fociños, ignorá-
bamos. E a sur-
presa admirada
d o  r o m á n i c o
cando non distin-
guíamos tan se-
quera a obra feita
en pedra da reali-
zada en cemento.

A vida chegou así, tan fer-
mosa, tan alegre, tan sabia. En
San Fiz de Cangas ou Eiré, no
convento dos Escolapios ou
en Ferreira, aprendemos das
súas voces, da súa ollada
amorosa, tenra, o que era un
canzorro, un arco románico,
un tímpano... en fin os estilos
arquitectónicos nesas grandes
obras espalladas polo Val de
Lemos. As rosáceas de Eiré
aínda seguen deixándonos
pampos.

Despois daquelas camiña-
das, bébedos de historias e de
cores, dándolle vida á pedra
coa nosa imaxinación, bai-
xabamos outra vez a Monforte
para meternos naquela hora

dos solpores ca-
lorosos na taber-
na do Blusas ou
d o  C a r r a z ú a ,
baixo as parras,
a beber aquel vi-
ño fresco e sabo-
roso, con agulla,
e comer o xa-
món da casa ou a
carne asada que
facían as coci-
ñeiras. E de can-
do en vez, daba-
monos o gusto
de cear no bar
Xardín, coñeci-
do no país polas
empanadas de
papuxas ou os
asados que pre-
paraba a señora

Xosefa. Desaparecidos estes
templos, nunca endexamais
volvemos probar pratos tan
deliciosos.

A cultura, a poesía, o co-
ñecemento... tantas horas feli-
ces que Manuel nos abriu na
compaña de Saleta, por forza
nos tiñan que achegar á na-
ción, e veu ela con toda a for-
za a petar no pensamento.
Monforte foi distinto dende
aquela, para nós e para xentes
de distintas xeracións, porque

tras os veos agachados mos-
trounos o que realmente era-
mos: un pobo diferente que
necesitaba falar para ser. 

Agora, transcorrido o tem-
po, afectados pola morte do
poeta, un silencio pesado co-
mo unha nube de tronadas, bó-
tase sobre nós, mais intenta-
mos combatelo con tantas
lembranzas amábeis de cores e
sorrisos. Escintila, neste bos-
que de árbores recuperadas, a
libraría Xistral, aberta máis
tarde, e as conversas arredor
da mesa redonda, os libros de
poemas que cada outono nací-
an alí entre a nostalxia da ou-
tra Terra Cha e o Outeiro na-
tal, o Cepelo ou a carballeira
de santa Isabel..

A historia continuou, con-
tinúa. Os camiños arborece-
ron en mil ramas e hoxe, dis-
parados nos orientes sinala-
dos polos ventos, teñen a in-
tensidade do azul con que
vos, meus amigos, os enfei-
tastes. Saleta: o vermello da-
nos forza. A túa bágoa, hoxe,
baixa polas meixelas de tan-
tos, tantos homes e mulleres
que te arrodean; que vos arro-
dean. A dor é unha camelia
branca que o sorriso vivo do
Manuel perfuma. Suavemente
aboia, xenerosa, no Miño que
pasa por Outeiro e cruza esta
nación azul que segue a acen-
der o noso sangue. Despois
entra no mar, olla para ti e
resplandece.♦

‘A sinxeleza e
a humildade,

virtudes unicamente
reservadas para os

grandes de corazón,
foron consustanciais

ao xeito de ser
de Manuel María”

Rosa do tempo
LOIS DIÉGUEZ

‘Non era
só na dialéctica,
no ensino en si,

onde Manuel María
se nos facía
atractivo.

Era no seu trato
con todos,

como
un amigo máis”



En Présaras, nenos e nenas
recitaron poemas de Ma-
nuel María para un invita-

do especial: o propio autor. Aquel
día Manuel calou e escoitou.

O Colexio de Présaras perdi-
do e esquecido de todos (parti-
cularmente das administra-
cións), nunha zona rural depri-
mida e cun futuro pouco espe-
ranzador, ficou moi reducido lo-
go da chegada da ESO. O pe-
queno colectivo de mestres leva-
mos adiante –e seguen a levar os
que alí continúan– unha expe-
riencia de animación á lectura
que co tempo foi recoñecida e
mesmo premiada. Baséase nun
grande espazo, formado ao de-
rrubar un tabique de dúas das
aulas que ficaron baleiras, e que
foi bautizado como o “Salón” a
suxerencia de Juana, a súa ins-
piradora e coordinadora. Consta
de biblioteca, escenario, obra-
doiro do libro, expositor de tra-
ballos e varios recunchos: do ví-
deo e do cine, da música, do dis-
fraz e a maqueaxe. No Salón tra-
bállase durante dous ou tres me-
ses arredor dun tema. Logo faise
un festival, mostra resume do
traballo, un acto aberto a pais e
nais, familiares e veciños.

Aquela temporada os nenos
e nenas traballaban cos poemas
de Manuel María. Estaban es-
pecialmente contentos e satis-
feitos do seu labor. E xurdíu a
posibilidade de coñecer en per-
soa a un poeta, un autor co que
xa estaban familiarizados.

Convencín ao Manuel para
que fixera un oco na súa axen-
da. Daquela xa vivía na Coruña
e había pouco que morrera o
seu grande amigo Novoneira.
En Miño deu unha charla ma-
xistral sobre o poeta do Courel
iluminando aspectos da súa vi-
da e obra. Ao remate concerta-
mos a visita á nosa escola.

Manuel, que escribiu fer-
mosos poemas para nenos,
sempre acudiu a escolas e cole-
xios que o reclamaron, o mes-
mo que a institutos e universi-
dades. Con todo, eu anticipeille
que alí ía estar con el todo o
alumnado, dende os tres anos.

Cando Manuel entrou naquel
entorno máxico do “Salón de
Présaras” en penumbra, cun lu-
minoso escenario presidido por
un gran mural composto por tres
Lugrises xustapostos, uns retra-
tos a tamaño natural de Lorca e
Alberti, o máxico recuncho da
lectura... todo realizado pola man
dos mestres en tempo libre. Can-
do entrou alí, Manuel debeu pen-
sar que aquel entorno non se pa-
recía ao de ningunha escola polas
que tiña ido a recitar ou a falar.

De primeiras o poeta parecía
algo desubicado con aquel audi-
torio: falou de pasada dos Con-
des de Présaras, de San Pedro de
Mezonzo, nativo daquelas te-
rras... logo ollando aquelas crian-
zas de tres, catro, cinco anos e
demais, falou doutras cousas:
porqué escribía poemas, porqué
decidira facelos para nenos...

Cando parecía que se ía dis-
poñer a recitar algún poema,
Juana, a coordinadora, indicou-
lle un sitio privilexiado dende
onde escoitaría aos nenos. Si,
aquel día no escenario os recita-
dores ían ser os pequenos. Todo
o alumnado do centro (nas acti-
vidades dese máxico Salón par-
ticipa absolutamente todo o
alumnado), ben en grupo ou in-
dividualmente, ía recitar poe-
mas do Manuel para o Manuel.
Incluso Pablo, coas súas espe-
ciais dificultades: “se-ñor ga-to,
a-ten-ción, no rin-cón hai un bu-
ra-to (...)”. Comezaron os pe-
quenos de educación infantil,
ben preparados e aleccionados
por Carmela, e continuaron os
de primaria, curso tras curso.

Manuel estaba extraordina-
riamente alegre, algo emociona-
do e gratamente sorprendido.
Aquel día, quizá animados pola
presencia do poeta, os rapaces lu-
círanse dun xeito fóra do habitual.

Ao remate, un neno fíxolle
entrega a Manuel dun peculiar
agasallo para un visitante tan
especial: ¡unha navalla! Para a
súa colección de navallas. Al-
gúns dirán que iso dunha nava-
lla nunha escola non é moi co-
rrecto ou apropiado. Eses non
saben da súa utilidade, singu-
larmente nunha escola e en
mans adultas, claro. O poeta
alegrouse coa humilde ofrenda,
sacou do peto todas as navallas
–unhas cinco– que adoitaba
portar e explicoulles unha por

unha os seus usos e historia: a
rapazada estaba dobremente
abraiada. Unha por “acertar”
tan ben co agasallo, e outra por
aquela peculiaridade dun poeta.

En Présaras, naquela pri-
mavera do 2000, Manuel calou
e escoitou aos nenos. Agora, a
súa voz tan fermosa e vital apa-
gouse. Mais os seus poemas se-
guirán a falar por sempre para
nenos e grandes.♦
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Na morte de manuel maría
ñas en letra miuda dedicadas a Ro-
salía como toda referencia á cultura
galega, que Castelao non se mencio-
naba e que o antroido estivera proi-
bido durante o franquismo, esa la-
bor foi como unha campaña de alfa-
betización a pequena escala. (...) In-
tentabamos que se galeguizase a mú-
sica das festas, que se recuperasen as

tradicións dos xogos
populares, do Antroi-
do, dos Maios, da noi-
te de San Xoán. Todo
isto tiña ademais un-
ha proxeción nos cur-
siños que facia a Aso-
ciación Sócio-Pedagó-
xica Galega. Tamén
se fixeron campañas
de recuperación dos
nomes tradicionais
das ruas, como foi o
caso de Ourense, o
que deu lugar a va-
rias detencións. Hou-
bo moitas mocións
nos concellos, nos que
habia presenza na-
cionalista, para que
se recuperase a topo-
nimia e para que se fi-
xese un inventario da
riqueza monumental
e artística do municí-
pio. Intentouse recu-
perar a artesanía po-
pular, maiormente a
alfarería, para o que
estabamos en contac-
to cos alfareiros de
Niñodáguia, Buño,
Bonxe, Tameiga... A
propia militancia da

ANPG e os membros das asociacións
culturais poñian de cote postos de
venda de cerámica e artesanía popu-
lar, así como de libros. Era rara a ro-
mería na que non houbese un posto
destes. Lembro que na Festa do Pulpo
do Carballiño vendíase unha cantida-
de astronómica de libros. Tamén se
promocionaban os cantantes, o cine
galego que tiña un resurxir, facianse
recitais poéticos, cursos de história de
Galiza e moreas de conferéncias.♦♦

Os soños na gaiola foi un libro de gran-
de popularidade, ao que contribuiu o
disco que gravou Suso Vaamonde. Na
foto ambos comparten escenario na ho-
menaxe a Manuel María de 1995 orga-
nizada pola AS-PG na Coruña.

EU ANDEI POR CASE TODAS AS ESCOLAS
de Galiza e resulta, como se di ago-
ra, moi gratificante. Teño experien-
cias moi boas de diálogos moi agu-
dos, máis incluso que con universi-
tarios. Aínda que hai erros, como
ese de que se programen todos os ac-
tos xuntos no mes de maio, atibo-

Cando os nenos recitaron e
Manuel escoitou

XESÚS TORRES REGUEIRO

Aprimeira marca literaria
que se recoñece na figura
proteica de Manuel María

é, sen dúbida, a de poeta, e despois
descóbrese o signo do dramaturgo,
o colaborador de prensa, o confe-
renciante, o narrador e aínda o en-
saísta. Se agrandamos o eido des-
tas artes comunicantes e o aproxi-
mamos á materialidade que esixe
a industria cultural, Manuel María
foi tamén libreiro. E foi editor. O
autor de “Terra Chá” –tamén pro-
fesor no seu día nas academias de
Monforte de Lemos– levou a cabo
na súa vida unha tarefa demiúrxi-
ca, tendo por norte sempre a cultu-
ra, tanto nos seus aspectos propia-
mente creativos, neste caso litera-
rios, como no que atinxe –tal un
imperativo categórico– ao feito ou
necesidade de promover o libro e a
lectura, cumprindo así non só un-
ha función cultural senón tamén
de responsabilidade social, axente
transformador e fomentador de
ideas e novas realidades.

Con só vinte anos, inquedo e
creativo, Manuel María iníciase
como editor, e faino, inicialmen-
te apoiado polo seu amigo Ma-

nuel Antonio Sopena Somoza, a
través da creación da revista Xis-
tral, onde verían a luz poemas
de, entre outros, Aquilino Iglesia
Alvariño, Luís Pimentel, Álvaro
Cunqueiro e do propio Manuel
María. A revista Xistral –o título
fora suxerido por Pimentel– só
acadará dous números, mais non
pasarán ben os tres anos despois
desta experiencia co papel im-
preso e o poeta editor volverá á
carga. Estamos no ano 1952 e na-
ce a Colección de Poesía Xistral,
dirixida conxuntamente con
Ánxel Xohán e onde publicarán
autores como Ramón Cabanillas,
Luz Pozo Garza, Pura Vázquez,
Manuel Casado Nieto e Ricardo
Carballo Calero, entre outros. 

Instalado Manuel María en
Monforte no ano 1958, xa casa-
do coa que vai ser a súa insepa-
rábel dona e señora, Saleta Goi,
pasará algo máis dunha década
para que se faga realidade un
proxecto que latexa vivo arredor
do mundo do libro e da teima en
ofrecer un servizo cultural á co-
lectividade: nace a libraría Xis-
tral. Monforte de Lemos terá, a

partir deste feito, un espazo de
referencia no que o libro galego
é sabiamente atendido e promo-
vido, con amor real e con exqui-
sita profesionalidade. Mais tres
anos antes, no ano 1967 –e isto é
o verdadeiramente importante
para o obxecto deste traballo–,
crea Manuel María a empresa
editora chamada Ediciós Xistral.
Chama poderosamente a aten-
ción a pouca relevancia que se
lle ten dado ao traballo editorial
desenvolvido por Manuel María.
No ano 1968 ve a luz, na colec-
ción Val de Lemos, o primeiro li-
bro editado por Xistral, “Canciós
pra un agromar branco i azul”,
de Lois Diéguez. Esta colección
acabará incorporando dez títu-
los, todos eles de poesía. E aí es-
tarán Xosé Neira Vilas, Celso
Emilio Ferreiro, Bernardino
Graña, Darío Xohán Cabana,
Margarita Ledo Andión, Luís
Álvarez Pousa, Fiz Vergara Vila-
riño e Xosé Lois García, ade-
mais do propio Manuel María.
Eu expresei no seu día, con mo-
tivo da reedición da serie poética
de Xistral, que a colección Val

de Lemos supuxera unha impor-
tante plataforma editorial para a
poesía galega nun espazo de
tempo extremadamente difícil,
sometido ás leis obscenas da
censura e en circunstancias polí-
ticas –ditadura do xeneral Fran-
co– nada propicias. Cando escri-
bo este artigo teño diante dos
meus ollos o cartaz de publicida-
de que realizara para a colección
Val de Lemos o pintor Reimun-
do Patiño. Manuel María, fique
aquí afirmado coa máxima con-
tundencia, foi editor. Editor con
maiúsculas. E foi editor de libros
de poesía. Mais xa sabemos, con
Octavio Paz, que a poesía é un
alimento para disidentes e deste-
rrados, pouco valorizada por en-
sinantes e instrutores e moito
menos por libreiros, empeñados
estes, con poucas excepcións, en
non divulgala, condenándoa a
ocupar, no mellor dos casos, os
andeis perto do chan. Así se ex-
plica tamén o manto de brétema
que cubre aínda ao Manuel Ma-
ría editor, fabricante de libros e
de soños poéticos en tempos in-
salvábeis de penuria.♦

Editor con maiúsculas
MIGUEL ANXO FERNÁN VELLO

Manuel examina a navalla que lle aca-
ban de obsequiar os rapaces de Présaras.
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Houbo un tempo non tan
lonxano en que os ensi-
nantes non contabamos

con máis poesía para traballar na
escola que  Os soños na gaiola e
As rúas do vento ceibe. Moitos
nenos e nenas aprenderon ritmo,
rima e até métrica coa obra de
Manuel María; con ela fixemos
obradoiros de estimulación da
linguaxe en Educación  Infantil,
animación á lectura na Educa-
ción Primaria, obradoiros de cre-
ación poética na ESO...

A pesar de non ser filóloga
nin estudosa da literatura, voume
tomar a licencia de afirmar que a
poesía e o teatro de Manuel Ma-
ría para nenos e nenas ten un ca-
rácter basicamente didáctico, pe-
dagóxico no sentido máis amplo
e positivo destes termos. Fronte a
outros libros do autor que respon-
den  máis ás correntes literarias
do momento, Manuel escribe Os
soños na gaiola e As rúas do ven-
to ceibe para dar resposta a unha
necesidade política: o contexto
nacional daquel momento preci-
saba poesía na nosa lingua, teatro
funcional, que puidese ser facil-
mente representado por nenos e
nenas, materiais, en definitiva,
que axudasen a facer patria e Ma-
nuel, como se dun encargo se tra-
tase, asumiu a responsabilidade.

Eu son ensinante no CPI de
Carral e o noso centro, ao igual
que outros moitos da Galiza, xa
sexan de Tui ou do Caurel, da
Rúa ou de Ortigueira, leva moitos
anos con actividades moi diver-
sas ao redor da obra do escritor
chairego. Xa están na Universida-
de aqueles cativos e cativas que
foron actores, actrices, tremoiei-
ros, encargados de vestiario da
primeira representación de Aven-

turas e desventuras dunha espiña
de toxo chamada Berenguela. O
entusiasmo foi tal que un enco-
miábel empeño por conseguir-
mos unha representación o máis
realista posíbel fíxonos usar un-
has esposas que os nenos conse-
guiran e que eran case de verda-
de; só había un pequeno proble-
ma, perdérase a chave e había que
andar con moito tino. Mais nun
ensaio o xuíz, nun exceso de celo
profesional, pechounas. Despois
de intentarmos abrilas con toda
caste de métodos, Paula tivo que
marchar presa para a casa (o so-
prete dun taller de Tabeaio foi ca-
paz de poñer fin a aquela inxusta
condea). Representamos esta
obra en numerosas ocasións, con
outros actores, en distintos anos,
co éxito sempre garantido: un
texto atractivo, unha pobre inxus-
tamente condeada (a espiña de to-
xo) e un desenlace feliz, ¿que
máis se pode pedir?  Mesmo o
primeiro ciclo fixo un libro xigan-
te para que os máis pequenos fo-
sen quen de seguir a historia da
desventurada espiña. O texto é
utilizado en moitas ocasións nas
clases como pequenas representa-
cións de teatro lido.

Manuel María ten desde hai
moitos anos unha especial vincu-
lación coa vila de Carral; a súa
peza dramática Abril de lume e
ferro representa o alzamento de
1846 que remata co xuízo e fusi-
lamento dos coñecidos como
“Mártires de Carral”. Os rapaces
e rapazas do segundo ciclo da
ESO len a obra no mes de abril,
con ocasión dun intercambio que
fan co alumnado do IES de Ca-
cheiras, onde se conmemora a
batalla máis importante deste le-
vantamento. Ademais, esta peza

teatral leva anos interpretándose
pola xente do pobo de Carral a fi-
nais do mes de abril. Moitas ve-
ces Manuel se acercaba até aquí a
participar nesta festa de lembran-
za dos heroes da liberdade; eis a
razón pola que para o noso alum-
nado Manuel María era máis
(re)coñecido. Non era raro que
pequechos de seis ou sete anos
che berrasen no corredor: “–Onte
vin a Manuel María!”

Un ano invitámolo a visitar
o noso centro; esta visita foi a
culminación dun traballo onde o
alumnado cargou coa meirande
responsabilidade: construír mu-
rais, aprender poemas, ensaiar
cancións, facer libriños... tiñan
tanto que ensinarlle eles a Ma-
nuel  aquel día que o grande
conversador tivo que calar, mi-
rar e escoitar.  Aquel día e grazas
ao teatro, á plástica e á música o
alumnado de Carral foi capaz de
compartir co ilustre escritor todo
o protagonismo. Os seus poe-
mas musicados foron cantados
polo alumnado de todos os ni-
veis. Un gran mural ocupaba o
fondo do escenario, mural que
con formato de libro ía cambian-
do con cada grupo que cantaba.
Toda unha chea de actividades
para impresionar a Manuel, e
dou fe de que o conseguiron.

Cando no noso centro tive-
mos un grupo dun Programa de
Garantía Social, ¿que mellor
que acudir á obra do escritor
chairego para introducirmos a
eses cativos na historia de Gali-
za? Lemos os poemas dedica-
dos ao Medulio, A Revolución
Irmandiña, O Mariscal Pardo de
Cela, Os Mártires de Carral, etc. 

¿Que Equipa de Normali-
zación Lingüística, que campa-

ña de calquera institución non
utilizou os socorridos versos
do poeta chairego, exemplo na
defensa do noso idioma?:
“.................
O idioma é a forza 
Que nos xungue e sostén.
¡Se perdemos a fala
non seremos ninguén!.
...................
Renunciar ó idioma
é ser mudo e morrer
¡precisamos a lingua
se queremos vencer!”

Afortunadamente a obra lite-
raria de Manuel María non se
traballa só en Carral, senón que
percorre todas as escolas do pa-
ís. Cando en febreiro do ano pa-
sado se fixo en Lugo o primeiro
salón do libro, organizado pola
AS-PG xunto co Concello lu-
gués, e fixemos un chamamento
aberto para a lectura de poemas
chegaron ducias de pequenos e
pequenas cun poemiña para ler:
algúns traían o libro, outros un-
ha simple fotocopia. A min non
me sorprendeu nada que case to-
dos os menores de 12 anos traí-
an poemas de Manuel María.

Manuel afirmaba no prólogo
de As ruas do vento ceibe que se-
ría o home máis feliz do mundo
se os seus poemas nos aprende-
ran a amar a nosa patria Galiza.
Descansa feliz, Manuel, contigo
aprendemos lingua, aprendemos
amor polo noso, aprendemos re-
sistencia, aprendemos rebeldía e,
sobre todo e grazas a ti, aprende-
mos esperanza, porque ti,  Ma-
nuel, o tiñas moi claro:

“Pro nestes tempos de agora
Xa hai un invento novo
¡é que aparecen ovellas
que acaban comendo ó lobo!”♦

Nº 1.142

Do 16 ao 22 de setembro de 2004

Ano XXVII

rrando os rapaces con catro confe-
rencias sobre un autor que ademais
lle coinciden cos exames, e que non
se fagan ao longo de todo o ano. O
pior é tamén cando che meten os
máis pequeniños cos de octavo e lo-
go uns cansan antes ca os outros. Po-
lo demais, ben. Téñome atopado con
traballos impresionantes, como nun
colexio de Zas ou noutro xa na fron-
teira que me quixeron poñer unha
coroa de loureiro na cabeza, o que é
excesivo, porque asi coroaban aos
emperadores romanos e ademais o
loureiro é unha árbore sagrada.♦♦

Manuel María, con Saleta Goi, nas reu-
nions para a fundación de Promocións Cul-
turais Galegas, editora de A Nosa Terra.

NO NOSO CASO, ADEMAIS DA
presión política estaba a cultural e
sobretodo a do idioma. Sofrimos
unha dobre opresión. Cagaron li-
bros enteiros. Un poema como a
Canción para cantar todos os días
publicouse antes en francés que en
galego. Certos libros sairon cortos
de versos porque se arranxaba co-
mo se podía, outros non pasaban
por completo a censura. En recitais
había que presentar o poema na Dele-
gación Provincial de Información e
Turismo e dependías do censor de
turno. Con Acuso á clase media fíxose
un disco e pasou a censura en Madrid
porque quen o levou, un toledano
que falaba moi ben galego, dixo que
non sabía moito pero que lle parecía
que era un seudónimo de Alfonso X
o Sabio e o censor puxo grávese.♦♦

Na morte de manuel maría

Un poeta na escola
MARÍA XOSÉ BRAVO

Vai unha tarde outoniza. O
sol peta forte e adéntrase
polas regañas da carballei-

ra. No alto, a capela abrancazada
está humildemente engalanada
para agardarte. É un lugar ben fer-
moso, Manuel! Fomos á Santa
Isabel contigo este ano moitos,
tristes e amoreados coma nunha
romaxe silenciosa, á sombra dos
carballos. Viñas de Compostela a
modiño, a modiño, adentrándote
na chaira, desta vez para quedarte
por sempre no lugar que máis tes
amado e cantado. Viñas do Pante-
ón dos Ilustres, onde botaches a
noite canda eles, alí só, tan só que
un calafrío me percorreu ao ser
consciente dese camiño que non
ten volta. Alí estabas con Rosalía
e con Castelao baixo as tumbas
pétreas da distancia e do peso do
tempo, engalanado de flores e
máis flores, de afectos, de pranto
sinceiro, dunha dor de verdade.

Sabes, Manuel, o Villar ato-
pámolo no Preguntoiro, xemendo
costa arriba para verte. Unha vez
alí, achegouse a ti e non poido
ollarte. Foi conmovedor velo co-
ma un neno virarse tremente por-
que non podía, non quería crer

que estabas tan quedo, coas mans
alonxadas da boca, porque tiñas o
costume de tapar ás veces a boca
e falar ao mesmo tempo. O Ber-
nardino Graña, o Villar, como ti
sempre lle chamabas, logo, timi-
damente coa cabeza gacha, fóise-
che aproximando de novo. Enter-
neceume tanto! ASaleta, Manuel,
pasáronlle de súpeto cen anos por
derriba da alma. Desconsolada e
á vez tan enteira, porque a Saleta
é forte de verdade, máis erades
tanto un do outro que lle ha ser di-
fícil vivir así, moi difícil. Saleta
eras ti mesmo, o teu mundo, o teu
soño, a túa revolución, o teu amor
enteiro. Mais Saleta non está soia,
sabes. O Alberte, o Miguel Anxo,
o Pillado e a súa dona... continua-
mente pendentes dela e de todo.
Estaban os máis amigos, os coñe-
cidos, a oficialidade, os que te ad-
miraron tanto. O Manolo, o teu
curmán, ese amigo que tanto vos
coidou, parecía enteiro, pero esta-
ba moi triste. O Foxo agochábase

de cando en cando para que non o
viran chorar e decíalle ao Fraga:
“Acabousenos a tertulia do Kirs”,
e acordábase do Carlos, do Se-
nén, de Cesáreo, que ían de viaxe,
porque estas cousas son así, non
avisan cando, non está escrito
–como decían os máis vellos– o
día sinalado que trae o abandono,
o silencio da friaxe máis absoluta.

¡Que orgullosa me fixeches
sentir cando de adolescente escoi-
tei no vello Liceo das Pontes a túa
palabra musicada por “Fuxan os
Ventos”, aquel teu poema “Meu
pai é labrego, / labrego naceu, /
meu pai é labrego / sen terra de
seu”. Puxéraseme un nó na gorxa.
Podía ser humilde e podía ser da
aldea que ti eternizache, Manuel.
Non tiña nada que temer. Era al-
guén e non tiña que despreciarme
por ser así. Non imaxinaba que
moitos anos máis tarde ía ter a sor-
te de coñecerte, de escoitarte, mes-
mo de tratarte máis intimamente.

Manuel, o teu último acto foi

ben fermoso! Estou segura e que
che houbo de gustar. Todo perfec-
to, tan só quizabes faltaba a cor
marela das túas árbores. O silen-
cio exquisito, os aplausos á túa
chegada, poeta do pobo, poeta da
bandeira da estrela avermellada.
Só alguén falaba para ti de fondo.
O teu río, fermoso e cheo, o Pai
Miño, non calaba alí embaixo, ru-
xindo serenamente. E o Luís de
Sober, tremente, co traxe da voda,
dirixía a música da banda que lle
pediras hai tempo ao Manolo e
que este gardaba como un grande
segredo nun papel na carteira. Os
dous adorábante, Manuel, e decí-
an ter aprendido e coñecido moi-
to mundo á túa beira. Foi tan en-
trañable todo! Ti non merecías,
desde logo, que fose menos.

Diante miña, un home de Ou-
teiro de xersei roído, as autorida-
des moi compostas, o Darío de
loito rigoroso, o Beiras tan nervio-
so que non paraba de moverse e
de remexer entre das xentes... Val

a pena ser poeta, pensei eu, para
ter un lugar así a onde ir para ficar
por sempre. O cemiteiro de Outei-
ro é pequeno, mais é frondoso,
sombrizo e soledado, fermoso.
Cando xa a moreas se ía a xente,
case por derriba das tumbas ache-
gámonos para ver o oco que esta-
ban a tapar, a túa nova morada,
alí, moi perto da que é a Casa de
Hortas. E admiramos con agrado
o castiñeiro que tirará os ourizos
este Outono sobre da mármore
branca da túa tumba. Quedaba a
Marica abrazando aos teus ir-
máns. Volvín para atrás e tiven in-
tención de pedirlles a eles que che
botasen dentro a túa rosa, mais
non me atrevín a facelo. Non era
eu quen de tal cousa. O teu Tone-
cho amosaba de verdade a deses-
peración. Fomos ver as flores que
tiñas no valado, e eran tantas!
Centos de flores con cintas azuis e
brancas e algunha coroa de lourei-
ro! Vireime. De lonxe mandeiche
un bico, triste e satisfeita ao mes-
mo tempo, pois así se despide a
un poeta do pobo, con orgullo,
con imenso cariño e respecto.

Manuel María, ficas por
sempre no lugar soñado.♦

A tristeza da tarde serena
MEDOS ROMERO



OManuel finou. O seu cor-
po mortal como o de to-
dos e todas nós voltou

para sempre  facerse terra, na
súa querida Outeiro de Rei, den-
de onde sempre nos ensinou que
para poder ser universais, o pri-
meiro é recoñecérmonos e amar
o propio  como el sempre fixo.
Mais O Manuel é inmorrente.
Para sempre nos queda, e quéda-
lle a Galiza a alma que soubo
darlle: os seus poemas, os seus
escritos, a súa disponibilidade
permanente para todo o que fora
traballar polo País, as súas inter-
minabeis e sempre gratas con-
versas, o seu coñecemento pre-
ciso da paisaxe e da paisanaxe
fan que Manuel María, “O Ma-
nuel” como se lle coñece fami-
liarmente, non morra xamais.

O Carro, O Aradiño, La-
bregos ou Cantiga das Encro-
bas, son algúns dos poemas de
Manuel María que forman par-
te da discografía de Fuxan os
Ventos, e do acervo cultural do
País. Unhas musicadas por per-
soas do propio grupo, outras,
como O Aradiño, con música
de Antón Campelo, compañei-
ro de Lugo, activo colaborador
nos primeiros anos de Fuxan.

A trascendencia que a poesía
de Manuel María ten dende o
ponto de vista musical vai moito
máis aló das poucas ou moitas pe-
zas cantadas por Fuxan, xa que a
obra do Manuel foi, e seguirá sen-
do, recurso habitual para toda a
xente que queriamos facer Galiza
cantando, que tiñamos a música e
faltábanos a palabra... Manuel
sempre tiña o poema adecuado.
En realidade botando man da po-
esía do Manuel a música xa viña
dada, pois nela mesma era capaz
de expresar a musicalidade do Pa-
ís...o sentir das súas xentes.

Así “Os soños na gaiola”,
“As rúas do vento ceibe”, “Te-
rra Chá”, “Cancións do lusco
ao fusco” e moitos outros, fixé-
ronse canción nas voces de
María Manuela e Miguel, Miro
Casabella, Fuxan... e moitos
máis que resulta difícil enume-
rar. E sobor de todo Suso Va-
monde. Dende aquí tamén o
noso sentido recordo e mereci-
do recoñecemento a Suso, que
foi quen, ate o de agora, máis
poemas musicou do Manuel.

Para Fuxan os Ventos foi
fundamental a súa obra, xa que
conectaba perfectamente coa
idea que nós queriamos transmi-
tir nas nosas cancións e coinci-
diamos no interese en dignificar
e darlle vida ao idioma, á cultu-
ra, ás xentes... a Galiza, denun-
ciando inxustizas e desprezos ou
simplemente cantándolle ao la-
brego, ao cuco, ou ao carro.

Manuel María transmite na
súa obra a terra que o viu nacer,
sendo capaz de trascender sobre
o concreto, facéndonos identifi-
car permanentemente coa súa
poesía. O mundo rural: labrego
e mariñeiro; o amor á terra, á

Saleta, ao idioma, á natureza, ao
universo galego... A Patria nas
súas mans faise música.

Ademáis O Manuel sempre
estaba disposto a algo que moi-
tas veces non gosta facer, que
pode non resultar facil ou mes-
mo ser incómodo, como era o
ser “poeta por encargo”. Non, o
Manuel sempre disposto a facer
o que lle pediras. Fuxan dicía-
lle: necesitamos unha letra que
trate tal tema, ou tal outro, que
teña esta estrutura métrica, e
ademais que cadre tamén con
esta estrofa popular etc. etc... O
Manuel preguntaba: Para can-
do a queredes? E alí estaba o re-
sultado aos poucos días, sendo
capaz, con todos os condicio-
nantes que lle poñiamos, de dar
corpo poético á idea exacta que

se lle pedira. Así sairon pezas
como “Cantiga das Encrobas”.

Fuxan e Manuel comparti-
mos moitas outras cousas, e moi-
to tempo, pois era frecuente que
participaramos en actos conxun-
tos, onde nós cantabamos e Ma-
nuel recitaba ou falaba. Iso si,
nunca lle deixabamos cantar, de-
bía ser o único defecto do Ma-
nuel, si é que a cantar mal se lle
pode chamar defecto. Como di
Moncho Ramón, “O Manuel ten
moita voz, pero desagradábel”. E
era certo, tiña unha voz grave,
pausada e preciosa, que puña de
manifesto cando recitaba os seus
poemas (ou os doutros), cando fa-
laba ou conversaba, mais non da-
ba unha nota no seu sitio cando
de cantar se trataba. Este pequeno
contratempo non lle impedia que

el non o intentara con ganas e con
forza, de feito aínda que non esti-
veras perto del era facil saber que
esta O Manuel cantando.

Compartimos tamén viaxes,
pois  nunca “guiou” –como el
decía– e cando era preciso viña
con nós no coche, na furgoneta
do Amable –outro inseparabel
de Fuxan que tamén non deixou
para sempre. Dicía o outro día
un compañeiro na homenaxe
permanente e sentida que se lle
fixo a Manuel María, namentras
o seu cadaleito repousaba no lu-
gar que lle corresponde: Panteón
de Galegos –e Galegas– Ilustres:
“Morren os que non tiñan que
morrer, vanse os bos”-.

Tamén era habitual que nos
acompañara Antón “O Mago”,
que no intermedio dos recitais

de Fuxan facía xogos de maxia e
sacaba da maleta O Facundo. O
Manuel era unha enciclopedia
de historia andante, conversador
nato, ameno, didáctico e incan-
sabel. Nunha ocasión fomos a
Porto para participar nun pro-
grama da RTP (chamabase “A
árbore das patacas”? –menos
mal que nos queda Portugal).
Foi impresionante, foi falando
de Monforte a Porto e de Porto a
Monforte: cada casa, cada río,
cada ponte, topónimo ou lugar,
dáballe ao Manuel para contar
cincoenta mil cousas que nunca
cansabas de escoitar, iso si, os
demais pouco ou nada falamos,
como moito de vez en cando fa-
cías algunha pregunta; non por-
que el non che deixara falar,
non, non; non interviñas porque
era imposíbel achegarse ao seu
nivel de coñecementos ou á súa
capacidade memorística. Ade-
mais resultaba sumamente agra-
dábel escoitar, aprender e calar.

De vez en cando interrum-
píase para decir: “Botámoslle
un pito Moncho-Ramón?”.  

A obra e a vida de Manuel
María serán para sempre pozo de
sabiduria e fonte de inspiración
para coñecermos e cantarmos a
alma nacional de Galiza, o sentir
dun Pobo feito palabra, e o vivir
dun home facendo Patria.♦

(*) En nome de Fuxan os Ventos,
Ramón Díaz e Tereixa Novo
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Na morte de manuel maría

A poesía que cantaba 
FUXAN OS VENTOS(*)

Manuel María e Saleta Goi, a súa dona.                                                                                                                                                                   PAULA BERGANTIÑOS

Empezaba a década dos 70 e a
primavera francesa non quen-
taba o inverno que estaba ins-
talado dende o glorioso alza-
mento fascista do 36. París
quedaba moi lonxe dun Mon-
forte que non existía máis que
nos bairros. E foi no bairro da
Estación, no teleclub, onde co-
ñecín ó Manuel. E ao Leopol-
do, e ao Antón Arias. Foi nun-
has xornadas semiclandestinas

sobre a situación económica e
social do país.

E a política? Por bairros,
como a cidade. Era o tempo no
que os obreiros lle disputaban a
propiedade das rúas ao actual
emperador da Galiza. O río Ca-
be baixaba empanfletado.

Era tempo de música, de
poesía, de teatro combativo. E o
Manuel estaba. Coma sempre. 

Quén lle ía dicir ó neno

que quedaba hipnotizado ven-
do os monicreques nas festas
patronais ou escoitando ao ce-
go dos romances, que despois
acabaría representando o “Ba-
rrigaverde” ou cantando can-
tos de cego?

Quén lle ía dicir ao Moncho
Ramón que cantaría os seus po-
emas e gozaría da palabra e da
amizade do Manuel?... e segue
o inverno.♦

(D) MONCHO-RAMÓN (A)O MANUEL MARÍA
RAMÓN DÍAZ



Que acontece cando un cativo de
sete anos e con tan só tres pelos
na cabeza se perde no labirinto
dos soños e chega a Illa de Hyp-
nos, ese lugar fantástico onde
pasan mil aventuras e de onde
non se pode saír? A produtora
galega Grándola Nova vén de
desvelar o enigma con seis capí-
tulos de animación que dan for-
ma á serie para televisión O labi-
rinto dos Soños: Ventura na illa
de Hypnos, unha produción da
cabalo entre o clásico musical de
animación, os debuxos animados
e os vídeos musicais contempo-
ráneos, que se dará a coñecer no
Cartoon Forum de Galicia o vin-
deiro día 22 en Compostela.

Co formato de videoclip de
dous minutos e medio de dura-
ción cada un dos episodios, un-
ha canción como eixo central e
un soño no que o protagonista se
mete en enredos como argumen-
to, concibiuse esta serie dirixida
a un público infantil.

Nun momento no que as pro-
dutoras galegas teñen os ollos
postos nas longametraxes  ao xei-
to hollywoodiense, Grándola Nova
métese no mercado a contraco-
rrente, cunha serie atípica na que
a música e o aspecto visual están
ao mesmo nivel. “Unha vez que
unha longametraxe está producida
é moito máis doado introducila no
mercado pero, como contraparti-
da, a fase de produción é infinita-
mente máis complicada e máis ca-
ra”, indica Ramón Bermejo, produ-
tor executivo de Grándola Nova.
“O labirinto dos soños, engade, é
unha serie nada convencional
cunha duración inferior ao que es-
tán acostumados os compradores

e isto bótaos para atrás. Eles bus-
can un produto que lles cubra 25
minutos da programación. Pola
contra, nós presentamos algo con
moita riqueza visual e musical, que
funciona por si só”.

Fran Pérez e Pepe Sendón,
músicos que colaboraron coa
compañía de teatro Chévere e que
están a desenvolver proxectos
musicais paralelos á produtora,
como a Psicofónica no caso do pri-
meiro, foron os que compuxeron
as cancións que guían cada episo-
dio, cada unha dun estilo diferente.
Así que os cativos verán a Ventu-

ra cantar e bailar hip-hop, rock ou
folk mentres argalla algunha tras-
nada. A parte gráfica foi obra de
Fausto C. Isorna e Miguel Robledo
e a animación de Antonio Dato.

Un equipo maioritariamente
galego deulle forma a historia do
pequecho, un neno que nos sabía
soñar até que un día, lendo un libro
de contos, queda durmido e des-
cobre o mundo dos soños, de onde
non vai ser capaz de saír porque
está atrapado nun labirinto. Alí ira-
se atopando cunha chea de perso-
naxes como a Bruxa Catuxa e a
súa Cabra Maruxa, o capitán Bran-
dán ou os rapeiros Alíen e Electra.
Xuntos loitarán contra Hypnos, o
señor absoluto que controla a illa.
Encontro europeo

Coa intención de ampliar o pro-
xecto a trece episodios e de bus-
car o interese de diferentes televi-
sións europeas a serie preséntase
no Cartoon Forum Galiza, o even-
to de presentación e coprodución
de series de animación para a pe-
quena pantalla máis importante
do continente. A cita reúne a máis
de oitocentos profesionais entre
televisións, produtores, distribui-
dores e investidores, e é o lugar
no que se fragua unha parte des-
tacada das series de animación

que se emitirán nas televisións
durante algúns anos. A creación
de Grándola Nova foi a única pro-
dución galega escollida polo Car-
toom, un organismo dependente
da Unión Europea e organizador
do encontro, entre un total de 150
traballos europeos. De momento
a serie xa espertou o interese ini-
cial de oito televisións europeas,
entre elas a BBC e a RAI.

A idea do labirinto

Un Premio Barco de Vapor foi o
desencadéante, sen sabelo, dun-
ha serie que, antes de ser rema-
tada e emitida xa conta cunha re-
percusión positiva nos foros au-
diovisuais. O libro titulábase O la-
birinto dos soños e o autor era
Pepe Sendón. Con este conto in-
fantil como guión no 2003 Grán-
dola Nova edita un CD interactivo
co mesmo título, no que se pre-
sentaba a historia de Ventura
cunha estrutura labiríntica e onde
o labirinto era o concepto princi-
pal. Música, xogos e un conto que
se podía ler de mil maneiras. Par-
te da narración emitiuse no Xaba-
rín Club este mesmo ano na edi-
ción de Reis. Ante o éxito acada-
do, a produtora decidiu embarcar-
se no novo proxecto da serie.♦
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O labirinto
dos soños

MAR BARROS

Sete anos e tres pelos na cabeza.
O pequecho Ventura non ten nada máis
cando se perde no labirinto dos soños e
a terra nun lugar fantástico, a Illa de Hypnos.
Alí correrá toda unha serie de aventuras
que a produtora Grándola Nova vén de traducir en
serie de animación. Esta será a única produción
galega que participe no Cartoon Forum Galiza.

Ventura, o protagonista.

Os piratas.

Os rapeiros Alien e Elektra.

A bruxa.



Coincidindo co vixésimo quin-
to aniversario da Semana de Ci-
ne, o pasado ano o director do
evento, Manuel Curiel, sinalaba
na presentación que esa podería
ser a última. Con todo, no can-
to de desaparecer, esta nova
edición arranca reforzada, cun
orzamento dobrado, novas sec-
cións adicadas ao documental,
o cine feminino e as películas
inéditas en Lugo, máis activida-
des paralelas e cun número
maior de invitados e homenaxe-
ados. A cita arranca coa proxec-
ción na gala inaugural d’O la-
drón de reliquias, de Xosé Coi-
ra, que terá lugar no auditorio
Gustavo Freire e clausurarase o
26 co pase de Tres no camiño,
documental coproducido por
Filmax e Filmanova.

O prato forte segue a ser a
sección oficial, na que este ano
concorren O abrazo partido do
arxentino Daniel Burman, ga-
ñador do premio especial do
xurado na Berlinale, Osama, de
Siddq Barman, O regreso de
Andrey Avyagintsev, As inva-
sións bárbaras dirixida por
Denys Arcand, a obra de Nuri
Bilge Ceylan Lonxano, e Wild-
bur quérese suicidar de Lone
Scherfig. 

Héctor Alterio, que estes días
está presentar a obra de teatro
Eu, Claudio e que vén de recibir
un goya pola súa traxectoria, é
un dos actores homenaxeados
nesta edición cun ciclo adicado
no que se pasarán Novembro,
Fumata blanca e O fillo da noi-
va, entre outras películas.

Luís Tosar presentará O aga-
sallo de Silvia, Margarita Ledo
Andión o seu documental Santa
Liberdade e Xulio Fernández,
presidente da produtora Filmax
será galardoado coa Medalla
Fonmiñá. Ademais proxectarase
O túnel número 20 a cargo do

seu director Ramón de Fontecha.
Tamén estarán presentes Xurxo
Coira e Carlos Portela, director e

guionista d’O ano da carracha.
Parellamente, o martes 21,

inaugúrase no Museo Provincial

de Lugo a exposición Cinemató-
grafos de Galiza 1896-2002, coa
colaboración do CGAI.♦
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LUGO CINE
A.N.T.

Máis seccións e
mais actividades
paralelas son as

principais
novidades da

renovada Semana
Internacional de

Cine de Autor que
se desenvolverá

do 18 até o 26 de
setembro en Lugo.

A.N.T.
A fundación Caixa Galicia aco-
lle estes días a exposición Pin-
tura catalá. Do Naturalismo ao
Noucentisme, en colaboración
coa Fundación Thyssen-Borne-
misza. Mariano Fortuny, Ra-
món Casas, Isidro Nonell e Joa-
quín Torres-García son algúns

dos autores representados na
mostra.  

Dende mediados do século
XIX até o XX algúns pintores
cataláns embarcáronse na aven-
tura de mudar as tornas no que a
pintura se refería e comezaron a
pensar e a crear dun xeito dife-
rente e, case sen decatarse, deron

o salto á arte moderna. Do Ro-
manticismo e do Naturalismo
pasouse ao movemento do que
se nutriría Picasso, o Noucentis-
mo, nun dos períodos máis férti-
les da cultura catalá. 

A mostra Pintura catalana.
Do Naturalismo ao Noucentis-
me, propón precisamente esa

mesma viaxe realizada polos ar-
tistas cataláns do século pasado,
un percorrido polas distintas co-
rrentes que deron vida á arte da
Cataluña de entreséculos.

En total sesenta e seis obras
seleccionadas coa colaboración
do conservador xefe do museo
Thyssen, Tomas Lloréns, dan
conta do modernismo e o nou-
centismo catalán.

“O naturalismo, -indica o co-
misario Tomas Lloréns-, consti-
túe o primeiro capítulo do mo-
dernismo feito no Mediterrá-

neo”. Neste sen-
tido, a exposi-
ción abre cunha
sección adicada
á paisaxe román-
tica e con For-
tuny, autor que
xunto con Martí
Alsina e Rigalt
crearon escola. 

Outros dos
autores repre-
s e n t a d o s  n a
m o s t r a  s o n
Meifrèn, Casas,
Rusiñol e Gra-
ner, e xunto a
eles, as obras de
Anglada i Ca-
marasa, Mir e
Nonell.

A última sec-
ción da mostra
está centrada no
noucentisme, na
que destaca a fi-
gura de Sunyer
co cadro Medite-

rráneo, obra manifesto por ex-
celencia, recoñecido como tal
polo poeta Maragall no mesmo
momento de ser pintado e ex-
posto en 1911. Completan a sec-
ción as composicións de Benet,
Torné i Esquius e Torres-García,
autor que semella terse converti-
do no portavoz oficial deste mo-
vemento. De feito, foi el quen
recibiu o encargo de decorar o
Palacio da Deputación de Barce-
lona, aínda que as autoridades
da ditadura de Primo de Rivera
ordenaron recubrir a obra.♦

CARTELEIRA
SECCIÓN OFICIAL

Luns 20: O abrazo partido.
Martes 21: Osama.
Mércores 22: O regreso.
Xoves 23: As invasións bár-

baras.
Venres 24: Wilbur quérese

suicidar.
Sábado 25: Lonxano.

Todas as películas serán pro-
xectadas no Auditorio ás 23 h.

Félix Gómez e Xavier Veiga nun intre da película O ano da carracha.

Interior ao ar libre, 1896, de Ramón Casas Carbó. Óleo sobre
lenzo (161x121 cm).

Corrida de touros. Picador ferido, ca. 1867, de Mariano Fortuny i Marsal. Óleo sobre lenzo pegado a aluminio (80,5x140,7 cm).

CAT 1900



Despois da recuperación e reedi-
ción do primeiro disco de lousa
galego, realizado por Aires da
Terra en 1904, e as Cartas sono-
ras de Os Deza de Moneixas,
eses rexistros cos que os emi-
grantes tiñan coñecemento das
músicas e as festas do país, a edi-
tora Ovirmos vén de sacar á rúa
unha nova entrega da súa colec-
ción de gravacións históricas A
Tiracolo. 

Baixo o título a Romaxe ga-
lega 1922 do Coro Toxos e Fro-
les de Ferrol, a editora presenta
un traballo formado por un com-
pacto que recolle o repertorio
gravado polo coro galego duran-
te o ano 1922, en total vinte te-
mas entre os que se inclúe o pri-
meiro rexistro sonoro do himno
galego de Pondal e Veiga na súa
versión íntegra. Xunto ao disco,
a editora presenta ademais un li-
bro escrito polo historiador Xai-
me López Fernández-Caramelo,
no que afonda no contexto histó-
rico e cultural na que se desen-
volveu a formación fundada por
Manuel Lorenzo Barga.

A idea deste novo libro-disco
partiu do actual Real Coro Toxos
e Froles. Co obxectivo de restau-
rar o repertorio producido en 1922
pola formación, encargóuselle á
editora a localización, recupera-
ción e gravación deste material.
Dá comezo deste xeito un labor de
case cinco meses que vén de fina-
lizar estes días coa publicación de
Romaxe galega 1922. 

Na procura do material gra-
vado foron tres os arquivos dos
que botou man a editora, o que
conserva o historiador Xaime
López, o de Castor Castro e Fé-
lix Castro e o propio rexistro fo-
nográfico de Ouvirmos. O resul-
tado, dez discos de lousa impre-
sionados en Ferrol pola compa-
ñía do Gramophone, nas que se
incluían vinte temas do reperto-
rio tradicional do grupo “cunha
clara vontade nacional”, como
sinala Xaime López.

Esas vinte composicións
danlle forma a nova entrega, que
tenta ser fiel ao espírito do grupo
até no propio título, Romaxes ga-
legas, denominación que eles da-
ban ás festas campestres que or-
ganizaban para recadar fondos.

Público especializado

En plena crise do sector disco-
gráfico, na que incluso grandes
discográficas semellan estar to-
cadas de morte e obrigadas a re-
definir os seus contidos e estrate-
xias, parece que os tiros pasan
pola especialización. Cando me-
nos iso parece desprenderse dos
datos de vendas de Ouvirmos,
que “cumpren as expectativas”
da editora. 

A pesar de que o seu material
non vai dirixido a un público xe-
ralista, senón máis ben a aqueles

compradores especializados, a
acollida está a ser boa, especial-
mente entre as institucións, co-
mo se indica dende a editora.

Este labor de recuperación de
material histórico por parte de
Ouvirmos e da súa reedición e
restauración sonora, na que par-
ticipa a Radio Galega e Pablo
Barreiro, non coñece paralelis-
mo en Galiza.

Música en bits

Unha das grandes armas coas
que conta Ouvirmos, é posuír
unha das máis potentes bases de

datos do país. En total dous mil
discos diferentes procedentes de
arquivos de rexistros sonoros
particulares e institucionais in-

cluídos nunha mesma listaxe, un
proxecto froito de varios anos de
traballo intenso e de centos de
conversas con coleccionistas.♦
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Ramón
Conde
‘A miña obra
apóiase
nos opostos’

SILVIA ROZAS GARCÍA
Que busca coas súas escul-
turas?

Comunicar emocións.
Emprego a arte como unha
especie de psicoanálise, sen
partir de ideas a priori, dei-
xando que flúa o sentido
dunha época, cunha temática
dinamista que se apoia nos
polos opostos: forza e debi-
lidade, soidade e poder, vida
e morte... O título da última
exposición -Heros e Thana-
tos- basease nesta dualidade.

Por que esa obsesión
polos personaxes obesos? 

Inflúen proxecións infan-
tís nas que asociaba a gordura
coa sensación de poder. Por
outro lado, son un reflexo da
orografía galega, sobre todo
da paisaxe ourensá, coas súas
montañas redondeadas, pode-
rosísimas polo seu tamaño,
con grandes rochas... 

Existe certo desdobra-
mento nas súas esculturas...

Sí, hai unha distinción
moi clara entre o propio tra-
ballo de investigación sen
ningún tipo de interese social,
guiado só pola propia necesi-
dade de expresión, e aquel
que a sociedade che demanda
para unha universidade ou
unha praza pública. Neste ca-
so o que interesa é a capaci-
dade de plasmar un sentimen-
to ou un personaxe, non a ex-
perimentación particular. 

Pódese dicir que a súa
obra está comprometida
coa sociedade?

Indudabelmente calquera
artista é un individuo creado
cunhas determinadas condi-
cións sociais, entón calquera
expresión del é unha expre-
sión social que reflicte as in-
quietudes de moitos. Dende
ese punto de vista teño un
certo compromiso social.

Inciden nela os seus es-
tudos de Filosofía?

Exercen certa predisposi-
ción na ollada. A miña carac-
terística capacidade de inte-
rrogación e a procura cons-
tante dun elemento final están
dentro dun espíritu filosófico.

Cal é o seu próximo
proxecto?

Teño previsto realizar
dentro dun mes un itinerario
en Ourense tomando as rúas
do casco vello con escultu-
ras monumentais.♦

Que din os rumorosos?
MAR BARROS

A editora Ouvirmos, especializada en documentación musical, vén de presentar a súa úl-
tima produción Romaxe Galega 1922, na que se recolle o repertorio gravado nese ano do
histórico Coro Toxos e Froles, e que inclúe a primeira gravación do himno de Pondal.

Mentres Dionisio Fierros pin-
taba, Marcial del Adalid ou
Xosé Pacheco despuntaban no
eido da música clásica, as
agrupacións corais comezaban
a agromar no país. É precisa-
mente nese momento, ao redor
de 1900, cando nace o Coro
Feixoo Toxos e Froles como a
sección folclórica da rondalla
ferrolá Airiños da miña terra.
Da man de Manuel Lorenzo
Barga xorde unha nova expe-
riencia baseada nos principios
rexeneradores de Feixoo e con
outras formas reivindicativas
innovadoras como o teatro, a
bandeira, o himno galego e os
postulados nacionalistas.

Será o 20 de agosto de 1916
cando Toxos cante por primeira
vez o himno galego na praza de
touros da Coruña ante dez mil
persoas. A partir dese momento
o himno e bandeira azul e bran-
ca, copia exacta da enviada
dende La Habana co féretro de
Manuel Curros Enríquez, con-

vértense nalgúns dos símbolos
que translocen o seu marcado
galeguismo, sempre vinculado
ás Irmandades da Fala.

Como indica Xaime López
no libro que completa o mate-
rial sonoro, “moitas veces con-
siderouse aos coros galegos co-
mo nostálxicos intérpretes do
folclorismo, pero non podemos

esquecer a desinteresada loita
dos homes e mulleres que, den-
de os coros, defenderon a cultu-
ra galega”. Ese era tamén un
dos obxectivos de Toxos.

Actualmente o Real Coro
segue en activo desenvolvendo
toda unha serie de actividades
relacionadas co baile, a música
e o teatro.♦

A bandeira de Toxos e Froles

Toxos e Froles polos anos 20.

Coa primeira bandeira no ano 1917.

As
primeiras
mulleres
en
ingresar
no coro.
Á
esquerda,
o disco
recén
editado.
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No municipio luso de Vilanova
de Gaia, mirando cara ao río
Douro, atópanse as históricas
adegas de Porto Cálem. Fun-
dadas en 1859 pola familia que
lles dou nome, conta con deza-
seis mil metros cadrados onde
producir, envellecer e comer-
cializar o viño e cunha capaci-
dade para almacenar seis mi-
llóns de litros. Atrae uns cento
vinte mil visitantes ao ano que
se achegan para degustar o viño
e coñecer o seu proceso de ela-
boración, o que a convirte na
empresa vinícola máis visitada
de Portugal e nunha das máis
concorridas do mundo.

Os viñedos atópanse na zo-
na que os portugueses denomi-
nan “rexión marcada do Doiro”,
a cen quilómetros ao norte de
Gaia, onde existen alrededor de
250.000 hectáreas de viñedos
dos cales 40.000 están cultiva-
dos e declarados pola Unesco
Patrimonio da Humanidade. 

Tras sete meses de intenso
traballo veñen de remodelarse
catro mil cincocentos metros
cadrados das mans dos arqui-
tectos vigueses Xosé Lois Pe-
reiro e o seu fillo Simón Perei-
ro, as decoradoras Sofía Per-
nas e Micaela Neira e a empre-
sa construtora do portugués
Acacio Batista. Caixanova  fi-
xo posíbel a rehabilitación das
históricas adegas a través dun
investimento de seis millóns
de euros. A entidade entrou no
negocio en 1998 participando
cun 21,4% do capital do con-
sorcio portugués Sogevinus.
Progresivamente aumentou a
súa participación até que en
marzo de 2003 adquiriu a tota-

lidade do holding portugués
convertíndose, indirectamente,
en propietaria do 99% das ade-
gas Cálem. A firma ten oito
millóns de litros en stock, da
emprego a setenta e dúas per-
soas e prevé vender este ano
máis de catro millóns de bote-
llas, o que supón unha factura-
ción duns dezaseis millóns de
euros.

A adega Cálem é coñecida
internacionalmente pola gama
de viño de Oporto Velhotes. Os
principais mercados son Dina-
marca, Holanda, Canadá, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Suiza,
Bélxica e Italia. Decenas de pre-
mios fan constar o respecto que
estas adegas teñen cara a tradi-
ción, historia e cultura do sector.

Caixanova e a cultura do viño

Caixanova aposta por unha ofer-
ta de novos servizos que convir-
tan a Porto Cálem nunha autén-
tica meca do enoturismo. Entre
eles destaca unha visita guiada
polas instalacións, onde conflú-
en un auditorio para cento cin-
cuenta persoas, unha sala de ex-
posicións, dúas salas de xuntas,
dous salóns de autoridades e un
museo do viño que serven como
reclamo para achegar o publico
ao mundo do viño. Na vinoteca
pódese degustar e mercar o viño,
onde se chega a pagar dende
7,20 euros pola botella máis eco-
nómica até 170 euros por un tin-
to da colleita de 1957.

Un restaurante, de estilo

vangardista en aceiro simulan-
do os vagóns dun tren de alta
velocidade é o entorno ideal pa-
ra gozar do rei dos viños de Cá-
lem, o “Vintage”.

Na sala de exposicións ató-
pase a mostra Esencias, un per-
corrido por algunhas das obras
máis representativas da Colec-
ción Caixanova, entidade que
apoia o panorama artístico por-
tugués e galego, apostando polo
mundo das artes plásticas en to-
das as súas manifestacións,
dende a escultura á pintura, pa-
sando polo gravado e a fotogra-
fía. Leiro, Pamen Pereira, Sil-
verio Rivas, Salvador Cidrás,
Antón Pulido ou Antonio Mura-
do son algúns dos artistas pre-
sentes nesta compilación.♦

As adegas Cálem
Sitios Silvia Rozas García

A dignidade
XURXO G. LEDO

Estes días, falando con
compañeiros, caín na
conta de que

continuamente mencionaba
a verba dignidade. Para
explicar a miña forma de
pensar tiña que facer un
esforzo e subliñar o
importante que é non
perder a dignidade. Diante
da argumentación era
común respostar que a
necesidade obrigaba a
facer cousas ou a consentir
situacións. Esta necesidade
sempre estaba baseada no
eido material: diñeiro,
vivenda, coche ou comida.
En ningún momento saíu
nas conversacións outro
tipo de necesidades como
por exemplo a coherencia,
a responsabilidade, a
lealdade ou simplemente
atoparse ben con un
mesmo.

Persoas con estudos,
traballadoras, de
esquerdas, novas ou vellas.
Independentemente da
condición social todas
coincidían na esencia do
discurso materialista,
condicionadas pola súa
función como pezas dunha
engranaxe perfectamente
engraxada. Ningún atisbo
de dúbida, coa idea clara de
que é preciso permitir
abusos, humillacións,
roubos ou vexacións en aras
a manter o posto de traballo
e tratando de evitar o
posíbel malestar dos xefes.

Parece bastante clara
na nosa sociedade a
asunción de padróns de
comportamento que non se
poñen en cuestión e que
son aceptados como
normais, estando a
reflexión de máis, sendo
manifestamente incómoda
porque pode poñernos
fronte a un espello. É
mellor asumir con devoción
cristiá que as cousas son
así, como asumían os
verdugos o seu papel
crendo que non estaban
implicados persoalmente
no que facían senón só de
forma laboral.

Os soldados tampouco
poden poñer en cuestión as
ordes, obedecen
relixiosamente e así todo
funciona perfectamente. As
decisións, a coordinación e
os beneficios ou prexuízos
son asumidos como o
resultado da obediencia que
nos exime de
responsabilidade ningunha.

A dignidade en esencia
só serve para os libros de
ensaio ou de filosofía, ou
incluso para cursos
universitarios de verán. Non
é intelixente pensar nela e
en como somos e como nos
comportamos, xa que isto
pode provocar dores de
cabeza e malestar
intestinal.♦♦

O voo do moscardo                            José Viale Moutinho

Uma das imagens tópicas sobre o
feitio dos galegos é que, face a
uma pergunta, respondem com ou-
tra pergunta. Em entrevistas que
para aí tenho dado, o repórter, de-
certo à míngua de outros interes-
ses, sempre me interroga sobre a
minha ligação afectiva à Galiza,
querendo saber se tenho ascendên-
cia do outro lado do Minho, se vi-
vi por lá ou quê. Invariavelmente,
baixo o olhar e respondo cá por
dentro com outra pergunta: mas
porque raio é que não há mais uns
quantos, aliás toda a gente portu-
guesa, sobretudo a do Norte de
Portugal, a interessar-se pela Gali-
za? Depois, já por palavras ditas,
respondo qualquer coisa, que ge-
ralmente não dá para grandes títu-
los. Por isso é que, a partir de ho-
je, venho aqui contar como tudo se
passou. É que, com 59 anos cum-
pridos, é possível que não tenha
outra ocasião. Só espero que o fic-
cionista que sou, e o poeta que
gostaria de ser, nenhum de ambos
meta a colherada num género em
que a verdade, e só a verdade, na-
da mais do que a verdade, deverá
prevalecer. Bem, mas podíamos

agora discutir se a verdade é aqui-
lo que protagonizamos por fora ou
por dentro, pois podíamos?

Pois a minha família, por par-
te do senhor meu pai, é de Al-
mendra, uma aldeia com pelou-
rinho bem assente na Região De-
marcada do Douro. Num par de
horas, naqueles tempos, chegava-
se a Vilar Formoso, e sem andar
muito, apenas com o atraso das
curvas e contracurvas. Ora era
então uma época em que ir à Es-
panha tinha o seu quê de aventu-
ra, mesmo que não fosse a salto e
com uma carga de café ás costas
para lá e trinta e três bonecas à
andaluza e sete garrafas de Do-
mecq para cá. E andar por aquelas
paragens com umas calças de pa-
na era confessar às excelentíssi-
mas autoridades que prevaricara,
ou colaborara, em crime fiscal,
pelo menos da cintura para baixo. 

Bem, nos anos 60 eu já tinha
ido a Salamanca, a Madrid, a Tole-
do, já metera o dente ao leitão do
Cândido em Segóvia. O meu pai
também era quem de amar as Es-
panhas, como ele dizia e eu não en-
tendia o plural. E quando vinha á

colação falar-se em passar a fron-
teira, logo ele contava a história de
um primo nosso que, ainda menino
e moço, nos idos anos 50, quisera
tanto ir à Espanha que alguém lá de
casa o levou, aproveitando para re-
abastecer a despensa com produtos
indispensáveis, pois o consumismo
ainda não tinha sido inventado. De
caminho levava uma garrafa de
Vinho do Porto a não sei quem que
era das suas amizades.

E lá se apontaram ambos, de
boleia numa velha camioneta, a
caminho de Vilar Formoso. Do
outro lado do risco fronteiriço era
Ciudad Rodrigo. O meu primo es-
tava deslumbrado. Já não pisava
solo de Castela com a mesma in-
diferença com que o fazia da ban-
da de cá da fronteira. Portugal era
o lado mais carente, pois por cá
era só a Guarda Fiscal e a PIDE,
enquanto no posto espanhol eram
guardas, guardinhas e polícias de
várias outras marcas, fardados e
`civil. Pois meu primo ficou à por-
ta do estabelecimento onde quem
o levava foi comprar o que naque-
la altura se podia comprar em Es-
panha e trazer para Portugal sem

grandes chatices. Bem, nem uma
hora depois e já estavam de novo
em território português. E, o tal
par de horas depois, regressados,
meu primo foi à presença de meu
pai que lhe perguntou:

–Então, e na Espanha? 
–Na Espanha –respondeu ele,

impante de importância–, lá é tudo
muito diferente de cá de Portugal!

–E o que é diferente?
–Olhe, meu tio, na Espanha…

Na Espanha, as mulheres bebem
azeite e as galinhas falam!

–Ah, sim? E alguma galinha
falou contigo?

O meu primo pôs-se muito sé-
rio e respondeu que claro que sim.

–E que te disse?
–Perguntou-me: “Então que tal?”
–E tu?
–Eu, nada, que ainda não sei

falar espanhol!
Isto contava-se lá em casa,

numa altura em que eu era peque-
no e o meu primo, embora mais
velho, quando o ouvia, corria a
esconder-se. Atrás das portas e
debaixo das camas, garanto eu.♦

A seguir: A descoberta do galego.

As diferenças da Espanha
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Unha Galiza laica sería
menos relixiosa? Tal-
vez non. Unha Galiza

laica sería máis pacífica e
de máis despregue económi-
co-social? Talvez si.

Partamos dun obxectivo
común: sabermos convivir
en paz e desenvolvemento.
Todos asignamos este
obxectivo. Como logralo?
Afirmar que só desde a lai-
cidade podemos convivir
en paz e desenvolvemento
non é un paradoxo; é o
froito da evolución mental
de Occidente. País laico é
aquel que conta cunha
sociedade libre, que
recoñece os dereitos e
deberes humanos
individuais e colectivos.
Por séculos, as sociedades
mesturaron relixión e
razón; consideraron
necesaria a relixión para a
convivencia. Épocas houbo
nas que Europa optou por
unha soa relixión ao
arbitrio do Principe(Cuius
regio illius est religio).
Mais a forza do pensamen-
to clásico e do cristianismo
desfixo tal contaminación e
deu probas da capacidade
da autonomía humana pa-
ra organizarse e mellorar.
A Ilustración desenvolveu
as condicións para o
exercicio da convivencia en
base á racionabilidade.

Mais a razón cando se
absolutiza, cae na senrazón.
Temos experiencia deses ab-
surdos da razón. Temos
visión dos perigos da
“racionalidade “ en mans
de financeiros. As denuncias
de corrupción son públicas,
mais segue o sistema que os
protexe. A convivencia en
paz e xustiza é posíbel coa
razón de “todos”, cunha de-
mocracia real, participativa.
A concentración do poder
en poucas mans inutiliza a
racionabilidade humana.

Unha Galiza democráti-
ca, dos dereitos humanos de
todos, é necesaria, mais ho-
xe non existe. As sedicentes
democracias están baixo a
tutela das “finanzas”. Esa
Galiza a construír desde si
mesma podería ser moi reli-
xiosa ou pouco. Mais a laici-
dade di liberdade, respecto
ás opcións persoais. E nela
cabe a intuición, o desenvol-
vemento dos lóbulos
cerebrais da aceptación reli-
xiosa.

Na Galiza actual,
intercultural,
relixioasamente plural, só é
válida a base común laica
de dereitos e deberes iguais
para todos. Se a razón se
perverte, as relixións tamén.
Por iso unha e outra teñen
de seren analizadas e locali-
zadas no seu espazo. Unha
ética civil para todos é
imprescindíbel; un aroma
de esperanza e de tensión
escatolóxica é beneficioso,
mais só aromatiza os
espazos abertos e
solidarios.♦♦

“Não sei como agradecer
tanta tenrura”

Foi a voz morna do seu canto
singelo o que mais aliciou a min-
ha sensibilidade musical. Na sua
poesia de suaves tonalidades e
sons agarimosos transcende um
firme compromisso de defesa da
dignidade do poeta, da sua cultu-
ra e do seu povo.

A minha natural timidez não
permitiu que me achegasse a
Manuel María até há poucos
anos, quando tive a ousadia de
lhe enviar a minha obra para co-
ro a cappella “Lábios de sabor a
mar”, com um texto próprio. Isso
propiciou várias conversas e al-
gumas cartas que aumentaram a
minha admiração não só pelo po-
eta senão também pela sua extra-
ordinária qualidade humana.

“Não sei como agradecer
tanta tenrura”

Convidado por Alexandre Fi-
nisterre fui dar à tertúlia do Café
Comercial de Madrid onde se reú-
nem, o último Sábado de cada

mês, os poetas e intelectuais gale-
gos do Grupo Bilbao. Ali conheci
Borobó, Sabino Torres –primeiro
editor de Manuel María–, Xosé
Farinha Jamardo, Vicente Ara-
guas, Fermim Bouza Álvarez, Ma-
nuel Pereira Valcarcel, Xosé Soto,
Carmen Blanco Romero, e muita
gente nova que como eu escuta-
vam com devoção. No ano 1999
os veteranos da tertúlia propuse-
ram continuar a revista Loia,
fundada por Antón Patiño, Xosé
Manuel Pereiro, Manuel Rivas,
Lois Pereiro e outros galegos coin-
cidentes em Madrid e cujo último
número saíra em 1978. Pedi parti-
cipar como compositor e concebi
um projecto de doze peças curtas
para homenagear os meus amigos
de letras, com a Gaita de fole co-
mo instrumento expressivo.

O propósito, em consonância
com a revista, era criar um repertó-
rio de música culta para duos de
Gaitas de fole, e explorar uns recur-
sos que podem abrir caminhos no-
vos tanto à música como ao instru-

mento, ainda que corria o risco de
ser anatemizado por violentar o sta-
tus de ícone popular e tradicional.
Assim nasceram os dois primeiros
duos: “Borobó” e “Manuel María”.

“Não sei como agradecer
tanta tenrura”

A revista não foi adiante e pu-
bliquei os dois duos no Corpus
Musicum Gallaeciae. Falei com
alguns gaiteiros para ver de ofere-
cer aos dedicatários esse presente
sonoro mas nenhum aceitou o de-
safio, e até agora não tenho notí-
cias de terem sido interpretados
em concerto. É curioso que a edi-
tora receba muitas petições destas
partituras, mas tão-só dois exem-
plares foram para a Galiza.

Já não se sentia com forças
mas quando lhe pedi criar um
novo livro, para inaugurar uma
colecção em galego português,
de primeiras ainda me deu espe-
ranças e confessou-me que esse
era o futuro.

Manuel María era um incon-
dicional leitor do ‘Bardo na Brê-

tema’, e na sua imensa generosi-
dade, sempre que podia, assistia
aos concertos onde se programas-
se a música culta galega. Eu con-
fiava em vê-lo o próximo Domin-
go 19 no Museu de Belas Artes da
Corunha onde as 12 da manhã es-
treiam uma obra minha, e desde
aqui quero brindar essa primeira
audição do “Prelúdio da Montan-
ha Mágica”, homenagem a Tho-
mas Mann, ao amigo ausente. Sei
que a escutaria com agrado.

Não é possível falar de Ma-
nuel María sem ter presente a
companheira de “tantos dias usa-
dos em comum, tantas horas de
plenitude” e berço de tantos ver-
sos. Saleta, musa de toda uma ge-
ração da lírica galega, é a essên-
cia de Manuel María, por esse
motivo cito o primeiro verso do
seu livro A Luz Ressuscitada, pa-
ra lhe expressar, com as palavras
que ele dedicara a Saleta, o meu
imenso agradecimento a ambos.

“Não sei como agradecer
tanta tenrura”.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

A minha música de Manuel María

Pasamos a Troña de Pericot e
Cuevillas e o establecemento
balneario de Peinador e achegá-
monos, na galleira dos cestei-
ros, a Gargamala. Deixamos os
barrios de Vedrelos e A Rúa pa-
ra subir por Mourelle, pé do Co-
to do Castro, antes Castro da Si-
nagoga, e bebemos na Fonte do
Paraíso –sábenos a gloria-. Na
Portela da Chan de Cairón, dúas
mámoas violadas grazas ao
“bando” do Vázquez de Orxas e
tres petroglifos de coviñas e cir-
cos. Centos de coviñas e ducias
de circos, tamén cruces. No
monte de Boente, Barral e o Ba-
rro, outro hábitat castrexo, o
Coto da Cidade, e ó nacente del
no próximo quilómetro de terra
que as leis dos anos 40 preser-
varon da repoboación, ficou
mundo para que Soledad Faro
Cabirto apastara seus douscen-
tos de cabras e cabirtos, agora
con minúscula, e tivera tempo
de coñecer a terra, os nomes, as
pedras, os muíños, as levadas e
levados da súa man dúas ducias
de laxas gravadas, unha enorme,
encostada ao sur acugulada de
cruces, ferraduras, coviñas, al-
gún circo e un zoomorfo.

Corre auga. Cartel presenta-
dor das gravuras en estrutura de
madeira. As cruces denuncian
cronoloxía histórica, como ta-
mén na Laxe do Abade. O resto
das superficies son de arte abs-
tracta, coviñas e circos. Entra-
mos polo Porto Acurvo deixan-
do o camiño que vai ao Foxo
–hai pétrea trampa para lobos e
veados-; gravuras nas Laxas Pu-
rreiras, Surreiro, O Campado, A
Rega de Escarnabois. Arriba, na
Pedra Leirada, máis coviñas,
máis circos, arte abstracta dun
tempo lonxano. Quen gravou

nin fixo arte nin a fixo abstrac-
ta, quen gravou chegou ao “ho-
rror vacui” na Chan do Coto
Redondo, enorme laxa.

E o son da auga que baixa
pola potente levada vai aos nove
muíños, o primeiro o de Leopol-
do e o último o da Torre nas ca-
sas dos Rochos. Entre medias
baixamos ao inferno do de Xe-
nalves –Xan Álvares- onde xa
non fala o veo, medran guichos
os salgueiros, destellouse a tei-
tume, podreceu a moega, rouba-
ron a mo. 

Hai máis gravados na Gatei-

ra, en Sobreirós e nas Casiñas.
Máis abstracción xeométrica.
Tal é o noso descoñecemento
do horizonte mental figurativo,
cultural daqueles gravadores
que non acertamos no seu signi-
ficado.

A que se debe esta fartura de
circos e coviñas aquí en Garga-
mala e aquela chea de cervos
acolá ó norte en Tourón?

Xorden as preguntas de sem-
pre, se serían épocas distintas, ou
distintas as finalidades figurati-
vas ou as xentes creadoras. A
verdade é que nunha parroquia

sacudida pola eterna emigración
temos un conxunto etnográfico e
arqueolóxico heteroxéneo e ana-
crónico con mámoas, castros,
petroglifos, “foveum lupale”... e
para rematar Sole lévanos á Laxa
da Moura e alí descubrimos dúas
liñas de ringo rango, cal ofidios
reptantes entre circos concén-
tricos, punto arqueolóxico inédi-
to. Grazas, Sole.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é Director
da Sección de Prehistoria e Arqueolo-

xía do Instituto de Estudos
Miñoranos.

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

Gargamala monumental



AllarizAllariz
■ ACTOS

FILO-CAFÉ
O sábado 2 de outubro celé-
brase no Roi Xordo, sob o
lema O Estando, este en-
contro, que desde a súa I
edición (celebrada no Da-
do-Dadá de Compostela en
2003) procura reencontrar o
placer do pensamento pola
vía do troco, a diferenza, e
de compartir as ideas do re-
al, con intervencións aber-
tas á criación, ao pensamen-
to, á crítica e á diversidade,
a modo de manifesto perso-
al, propiciado pola horizon-
talidade da disposición dos
participantes, podendo con-
siderarse, pola forma lúdi-
ca, unha conversa. Para par-
ticipar ou solicitar máis in-
formación pódese chamar
ao 699 395 229 ou ao 965
817 337 de Portugal.

AmesAmes
■ TEATRO

SCHSSS...CALMA
Fulano, Mengano e Cita-
no chegan con esta obra o
próximo venres 24 ao Cen-
tro Sociocultural.

ArArteixoteixo
■ DANZA

NOVA GALEGA
DE DANZA
Esta formación estará no
Pavillón este venres 17.

■ MÚSICA

SUSANA SEIVANE
A gaiteira e o seu grupo dan
un concerto o sábado 18 no
Pavillón.

BarbadásBarbadás
■ TEATRO

TEATRO MUTANTE
Esta compañía estará o sá-
bado 18 na vila para facer
unha representación.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

CervantesCervantes
■ MÚSICA

BANDA DE GAITAS
A do Concello de Monforte
que fará unha actuación na
vila o sábado 18.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

O FUTURO DO
FINANCIAMENTO
AUTONÓMICO
Este venres 17 vanse cele-
brar, na sala de conferencias
de Caixa Galicia, estas xor-
nadas, organizadas pola
Fundación Iniciativas 21.
Ás 11 h. o Conselleiro de
Economía de Catalunya An-
toni Castells, aportará a súa
perspectiva sobre O Finan-
ciamento das Autonomías;
ás 12:30 Eduardo
Bandrés, Conselleiro de
Economía de Aragón, falará
sobre Os Problemas do Fi-
nanciamento da Sanidade
Pública; ás 13:30 os profe-
sores Luís Caramés Viéitez
e José Sánchez Maldona-
do debatirán sobre Balan-
zas Fiscais; e ás 17 h. Tino
Santiago, presentador da
TVG, moderará as interven-
cións do profesor e membro
do Consello de Contas de
Galiza Xoaquín Álvarez
Corbacho e os profesores
Santiago Lago Peñas e Al-
fonso Utrilla de la Hoz.

■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CONDE
Heros e Thanatos titula o es-
cultor a súa mostra, que po-
demos contemplar na galería
Ana Vilaseco (Padre Feixóo
5) até o 9 de outubro.

ÁVILA DURÁN
Mostra a súa obra na sala do
Arquivo do Reino de Gali-
cia, no Xardín de San Car-
los até o 28 de setembro.

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.

VII MOSTRA
UNIÓN FENOSA
O MACUF acolle esta sele-
ción da mellor arte até este
domingo 19 de setembro.

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.

■ MÚSICA

ASOCIACIÓN GALEGA
DE COMPOSITORES
O Museo de Belas Artes ven
sendo o escenario do XII ci-
clo de recitais da Aso-
ciación Galega de Compo-
sitores, os domingos ás 12
do mediodía, co gallo de dar
a coñecer unhas obras que,
doutro xeito, acadarían pou-
ca difusión. Comezou o ci-
clo o pasado domingo 12 co
pianista cubano Antonio
Queija que interpretou
obras de Viso, Vara, Durán
e Manuel Balboa. Este do-
mingo 19 o recital estará a
cargo do profesor do Con-

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

Entre o 18 e o 26 de setembro,
Lugo acolle a XXVI Semana In-
ternacional de Cinema de Autor.
O protagonista será Luís Tosar,
que vai presentar O agasallo de
Silvia. Xulio Fernández, produtor

propietario de Filmax, recibirá a
medalla Fonmiñá. Na nova sec-
ción dedicada aos documentais,
Margarita Ledo exporá o seu San-
ta Liberdade. Organiza o Grupo
Cinematográfico Fonmiñá.♦

Cinema de autorCinema de autor en Lugoen Lugo
O O TTrinquerinque
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☞ CAZADORES DE
MENTES. Como parte

da súa preparación, varios poli-
cías, que estudan criminoloxía,
van a unha illa deserta a desvelar
un crime simulado, só que des-
tas comezan varios asasinatos en
cadea nos que as vítimas son os
alumnos. Intriga tramposa.

☞ YOUNG ADAM. Un
escritor frustrado traba-

lla nunha barcaza de transporte
en Escocia e atopa na auga a
unha muller que resulta ser a
súa antiga noiva. El non di na-
da desta relación e continúa a
súa vida habitual, que de nor-
mal non ten demasiado.

☞ 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.

☞ AVOLTAAO MUNDO
EN OITENTA DÍAS.

Versión moi libre e pouco atina-
da 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 PER-
FECTAS. Un grupo de ca-

baleiros resentidos coas súas mu-
lleres executivas deciden roboti-
zalas. Nicole Kidman descubrirá
a maldade. Parodia da cursilería,
nunha película que destaca por ri-
ba doutras 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.

☞ SPIDERMAN 2. Nada
novo sobre o home araña

neoiorquino (cidade na que, por
certo, proliferan máis as cucara-
chas). Tobbi Maguire interpreta
dignamente o seu monocorde pa-
pel. O guionista decidiu mesturar
o tempo do cómic orixinal (anos
cincuenta) coa actualidade, e non
lle sae mal de todo. En calquer ca-
so,non pasará á historia do xénero.

☞ FAHRENHEIT 9/11.
Con trazo groso, Michael

Moore ilústranos sobre as tropelí-
as de Bush para gañar as elec-
cións, as súas relacións coa fami-
lia Bin Laden e cóntanos que Iraq
non tivo nada que ver co 11-S.

☞ 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 oposición do
sogro. Nova bulra de Walt Dis-
ney. Afada madriña é a mala e un
príncipe acaba converténdose en
sapo. Aínda sendo máis tópica
que a I parte, segue a pagar a pe-
na. Mágoa que só haxa versións
en castelán-andaluz (o andaluz
ponllo a voz de Antonio Bande-
ras) e non en galego.♦

CarCarteleirateleira

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 21 h. Espectáculo
de Rúa na Praza de Abaixo e

proxecións de Malabares 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, es-
pectáculo audiovisual sobre o
río e a ponte romana no Tokó-
dromo, a cargo de DJ Panko,
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 cur-
sos 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 acam-
pada) 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.♦

IIII RepeckusiónRepeckusión

Estre as actividades músi-
cais dos do Xacobeo des-
tacamos o concerto de So-
ber, Medusa e El Pulpo o
domingo 19 en OURENSE;

e o de Santiago e Antonio
Orozco o domingo 26 en
SANTIAGO. Entradas á
venda e máis información
en www.xacobeo.es.♦

Xacobeo MusicalXacobeo Musical

A III edición do Festival
Popular de Poesía, pro-
movido polo Concello de
POIO, celebrarase este do-
mingo 19 en Combarro.
Ás 12:30 na Praza da
Chousa, comezará a ac-
ción poética Poesía para a
vida, en homenaxe a Xela
Arias e Luísa Villalta,
consistente na creación

dun poema colectivo, coa
participación de calquer
persoa interesada en dei-
xar 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

Susana
Seivane dá
un concerto

o sábado 18
en ARTEIXO.

Ramón
Conde
mostra
as súas
esculturas
na galería
Ana
Vilaseco da
CORUÑA.
Na imaxe,
Paternidade.



servatorio do Ferrol, Gena-
ro Fernández, que oferece-
rá pezas de Montero, Váz-
quez Casas Soutelo e Cam-
beiro. O próximo domingo
26 o violinista albanés Flo-
rian Vlashi, residente na
Galiza desde os primeiros
tempos da Sinfónica de Ga-
licia, e a mezzo Mª José
Ladra interpretarán obras
de Viso, López García, Pé-
rez Berná, Pereiro e Cue-
vas, entre outros. Rematará
o ciclo o domingo 3 de ou-
tubro co prometedor violi-
nista Evgeny Moriatov e a
pianista Irina Moryatova,
que abordarán as sonatas
para violín e piano de Mar-
cial del Adalid e Andrés Ga-
os ademais doutras pezas de
Manuel Quiroga.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

MOTOCICLETAS
DE ÉPOCA
O colexio Isaac Díaz Pardo
acolle, até este 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, e
a animación de Diver-
Show. No Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ CINEMA

LA COCINA
DE BEBO Y CIGALA
O colectivo Opaíí proxecta,
este xoves 16 ás 21:30 h. no
Ateneo, dentro do ciclo Mú-
sica e Cine II, este docu-
mental do oscarizado Fer-
nando Trueba, sobre a
apaixoada elaboración do
álbum froito da unión do
pianista cubano Bebo Val-
dés e o cantaor Diego Ci-
gala. A entrada é de balde e
haberá a disposición dos

asistentes diverso material
promocional de apoio ao
colectivo como camisolas,
chapas ou fanzines.

■ 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.

AA GuardaGuarda
■ MÚSICA

CORAL POLIFÓNICA
A Coral Polifónica Estra-
dense dá un recital o venres
17 no Auditorio Municipal.

LáncaraLáncara
■ MÚSICA

OREY BABAR
A banda coruñesa dá un
concerto o sábado 18.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

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

ISLABIKINI
Poderemos gozar do direc-
to desta banda pop-rock es-
te xoves 16 no Clavicémba-
lo. No mesmo lugar escoi-
taremos, o venres 17, ás vo-
ces a capela do grupo Solo
Voces, dirixido por Fer-
nando Jácome; o martes
21 o folc de A Noite do
Trasno; e o vindeiro xoves
23 o da banda Verdegaia; o
venres 24 van dar un con-
certo de funky-jazz The
Groovefathers; e, o sába-
do 25, o mellor folc chega-
rá da man do grupo A Volta
do Agro. Todos estes con-
certos darán comezo ás 23
h. Máis información en
www.clavicembalo.com.

FESTIVAL
MURALLA MUSIK
Organizado polo Concello
na chaira da Feira de Expo-
sicións, con entrada e zona
de acampada de balde, ce-

lebrarase este venres 17 ás
20 h. co DJ Alfredo Sari-
lle; ás 21:30, El Kiki; ás
23, Pereza; que será o que
lle dé paso a Junior Mí-
guez, sobre a 1 da madru-
gada. O sábado 18 continúa
co DJ Luís Vila ás 20 h;
The Grooveclub, ás 21:30;
La Mala Rodríguez, ás 23;
e Ojos de Brujo, á 1 h.

■ TEATRO

PALIMOCADAS
A compañía Palimoco pre-
senta os seus monólogos o
mércores 22 ás 23 h. no
Clavicémbalo.

MeañoMeaño
■ MÚSICA

XII FESTA
DA XUVENTUDE
Que se celebrará en XIL es-
te venres 17 a partir das 23
h. na Capela das Angustias.
O concerto estará a cargo
de Doctor Polyester e os
Porquerías; Furancho do
Vissio; e o Bosque Ambu-
lante; ademais haberá unha
actuación do grupo humo-
rístico Os Tonechos.

MoañaMoaña
■ TEATRO

O CANTO
DO BULE-BULE
A Factoría Teatro presen-
ta, este sábado 18, está
magnífica obra.

NegrNegreiraeira
■ ACTOS

XULIÁN MAGARIÑOS
As actividades que organiza o
Concello para lembrar o cen-
tenario do nacemento do ilus-
tre escritor continúan este xo-
ves 16 ás 13 h. cunha ofrenda
floral na tumba do escritor, no
cemiterio local, para continuar
pola tarde coa inauguración
dunhas xornadas, que durarán
dous días, sobre a súa figura,
obra e o contexto histórico e
político do seu tempo, con es-
pecialistas como Ramón Vi-
llares, Carme Hermida Gu-
lías, Amancio Liñares Gi-
raut, Ramón Mariño Paz,
Avelino Pousa Antelo, Isaac
Díaz Pardo ou Mª Xosé Ro-
dríguez Valcárcel entre ou-
tros. O venres 17 ás 20 h. des-
cubrirase unha placa conme-
morativa do Centenario na ca-
sa onde viviu o escritor (Ca-
rreira de San Mauro 28), cun
recitado poético de Xoán Xo-
sé Fernández Abella e a ac-
tuación da Banda Municipal.
O sábado 18 ás 18 h. inaugú-
rase un monolito nos xardíns
da Praza de Ferreiro, nun acto
organizado pola asociación
cultural Afonso Eanes, e ás 19
h. o Trío Arpía vai dar un
concerto de música clásica na
Capela do Cotón.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR LENS
Máis de unha dúcea de óleos

son os que mostra na Casa
Charry desde o venres 17
até o martes 28 de setembro.

OurOurenseense
■ DANZA

VALLE ROSA
O ballet Jesús Quiroga es-
tará este 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).

GALICIA DIXITAL
A máis moderna tecnoloxía
dixital ao servizo dun per-
corrido vitual pola Galiza e
o Camiño de Santiago. No
Centro Cultural Simeón até
o 30 de setembro.

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.

CUASANTE
Interiores titula a súa mos-
tra de pintura que podemos
ollar na galería Marisa Ma-
rimón até o 24 de setembro.

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
Esta peza será representada
por Fulano, Mengano e
Citano este sábado 18.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

ZAMAN,
L´HOMME DES ROSEAUX
O cine-clube Pontevedra
proxecta, o próximo mérco-
res 22 ás 20:15 e ás 22:15 h.
no teatro Principal, esta
produción franco-iraquí di-
rixida por Amer Alwan en
2003. O mércores 29 pode-
remos ver a comedia musi-
cal Un día en Nova York
(1949), de Stanley Donen
e Gene Kelly.

N
º 

1.
14

2 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

16
 a

o 
22

 d
e 

se
te

m
br

o 
de

 2
00

4

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

O I Ciclo Cultura arredor da In-
vasión Francesa de 1809, organi-
zado pola Asociación de Amigos
da Capela da Nosa Señora de Ar-
xán, continúa a celebrarse, na
Casa da Cultura de Xanceda ás
20 h, en MESÍA, para dar a coñe-
cer o serio e incansábel traballo
de moitas persoas na recupera-
ción da memoria histórica. Este
venres 17 Alfredo Erias Martí-
nez, arquiveiro municipal de Be-

tanzos e director do Museo das
Mariñas, será presentado polo
economista José Manuel Fariña
Orgeira, para falar sobre Os pri-
meiros días da invasión france-
sa de 1809 na antiga provincia
de Betanzos; o vindeiro venres
24 a Concelleira de Cultura de
Mesía, Pilar Sánchez Ulloa, in-
troducirá a charla do Técnico de
Xestión Cultural da Deputación
da Coruña e museólogo, Felipe-

Senén López Gómez, sobre A
Galiza rural no século XIX. O
ciclo vai rematar o sábado 25 cun
acto relixioso en memoria dos
Mártires de Arxán do ano 1809,
ás 12 h. na Capela de Arxán, en
Mesía; ás 13 h. inaugúrarase un
monumento cunha ofrenda floral;
ás 14 h. celebrarase un xantar
compartido con familiares e veci-
ños; e ás 20 h. no Campo da Fes-
ta actuará A Quenlla.♦

Recuperación histórica na Recuperación histórica na TTerra de Mesía e Ordeserra de Mesía e Ordes
Galiza Nova celebra ou-
tra edición deste ponto
de encontro e debate da
mocidade nacionalista,
este ano nos concellos
coruñeses de BETANZOS
e OLEIROS, desde o ven-
res 17 ao domingo 19.
Os participantes poderán
gozar de multitude de
actividades, como visitas
ao Castelo de Santa

Cruz, á Fábrica de Cerá-
micas do Castro e ao
Museo Maside, roteiros
en kaiak, cruceiro en
barco polos 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

durmida nun pavillón con
colchonetas e duchas, así
como o desprazamento
en autobús con paradas
en Tui, Vigo, Pontevedra,
Compostela, Ourense,
Monforte, Sarria e Lugo.
Máis información e ins-
cripcións na páxina elec-
trónica www.galizano-
va.org ou no teléfono.
981 553 526.♦

XVI Xornadas de XVI Xornadas de VVeránerán

Tras percorrer durante to-
do o verán diversas locali-
dades e comarcas rurais
ourensáns, esta actividade
artística e lúdica para
crianzas de 4 a 12 anos, or-
ganizada pola ludoteca da
ASPGP, trasládase agora a
14 centros de ensino. Du-
rante dúas horas os pícaros
participarán en máis de 30
xogos populares axudados
por seis monitores. Este
xoves 16 chegará ao CEIP
d´Os Blancos; o venres 17
ao CPI Tomás Terrón M.
de Sobradelo-Carballeda

de Valdeorras; o luns 20
ao CEIP Otero Novás de
Cortegada; o martes 21
no CEIP Sta. María A Re-
al de Entrimo; o mérco-
res 22 no CEIP de Baltar;
o xoves 23 no CEIP de
Baños de Molgas; o ven-
res 24 no CEIP d´O Bolo;
o luns 27 no CEIP San
Salvador de Arnoia; o
martes 28 no CEIP Galle-
go Jorreto d´A Merca; o
mércores 29 no CEIP Ro-
gelio Yáñez de Ramirás; e
o xoves 30 no CEIP O
Castiñeiro de Laza.♦♦

OurOurense Lúdicoense Lúdico

O GOBERNO DO MUNDO
Este é o título escollido po-
la Fundación Carlos Ca-
sares para a celebración
dos seus II Encontros, des-
de o mércores 22 ao venres
24, para debater sobre o
Presente e Perspectivas do
Estado Nacional. Conce-
bidos como un espazo para
o diálogo libre, aberto e
cordial entre persoas inteli-
xentes e formadas, e sen
vocación académica nen
de reunión de especialistas,
contarán coa participación

de ilustres persoeiros como
Dani Zolo, catedrático de
Filosofía do Direito na
Universidade de Florencia;
o británico John Keane,
catedrático de Teoría Polí-
tica da Universidade de
Westminster e director do
Centre for de Study of De-
mocracy; Richard Falk,
catedrático de Direito e
Práctica Xurídica interna-
cional na Universidade de
Princeton; Emilio Lamo
Espinosa, director do Real
Instituto Elcano de Estu-

dios Estratégicos e Inter-
nacionales e catedrático de
Socioloxía da Universida-
de Complutense de Ma-
drid; Ramón Maiz, cate-
drático de Teoría Política e
Decano da Faculdade de
Ciencias Políticas e Socio-
loxía da Universidade de
Santiago de Compostela; e
Xavier Rubert de Ventós,
catedrático de Estética da
Universidade de Barcelona
e ex-deputado socialista no
Congreso dos Deputados e
no Parlamento Europeu.♦

Fundación Carlos CasarFundación Carlos Casareses

Foto
de Xosé

Artiaga, do
audiovisual

Noir, que
forma parte

da mostra
Excéntricos

e que
podemos
visitar en

LUGO.

La Mala
Rodríguez
participa no
festival
Muralla
Musik que
se celebra
en LUGO o
venres 17e
sábado 18.



■ 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.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pintor
e gravador galego está no
Museo do Gravado de Artes
até decembro. Neste mesmo
lugar e durante as mesmas
datas tamén podemos con-
templar a mostra titulada Os
caprichos de Goya e de Da-
lí. 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.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

PINTURA CATALÁ,
DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME
A Fundación Caixa Gali-
cia (Rúa do Vilar 19) acolle
a colección de pintura cata-
lá da Fundación Thyssen-
Bornemisza desde este xo-
ves 16 até o 6 de novem-
bro. A obra de autores fun-
damentais da arte española
do s. XIX como Mariano
Fortuny, Ramón Casas,
Isidro Nonell, Joaquin
Torres-García, Anglada
Camarasa, entre outros,
dan unha idea da calidade
desta mostra.

ACISCLO MANZANO
A Casa da Parra acolle a
mostra do escultor ouren-
sán titulada As portas da
luz até o 20 de setembro.
Unha reflexión arredor da
Porta Santa.

BATIS CAMPILLO
A súa obra máis recente po-
démola ollar na Casa da
Parra até o 18 de outubro.

ATREZOS DA MEMORIA
Conmemoración dos 20
anos de andadura do Cen-
tro Dramático Galego na
Fundación Torrente Ba-
llester e na sede do CDG
até o 24 de outubro.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, on-
de vai permanecer até o 30
de decembro.

UN OURIVE
DO SÉCULO XX
Podemos ollar o traballo de
Damián Garrido, até ese
domingo 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.

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 este
domingo 19.

CRISTINA
GARCÍA RODERO
O Museu das Peregrina-
cións acolle, até este do-
mingo 19, 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 este domingo 19 na
Igrexa da Compañía (da
Universidade).

MANUEL RUIBAL
Os xardíns do Auditorio aco-
llen a mostra Campo de Es-
trelas até o 27 de outubro.

■ MÚSICA

LA TIRANA
Bolero a golpe de trip-hop,
bosanova fecundada de nu-
jazz, novas texturas para le-
tras imperecedeiras, con-
ceptos rítmicos actuais para
melodías inalterábeis... os
deste novo trío do Baixo
Sarela formado por Patri-
cia de Lorenzo, voz; Mar-
celino Galán, guitarra e
samplers; e Xacobe M. An-
telo, contrabaixo. Os xoves
16, 23 e 30 de setembro ás
22 h. na sala Nasa.

■ TEATRO

VENDETTA
Polo grupo Berrobambán,
o que puxo en marcha Aste-
roide B-612 para crianzas ou
crearon NdC para adultos,
que é a quen vai dirixido es-
te novo espectáculo. Inter-
pretado por Paula Carba-
lleira, Leo F. Campos,
Anabell Gago, Ángel Lago,
Chiqui Pereira e Teresa
Rodríguez, Vendetta é unha
sorte de cabaré servido en
frío, con boas doses de raiba
e mal humor, pero especial-
mente sabroso. Este venres
17 e o venres 1 de outubro ás
22 h. na sala Nasa.

OS FILLOS DE EVA
Proposta cómico-musical de
Bacana na que interveñen
Xúlio Abonjo e Marcos

Correa xunto coas voces
estelares de Mara Sánchez,
Evaristo Calvo e Xan Ca-
sas. Señoras e señores pre-
párense para recibir o máis
grande impacto visual das
súas vidas os sábados 18 e
25 de setembro e o 2 de ou-
tubro ás 23 h. na sala Nasa.

O SaviñaoO Saviñao
■ TEATRO

CARPE DIEM
Este grupo fará unha repre-
sentación na vila este sába-
do 18.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

INTUICIÓN
Na Área Panorámica amó-
sanse as pinturas de Moïse
Dikoff até o sábado 25 de
setembro.

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, este
xoves 16 ás 21:30 h. Máis
información en www.tertu-
liaviguesa.tk ou www.co-
lectivonemo.tk.

NORTHFORK
O cine-clube Lumière pro-
xecta, o luns 20 ás 20:30 h.
no Auditorio Municipal, es-
ta produción norteamerica-
na baseada en feitos reais e
dirixida por Michael Po-
lish en 2003, a construción
dun grande encoro na vila
de Northfork e de como lle
afecta aos seus habitantes.
O luns 27 poderemos ver
Das testament des dr. Ma-
buse (1933) de Fritz Lang.

■ EXPOSICIÓNS

MENCHU LAMAS
A galería VGO acolle unha
mostra desta recoñecida ar-
tista até o 15 de outubro, de
luns a sábado de 11:30 a
13:30 h. e de 19 a 21:30 h.

NATALIO ARNOSO
Mostra a súa obra na gale-

XV GALICIA EN FOCO
O Club de Prensa de Ferrol segue a
promocionar e potenciar o labor profe-
sional dos fotoxornalistas. Poderan
concorrer os fotoxornalistas que resi-
dan na Galiza, sempre que traballen ou
colaboren para algún medio de comu-
nicación, no apartado de Serie (de 2 a
3 fotos) ou Instantánea (1), de tema li-
bre, sendo imprescindíbel acompañala
co orixinal ou fotocopia, perfectamen-
te reproducíbel, da páxina enteira do
medio onde se publicou. As fotos non
seleccionadas deben retirarse antes do
31 de decembro do 2004. As fotografí-
as deben estar editadas entre o 30 de
setembro do 2003 e o 30 de setembro
do 2004 e serán enviadas en positivo
en formato 30x40, ademais de 13x18
(as enviadas en CD terán unha resolu-
ción de 300 ppp aínda que, tamén, po-
sitivadas en 13x18) podendo ser en
branco e preto ou cor. Só serán admiti-
das as que teñan como soporte o “pa-
pel fotográfico” coa súa ficha indivi-
dual debidamente cumprimentada (re-
xeitaranse as que non estén comple-
tas). Os fotógrafos enviarán o currícu-
lo, que non excederá de un folio de
2.300 caracteres, limitándose á súa for-
mación académica e actividade profi-
sional. Os orixinais enviaranse a Gali-
cia en Foco. Club de Prensa de Ferrol.
Aptdo. 283, 15480 FERROL antes do 3
de outubro deste ano. Coas fotos escol-
madas farase un catálogo, no que a Fo-
to do Ano publicarase como separata.
Mantense a itinerancia da mostra por
toda Galiza e amplíase a Madrid, San-
tander e Porto. As fotografías pasarán a
formar parte do Centro de Documenta-
ción do Club de prensa de Ferrol. En-
tregarase aos seleccionados unha re-
produción da Foto do Ano 03 asinada e
numerada polo autor, Jorge Meis e ao
gañador unha peza de cerámica de Sar-
gadelos, deseño de I. Díaz Pardo. Máis
información nos telf. 696 490 048, 981
381 246 e 981 350 642.

BOLSAS DE MOBILIDADE E
INTERCAMBIO ACADÉMICO
O Centro de Estudos Eurorrexionais
Galicia-Norte de Portugal tenta de di-
namizar e fomentar as relacións insti-
tucionais académicas, en materia de
investigación e docencia entre as Uni-
versidades galegas e as do Porto, Min-
ho e Tras-os-Montes e Alto Douro, no
norte de Portugal. Para isto promove
estas bolsas destinadas a docentes e es-
tudantes de postgrao inscritos nas uni-
versidades implicadas, con dúas finali-
dades, apoiar ao bolseiro para partici-
par en actividades do CEER na univer-
sidade de acollida como cursos, uni-
versidade de verán, sesións científicas,
elaboración dun artigo para a revista
do centro... ou para apoiar ao bolseiro
no desenvolvemento de proxectos de
actividades propios que sexan de inte-
rese para os fins e obxectivos do CE-
ER e dos estudos eurorrexionais, como
proxectos de investigación, cursos,
conferencias ou coloquios, investiga-
ción comparada, publicacións conxun-
tas, etc... O prazo de presentación de
candidaturas remata o 7 de outubro.
Para ver o regulamento das bolsas diri-
xirse ao Campus Transfroiteirizo CE-
ER en http://www.usc.es/~idega/.

II PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
DE ENSAIO BREVE
Certame para homenaxear a figura do
ilustre galeguista, no que poden parti-
cipar aqueles autores que o desexen
con textos orixinais e inéditos, escritos
en lingua galega e axustados á norma-
tiva oficial, sobre calquera tema referi-
do ao ámbito xeral do pensamento hu-
manístico (lingua, literatura, antropo-
loxía, filosofía ou historia) Os traba-
llos, dunha extensión mínima de 50
páxinas e un máximo de 65, impresos
ou mecanografados en formato A4,
con letra de corpo 12 e un máximo de
32 liñas por páxina, enviaranse, por
quintuplicado e só cun lema ou seudó-

nimo, nun sobre pecho no que se apor-
tará o nome e apelidos, enderezo, do-
cumento de identidade, teléfono e en-
derezo electrónico, antes do 15 de ou-
tubro, ao Centro Ramón Piñeiro para a
investigación das Humanidades, Es-
trada Santiago-Noia, km 3, A Barcia -
15896, SANTIAGO DE COMPOSTELA. O
autor premiado recibirá 3.000 euros e o
seu traballo publicarase nos Cadernos
Ramón Piñeiro.

MÁXIMO GORKI
A Asociación de Solidaridade entre os
Povos de VIGO reanuda, o 1 de outubro,
as súas aulas de Ruso e Castelán para
rusos, Xadrez a dous niveis e Coral Po-
lifónica. Matrícula e máis información
nos telf. 986 366 381 pola mañá, ou no
986 224 457 de 5 a 7 da tarde.

CONCURSO LITERARIO 2004
Promovido pola Federación de Enti-
dades Culturais Galegas de Catalun-
ya, poderán participar nel todos aque-
les autores que o desexen, con orixi-
nais inéditos, non premiados anterior-
mente e escritos en lingua galega se-
gún a normativa vixente, de temática
relacionada coas lendas ou tradicións
galegas. Os traballos, dunha extensión
minima de vinte páxinas e máxima de
sesenta, en tamaño DIN A4 a duplo es-
pazo, enviaranse, por septuplicado de
forma anónima, por correo certificado
á Federación de Entidades Culturais
Galegas en Catalunya (r/ Chapí 18-20,
08031 de BARCELONA) antes do 13 de
outubro, indicando na capa o título da
obra e pseudónimo, e nun sobre peque-
no e pecho incluiranse os dados perso-
ais do autor e título da obra.

XORNADAS SOBRE
A PROPIEDADE INTELECTUAL
A Escola Galega de Administración
Pública promove estes encontros, que
se van celebrar no hotel Bahía Baiona,
o mércores 22 e xoves 23, en BAIONA.

Nas xornadas, destinadas ao persoal ao
servizo da Xunta de Galiza e da Admi-
nistración local galega, e interesados
en xeral, diversos especialistas falarán
de, entre outros temas, A propiedade
intelectual como propiedade tempo-
ral; A duración do direito de autor e
dos outros dereitos da propiedade in-
telectual; O direito transitorio; As
obras en dominio público ou O soft-
ware libre e outros supostos de domi-
nio público anticipado. As persoas in-
teresadas en participar deberán presen-
tar, antes do luns 20, o modelo de soli-
citude cuberto correspondente a esta
convocatoria, anunciada no DOG nº
170, (1 de setembro de 2004), no re-
xistro xeral da Escola Galega de Ad-
ministración Pública, Polígono de
Fontiñas, rúa Madrid 2-4, 15707 de
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Tamén se
pode enviar por calquera das formas
previstas no réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemen-
to administrativo común, ou a través
do telefax 981 546 330. Máis informa-
ción (días laborábeis, de 8:30 a 14:30)
nos telf. 981 546 239 e 981 546 244.

CURSO DE INGLÉS
Organizado polo Centro Veciñal e Cul-
tural de Valadares, en VIGO, será im-
partido por unha profesora nativa e co-
mezará o 5 de outubro, para crianzas
de 6 a 14 anos, os martes e xoves de
18:30 a 19:30 h. O prezo de matrícula
é de 16 euros para os socios e de 22 pa-
ra os non asociados. Ademáis este cen-
tro tamén promove cursos de Aerobic;
Danza Moderna; Ximnasia de Mante-
mento; Artesanía en Punto; Solfexo e
Especialización en diversos instru-
mentos musicais, e unha viaxe para fa-
cer o Camiño de Santiago desde Tui
do  9 ao 12 de outubro. Matrícula, ho-
rarios ou calquera outra información,
na Secretaría do C.V.C. de Valadares
en horario de oficina ou no telf. 986
467 053.♦
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS
PÚBLICAS E VIVENDA
Convócanse axudas para a dota-
ción de equipamentos de segui-
mento e localización e outros me-
canismos de seguridade para vehí-
culos de transporte que dispoñan
de autorización administrativa vi-
xente documentada en tarxeta de
transportes da serie VT-N expedi-
da pola Dirección Xeral de Trans-
porte, co fin de facilitar a instala-

ción nos taxis galegos de sistemas
que resulten eficaces e que contri-
búan ao incremento da segurida-
de no traballo profesional. Os
equipamentos que se prevén nes-
ta orden como obxecto de sub-
vención poderán acadar unha
axuda económica do 50% do seu
prezo. As solicitudes dirixiranse
ao director xeral de Transportes e
presentaranse no rexistro xeral da
consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda.♦

D.O.G.D.O.G.

A muller na
obra de

Granell é a
mostra que

actualmente
alberga

a súa
fundación  en
SANTIAGO.
Na imaxe,
Sen título,

1967, tinta
chinesa

sobre papel. La Tirana
é un novo
trío musical
compostelán
que estará
os xoves de
setembro
na sala
Nasa de
SANTIAGO.



ría Chroma (Avda da Flori-
da 34) até o 6 de outubro.

ANDREA ESPIÑO E
PILAR BOULLOSA
A pintura de dúas xoves
estudantes do bacharelato
artístico que podemos con-
templar na Casa da Xu-
ventude até o 24 de setem-
bro.

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).

ATÉ O CONFÍN
DO MUNDO
O Museo do Mar acolle,
até outubro, esta mostra
sobre a relación de Galiza
co Atlántico e o Mediterrá-
neo e as peregrinacións
marítimas.

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 este
domingo 19 na planta baixa
do MARCO.

■ LEITURAS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría
temos, este xoves 16, a pre-
sentación do libro Caderno
de Riparía, de Xosé Anto-
nio Perozo; o venres 17
preséntase un novo número
da revista da Fundación
Enclave; o martes 21 celé-
brase o Día dos Lectores,
no que calquera pode parti-
cipar libremente recomen-
dando ou falando das obras
que desexe ou simplemente
escoitar; o mércores 22, o
físico Salvador Villagrasa
impartirá unha conferencia,
organizada pola Asociación
Astronómica Rías Baixas,
titulada Ondas Magnéticas
procedentes del espacio:
¿son peligrosas? O vindei-
ro xoves 23 o libro que a
coñecer é Un bosque cheo
de faias, de Francisco
Castro, coa intervención
do autor; da directora de
Éverest-Galiza, Irene Pe-
nas; o escritor Xosé Anto-
nio Perozo e o ilustrador
Manel Cráneo. Todos os
actos darán comezo ás 20 h.

■ MÚSICA

VII CERTAME DE
MÚSICA MARIÑEIRA
Este sábado 18 na Praza do
Berbés a partir das 19 h.
coa intervención de Doni-
celas, o grupo de baile Xal-
garete e os gaiteiros de
Treixadura. Ao remate
gran chocolatada de balde.

VVilagarilagarcíacía
■ DANZA

LENDARIA
O Ballet Galego Rei de
Viana presenta o seu últi-
mo espectáculo este venres

17 no Auditorio Municipal
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.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

CHEIRO
DE ESTRELAS II
Fulano, Mengano e Citano
representa esta obra este xo-
ves 16 no teatro Pastor Díaz.

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

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 este sá-
bado 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 To-
no Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Mar-
tínez e Juan Rodríguez.

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 deseños inédi-
tos e de inesperadas revela-
cións sobre o proceso de tra-
ballo deste artista, nado en
Washington en 1949 e morto
en Lisboa en 1976, até o 2 de
xaneiro; Mnemopolis, doce
pinturas acrílicas sob plexi-
glas de Gil Heitor Cortesão,
de ambientes feéricos, que
poden mesturar recintos pú-
blicos, multitudes, edificios,
frases publicitarias, balóns
de feira... até o 26 de setem-
bro. Pecha os luns.

AmorAmorebietaebieta
■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
Acompañía Matarile Teatro
presenta este espectáculo so-
bre a confusión que vivimos
entre realidade e a ficción e a
dificuldade para separalas, no
Zorrotza Aretoa, o vindeiro
venres 24 ás 21 h.♦

SARGADELOS
www.sargadelos.com

Páxina electrónica do exemplar conxunto
de empresas nado en 1947. Cun deseño
moderno, alta accesibilidade e moi boa
estruturación, o sitio ofrece unha com-
pleta información sobre o grupo, as cerá-
micas, as factorías do Castro e Sargade-
los e a editorial Ediciós do Castro. Tamén
inclúe novidades, unha nota sobre o seu
director Isaac Díaz Pardo e a forma de
contacto tanto coas empresas como coas
súas tendas. Imprescindíbel.♦
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■ Vendo motocavadora Agra-8.000,
con motor de gasolina a 2 tempos, re-
morque e aparellos (fresa, arado e ro-
das), todo con pouco uso. Telf. 986
373 099.

■ Xa na rúa o nº 12 de Manesquer-
da, voceiro de Esquerda Nacioalista-
Mocidade. Se queres recibilo, envía
un correo a mocidade@esquerdana-
cionalista.com.

■ 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 muller quere saber o que
hai detrás deste anuncio que me es-
criba ao correo electrónico galizana-
cion1965@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, arma-
rios empotrados, cociñas, mobles a me-
dida, portas, tarimas, frisos...  na Terra
Cha. Presuposto sen compromiso. 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 re-
sidente no País Vasco. Gustaríame co-
ñecer moza xeitosa e cariñosa coma
min. Se queres coñecerme, chámame.
Meu nome é Alberto. 616 870 908.

■ Psicoterapia, primeira consulta de
balde. Psicoterapia centrada na per-
soa, activa e adicada a problemas na
familia, parella ou situacións límite (mor-
tes, enfermidades terminais, interven-
cións cirúrxicas, emigración). Pedir cita
no 981 134 144 ou no correo electróni-
co centrosentidogaliza@hotmail.com♦

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

Andrea
Espiño e

Pilar
Boullosa

mostran as
súas

pinturas na
Casa da

Xuventude
de VIGO.

Este
domingo 19
remata a
mostra The
last picture
show do
MARCO en
VIGO. Na
imaxe, unha
fotografia
de Louise
Lawler.

O sábado
18 celébrase
o Festival
de Música
Mariñeira
na Praza
do Berbés
en VIGO. Na
fotografía,
o grupo
Xalgarete.



Nº

Nº 1.142
Do 16 ao 22
de setembro
de 2004 Obó cine é o que fai rir

ou fai chorar, pero
moi poucas obras

conseguen que o espectador
sinta gañas de rir e chorar á
vez. É o que logra, en moitos
tramos, Mar Adentro, a pelí-

cula de Amenábar sobre o te-
trapléxico Ramón Sampedro.
Nisto recorda, aínda que non
seña idéntico, o humor de
fondo triste do Castelao de
Cousas. Non é estraño, por-
que a película que protagoni-

za un Bardem tan racionalis-
ta como retranqueiro, tan trá-
xico como vitalista, pode
chamarse cine galego, sensí-
bel as raíces propias e capaz
de emocionar en calquera lu-
gar do mundo.♦
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Estaleiros
XOSÉ A. GACIÑO

Cando José Luis Ro-
dríguez Zapatero
gañou, contra todo

prognóstico, as eleccións
do 14-M, foron moi pou-
cos os que pensaron que
podería cumprir a súa pro-
mesa de retirar as tropas
españolas do Iraq. A súa
propia referencia a unha
posíbel resolución da
ONU nunha data determi-
nada soaba a coartada pa-
ra xustificar a continuida-
de do compromiso cos Es-
tados Unidos, a pouco que
o goberno norteamericano
artellase un mínimo acor-
do de aparencia concilia-
dora. Pero o novo presi-
dente do goberno español
sorprendeunos a todos coa
súa decisión de retirada
fulminante, sen esperar a
esgotar o prazo xa com-
prometido nin agardar os
resultados de posíbeis ne-
gociacións nas Nacións
Unidas. Foi todo un golpe
de efecto para transmitir-
lle ao electorado (nas vés-
peras doutros comicios: os
europeos) a mensaxe de
que o novo goberno socia-
lista cumpría as súas pro-
mesas eleitorais.

O domingo, 12, Zapa-
tero fixo outra promesa que
non sei se non lle resultará
máis difícil de cumprir que
o retorno dos soldados. Co-
mo unha nova mostra do
seu talante dialogador, en-
caixou con deportividade
as protestas que lle monta-
ron os traballadores da Na-
val de Sestao e recibiu so-
bre a marcha os seus repre-
sentantes, ante os que se
comprometeu a “salvar” os
estaleiros públicos da situa-
ción agoniante na que es-
tán, despois de que a com-
petencia dos coreanos (con
man de obra máis barata),
combinada coa pasividade
neoliberal da política in-
dustrial europea, ademais
doutros factores de xestión
interna máis ben desastro-
sa, os sumiron nun proceso
implacábel de reconver-
sións e desmantelamentos
consecutivos.

En realidade, Rodrí-
guez Zapatero apenas
concretou os detalles da
súa operación de salva-
mento, que pode quedar
nunha nova tanda de axus-
tes e prexubilacións, pero
o feito de falar rotunda-
mente de “salvar os esta-
leiros” obriga a algo máis
que a aumentar a nómina
de parados subsidiados.
Todos esperamos con au-
téntica intriga (e os traba-
lladores da construción
naval en primeira fila) o
coello que o xefe do go-
berno vai sacar da súa
chistera para crebar os es-
treitos límites que o entra-
mado global ultraliberal
lles impón aos estados que
pretenden ter criterios pro-
pios no control social da
economía.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

PERFECTO CONDE
É xaponés e chámase Takekazu
Asaka. Os amigos dicímoslle
“Take” ou “Takiño”. Dende
1985 é profesor titular de Espa-
ñol e Lingüística Románica na
Universidade Tsudajuku de To-
kio. Dez anos antes, en 1975,
cando estaba nun curso de cas-
telán en Madrid, descubriu a
existencia da lingua galega polas
páxinas d’A Nosa Terra. Douto-
rouse pola Universidade de Osa-
ka en 1985 cunha tese sobre lin-
güística románica na que o gale-
go moderno era un dos idiomas
investigados. En setembro de
1989, con motivo do XIX Con-
greso Internacional de Lingüís-
tica e Filoloxía Románica, que
tivo lugar en Santiago, veu por
primeira vez a Galiza e, dende
entón, non deixa pasar ningún
mes de agosto sen vir onda nós.

Xa é un namorado de Galiza.
A primeira vez vin como tu-

rista estranxeiro e descubrín un
país que incorporei á miña pro-
pia vida persoal.

Cal foi a primeira impre-
sión que percibiu?

Ver que a paisaxe se asemella
moito a de Hokkaido, no norte
do Xapón, e descubrir unha cida-
de medieval como é Santiago.

Cales foron os seus primei-
ros amigos galegos?

Dori Martínez, Beatriz García
Turnes, Alberte Permui, Paparolo
e Carme. E as xentes da galería
Sargadelos de Santiago: Isaac Dí-
az Pardo, Xosé Luís Vázquez,
Cristina Cachafeiro, Sagra, etc.

Que é o que máis lle gustou
de naquelas primeiras visitas?

As comidas. O caldo, o pei-
xe, os viños do Ribeiro e o Alba-
riño. E as paisaxes verdes.

E agora, que lle gusta máis?
Escoitar música galega. Sobre

todo, a de Uxía e Luar na Lubre.

Hai algo que non lle guste
de Galiza e dos galegos?

Non me gusta o horario das
comidas. En Galiza un día parece
que son dous. De 9 a 14 horas é un
día. Despois de xantar boto a ses-
ta e, das cinco da tarde ás dez da
noite, é como se pasase outro día.
Os días en Galiza son moi longos.

Vostede fala e le ben o gale-
go, que lle parece a literatura?

Non me interesa nada a litera-
tura galega de hoxe. Pero gosto
de ler as obras de Fole. Atráenme
moito os contos galegos.

Que saben os xaponeses de
Galiza?

Pouco. Só algo do Camiño de
Santiago, do Hostal dos Reis Ca-
tólicos, da catedral e dos viños.

Hai algo de Galiza que se
pareza ao que hai no Xapón?

A paisaxe é parecida á do
norte de Xapón. Sobre todo po-
las rías, os piñeiros, etc. Son
dous países diferentes, pero en
Galiza hai moitos contos popula-

res como támen os hai no Xapón.
Eu mesmo estiven a piques de
publicar en Galaxia un libro so-
bre contos populares nipóns, con
prólogo de Carlos Casares. Pero
a súa morte dificultou a súa apa-
rición. Non sei onde andará o
orixinal dese libro.

Gustaríalle quedar a vivir
algunha vez en Galiza?

Non, pero gustaríame vir nas
vacacións de verán e primavera.

Vostede traballa decote so-
bre temas galegos. Que é o que
ten publicado?

Nos anos oitenta publiquei
en revistas xaponesas unha serie
de artigos sobre problemas da
morfosintaxe do galego moderno
e sobre asuntos de gramática e
temas varios. Na Gendai Galizia
go Bunpoo de Aaska, publicada
en 1993, unha descrición da gra-
mática e do uso actual do galego.
En 1994, unha guía de conversa-
ción galega para xaponeses, coa
colaboración de Xulio Sousa. Un

vocabulario básico de galego en
Tokio no ano 1996. En 2003,
Lesser used Language and Ro-
mace Linguistics, editados en
Tokio e Roma. E, no 2002, tra-
ducín ao xaponés os Cantares
galegos de Rosalía de Castro,
con prólogo de Xesús Alonso
Montero. Agora estou coordi-
nando As linguas na península
ibérica, que levará prólogo de
Antón Santamarina.

E que lle queda por facer?
Teño o proxecto de editar un

dicionario galego-xaponés. Ago-
ra avanzo a entrada C, pero non
podo ir máis rápido por mor de
varias causas. Se fose posíbel, no
futuro quero estabelecer un cen-
tro Galego en Xapón, coa axuda
da Xunta, da Universidade e do
Grupo Sargadelos.

Para rematar, diga unha
frase en galego que teña espe-
cial significado para vostede.

Unha lingua como o galego é
inmortal.♦

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

Takekazu Asaka, profesor xaponés

‘O galego é inmortal’

P. CONDE


