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O ESVAECEMENTO DE FRAGA EN PLENO DEBATE
parlamentario non quedará como un episodio persoal. Ten
consecuencias políticas importantes. Non se trata unica-
mente da impresión xeralizada do devalar físico do presi-
dente, senón da supeditación dos intereses xerais de Galiza
a intereses partidarios e de futuro persoal. Non se pode con-
verter un Goberno nun réxime, cada vez en máis evidente
descomposición, nun momento no que —o mesmo Fraga o
recoñece— Galiza ten retos importantes que non pode apra-
zar. O primeiro, os orzamentos do Estado que deberían pa-
liar os efectos do Prestige e cando menos unha parte desa
débeda histórica que nos mantén diverxentes do resto do
Estado e de Europa. O PP ten a obriga de articular unha so-
lución política que lle permita a Fraga retirarse. Xa non ser-
ven as declaracións grandilocuentes falando da fortaleza do
presidente, coma se fose Supermán, nin comunicados cheos
de incognitas como o do acordo con Xosé L. Baltar.  Non se
pode subordinar a dignidade das institucións e menos a vi-
da das persoas á comenencia política dunha sigla.♦

Un xornalista
de A Nosa Terra
fixo a ‘ruta
dos incendios’

(Páx. 10)

AS HUMANAS PROPORCIÓNS
XESÚS CONSTENLA

PREMIO TORRENTE BALLESTER 03.
Un novo territorio narrativo para
a literatura galega. Unha linguaxe
diferente, arriscada e efectiva
que engaiola e convence co
poder dun gran fabulador.

D E B A T E   D O   E S T A D O   D A   A U T O N O M Í A

O fraguismo
esvaécese
O fraguismo
esvaécese

Coartadas
científicas para
un recorte pesqueiro

(Páx. 17)

Deteñen ao etarra que
podería encabezar unha
negociación          (Páx. 19)
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DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

A crise da sucesión aprazada

O debate do estado de Fraga
A. EIRÉ

A realidade é teimuda. A solución aplausada desde o PP de que Manuel Fraga Iribarne fose o novo candidato á Xun-
ta, mesmo o pacto con Xosé Luis Baltar comunicado minutos antes, comezaron a esvaerse ao mesmo tempo que a voz
do presidente da Xunta e a acrequenarse como as súas pernas. Só permanece firme a súa posición de seguir porque
“un ten todo o dereito do mundo a determinar o seu momento”. A súa vontade non pode evitar a impresión xenerali-
zada do seu declive físico e da necesidade de que o PP articule unha solución política que lle permita a Fraga retirarse.



P
or máis que o intenta-
sen os voceiros parla-
mentarios, as circuns-
tancias mandan. O
debate sobre o estado
da Autonomía, con-

verteuse no debate sobre o estado
de Fraga. O PP volvía enfrontarse,
mesmo dramaticamente por mi-
nutos, coa decisión eternamente
aprazada de procurarlle substituto
ao hoxe presidente da Xunta.

O esvaecemento en plena se-
sión parlamentaria coas cámaras
en directo, puxo de manifesto
inequivocamente esta necesida-
de, que tanto nacionalistas como
socialistas, ollaron como “o final
dunha etapa, a crise dun partido
e a paralización dun goberno”.

Mentres o presidente se so-
metía a un recoñecemento médi-
co no seu despacho do Parla-
mento, tanto no seu partido co-
mo na oposición o que facían era
botar contas.

No grupo de Baltar chama-
ban o seu lider e preguntábanse
se o acordo, asinado minutos an-
tes, tiña valor sen Fraga. Miutos
despois afirmaban que, “ante a
nova situación, o acordo pode
darse por roto”.

Outros membros do PPbotaban
contas se podían convocar ou non
eleccións dado o anuncio do gober-
no central de celebrar o referendo o
20 de febreiro sobre a Constitución
Europea. Concluían que o anuncio
aínda non era oficial.

Contas sobre o trámite a se-
guir se o presidente quedaba in-
válido para continuar na súa acti-
vidade. Nese caso, o vicepresi-
dente primeiro, Alberte Núñez
Feixóo, asumiría de xeito interi-
no a presidencia da Xunta.

O problema era que se se pre-
cisaba ir á investidura doutro
presidente, por incapacidade de
Fraga, Feixóo non pode optar ao
cargo. Non ten acta de parlamen-
tario galego.

Todas estas situacións marcan
non só o debate, que antes de co-
mezar estaba gañado xa pola opo-
sición, senón o devir da política
nos próximos meses na Galiza.

Fraga xustifica o seu “dereito”
a continuar como candidato en ba-
se a argumentos persoais: o derei-
to a “determinar” cal é o seu “mo-
mento” en base aos “sacrificios” e
aos “servizos” prestados todos es-
tes anos. E tamén, apelando a Vol-
taire que é mellor “morrer que
arrastrar unha vellez ociosa”. Para
Fraga “traballar é vivir”.

Para o PP, tamén a presenza
de Fraga é un xeito de pervivir
no poder.

Os diferentes inquéritos dan-
lles a entender que sen Fraga
perderían as eleccións. O debate
interno é cando prescindir de
Fraga. Desde Madrid pensan que
é preciso controlar o PPdeG, con
Fraga dentro, como peón, e logo
convocar eleccións. Canto máis
tarde se celebren as eleccións ga-
legas, mellor, máis tempo terá
Mariano Raxoi de facerse co
control do partido. Mesmo den-
tro dun ano Fraga pode non estar
en condicións, cumprido o seu
papel, de volver presentarse.

Revolta preventiva

Xosé Luís Baltar, que coñece de
primeira persoa as intencións de

Mariano Raxoi de “limpar” o
partido na Galiza, non ten outro
remedio que “sublevarse”. 

Unha revolta “preventiva”, que
remata cun acordo con Fraga até as
próximas eleccións autonómicas,
voltando ás posicións de 1991.
Neste tempo, as cousas quedaran
como estaban até de agora. Baltar
seguirá mandando en Ourense.
Manuel Cabezas non accede á exe-
cutiva do PP en Madrid, como el
confirma, vetado por Baltar, e os
ourensáns non serán laminados no
próximo congreso do PPdeG, no
que haberá “democracia”. 

Mentres tanto, Fraga e Baltar
reuniranse cada semana para que
o ourensán poida participar en
todas as decisións.

Se cando no PP se confeccio-
nen as listas autonómicas, Fraga
non é quen de garantirlles aos
ourensáns a súa capacidade de
decisión na provincia, estes te-
ñen a opción de presentarse co-

mo formación propia.
Mentres tanto, no sector de

Baltar, por máis que este declare
paz ad aeternum, dedicaranse a
pór ao día da organización dun
novo partido por se é necesario.

Baltar, pero sobre todo os
seus cinco parlamentarios, ato-
páronse agora con que o apoio
dos alcaldes non estaba o forte
que precisaban. Era unicamente
unha cuestión de orzamentos.
Moitos alcaldes tiñan non só
comprometidos os orzamentos
deste ano, senón xa, nalgúns ca-
sos, gastados. Un adianto das
eleccións creáballes unha situa-
ción insostíbel, por quedar sen o
diñeiro prometido e por non ter a
maquinaria partidaria a punto.

Para o PP e para centristas
este pacto-tregua é unha necesi-
dade, pero, ao mesmo tempo, un
xeito de armarse para novas ba-
tallas. O dilema é se nelas estará
ou non Fraga.♦

Nº 1.145 ● Do 7 ao 13 de outubro de 2004 ● Ano XXVII

GONZALO

DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

PERFECTO CONDE
O pleno da Cámara comeza-
ra dez minutos despois das
dez da mañá do martes 5 de
outubro. Pouco máis dunha
hora despois, Fraga estaba
lendo a páxina 70 do seu vo-
luminoso discurso do debate
sobre o estado da autonomía.
“Sabido é, señoras e señores
deputados, –estaba dicindo–
que o descenso de alumnos e
as variacións das demandas
de novas ensinanzas e tiulua-
cións, están dando lugar a un
permanente proceso de reno-
vación e mellora da nosa
oferta educativa.

Desde o ano 1998, a Con-
sellería de Educación e Orde-
nación Universitaria vén de-
senvolvendo un plano de im-
plantación das novas tecnolo-
xías nos centros educativos,
coñecido como Plan Siega
(Servicio de In-
formación e
Educación en
Galicia)...”

Ao chegar
aquí a voz de
Fraga quebrou
até enmudecer
case de todo, e a
súa cara tornou-
se branca coma
neve. O conse-
lleiro de Sanida-
de, Xosé Ma-
nuel González,
médico de pro-
fesión, que esta-
ba sentado na
primeira fila re-
servada para os
membros do go-
berno, achegou-
se ao presidente da Xunta e
díxolle moi humildemente:

—Descanse un momen-
to, presidente.

—No, respondeu Fraga.
—Quiere parar un po-

quito, presidente?
—No.
—Debe descansar un

poquito, presidente –insistiu
o conselleiro.

—He dicho que no, che-
gou a recuperar Fraga unha
mínima parte dos folgos que
o caracterizan.

Nestas xa estaba tamén a
carón de Fraga o deputado
do PP e membro do grupo de
Baltar Miguel Santalices,
que tamén é medico, e, aga-
rrando o presidente por un
brazo, díxolle: “Debe des-
cansar un pouco, presidente,
fágame caso. Debe descan-
sar un pouco”.

Fraga negábase a aban-
donar a tribuna, e tentaba
aferrarse coas mans a ela.
Pousou os ollos no comezo
do capítulo que estaba lendo
cando se sentiu mal e repetiu
dúas veces a frase inicial que

xa pronunciara: “Sabido é,
señoras e señores, que o des-
censo de alumnos...” Outro
médico presente na Cámara,
Francisco Cerviño, deputado
socialista, sumouse ao grupo
dos que socorreron a Fraga.
Pode que só pasara un minu-
to, pero a secuencia parecía
interminábel até que o presi-
dente foi retirado nunha ca-
deira, camiño do seu despa-
cho no Parlamento para que
o atendesen os médicos,
mentres que o presidente do
Parlamento anunciaba que
se suspendía momentane-
amente a sesión.

Desmaio en directo

No Parlamento nunca se vira
tal cousa. A TVE retransmitía
en directo para Galiza o que
estaba a pasar, e políticos e

xornalistas –así
como o escaso
público asisten-
te, apenas Xe-
rardo Fernández
Albor e un gru-
po de concellei-
ros composte-
láns do PP que o
acompañaban–
non eran capa-
ces de ocultar a
súa impresión.
O home que co-
mezara o seu
discurso recor-
dando o que
Voltaire deixou
dito sobre a ve-
llez (“Canto
máis envellece-
mos, máis nece-

sitamos estar ocupados. Case
é preferíbel morrer antes que
arrastrar unha vellez ociosa:
traballar é vivir”) estaba sen-
do preso polas súas propias
palabras. A máis de un púxo-
selle a pel de galiña.

Rapidamente apareceu
Xesús Pérez Varela para con-
trolar a situación. Nin conse-
lleiro de Sanidade nin secre-
tario xeral para as Relacións
cos Medios Informativos,
Alfonso Cabaleiro, nin nin-
guén máis. Quen aparentaba
mandar alí era o conselleiro
de Cultura, que lles dicía a
todos cando tiñan que cortar
a súa presenza diante dos mi-
crófonos e que lles indicaba
aos deputados como había
que aplaudir cando Fraga
volvese entrar na Cámara.

Antes de que pasase unha
hora, Fraga volveu subir á
tribuna para continuar un
discurso que deixara pola
metade. Ao día seguinte, pa-
ra demostrar que o do martes
fora un susto, chegou a estar
unha hora na tribuna, nas sú-
as intervencións.♦

Crónica do desmaio

‘Le he dicho
que no’

O home
que comezara
o seu discurso
recordando
o que dixo
Voltaire sobre
a vellez estaba
sendo preso
das súas propias
palabras.

PACO VILABARROS



PERFECTO CONDE
O desfalecemento que padeceu
Manuel Fraga durante o seu
discurso no debate sobre o es-
tado da autonomía non impe-
diu que os voceiros da oposi-
ción zorregasen no lombo polí-
tico do presidente da Xunta e
do seu goberno. Tanto Xosé
Manuel Beiras como Emilio
Pérez Touriño destacaron que
nos atopamos na fin dun ciclo e
que Galiza espera e desexa un
cambio de rumbo inmediato.

Fraga levou ao Parlamento un
deses longos discursos cos que
parece querer asemellarse a Fi-
del Castro e que nesta ocasión lle
pasou factura afectando a súa
propia saúde física cun desmaio
que lle fixo abrir todos os tele-
xornais. Esforzouse en demos-
trar que o del “é un programa de
centro, galeguista e popular” que
non é produto “dunha arroutada
nin dunha iluminación, senón
que é unha meditada acción de
goberno que deu excelentes re-
sultados, solucionando moitos
conflitos e achegando solucións
concretas aos problemas concre-
tos e específicos da nosa terra”.

“Que ninguén perda o tempo
especulando con candidatos tapa-
dos, cunha crise que non é tal ou
con rupturas irreparábeis”, adver-
tiu Fraga entre o intercambio de
sorrisos nos escanos da oposición.
“Cando un chega á política como
eu cheguei, con verdadeira voca-
ción, non para conseguir un posto
de relevo nin para buscar preben-
das, senón para contribuír á trans-
formación, á renovación, a deixar
algo feito, a arranxar os proble-
mas, ten todo o dereito do mundo
a determinar cales son os seus mo-
mentos e a tomar e adecuar as sú-
as decisións en función do que
mellor conveña para Galiza. Can-
do a experiencia se sobrepón á ide-
oloxía, cando un ten claras unhas
cantas cousas, sen facer delas ba-
rreiras nin cortapisas, daquela, pó-
dese dicir que existe unha obriga,
chamémoslle moral ou como se
queira, algo que está moi por riba
da política. Esa obriga, ese com-
promiso, estabeléceo un coa xente
do seu país, un país que eu vivín
pobre e obrigado a coller o camiño
da emigración”. Estaría Fraga ex-
plicando, á súa maneira, a crise do
PPdeG con estas palabras?

O presidente non aforrou alu-
sións parcticulares á súa propia
persoa. “Van alá quince anos –di-
xo– desde que tomei a decisión de
darlle á miña terra o mellor de min
mesmo, sen reservars de ningún ti-
po. Debo confesar que igual que
Adrián Solovio, o personaxe prin-
cipal da novela Arredor de sí, de
Ramón Otero Pedrayo, eu era un
galego de sentimento e, por certo,
exercía sempre como tal, pero an-
daba tamén un pouco arredor de
min. É dicir, sempre me sentín ga-

lego por ter nacido aquí, pero non
deixaba de necesitar algo máis, de
procurar en min e no meu pobo
unha esencia máis fonda. Sabía
que tiñamos o noso propio xeito, a
nosa maneira especial de andar e
de concibir o mundo, pero iso non
era suficiente. Agora sei que nos
nosos sinais de identidade, no no-
so cerne autoidentificador, residen
os mellores valores para entender
e construír Galiza de verdade”.

Manuel Fraga tamén falou de
si mesmo na seguinte parte do seu
discurso: “Teño moi claro que
ninguén é imprescindíbel, son op-
timista e sei que Galiza pervivivi-
rá e perdurará. Por iso estou aquí,
para seguir traballando no que se-
xa necesario, disposto a contri-
buír no que o pobo galego consi-
dere de utilidade. Por certo, Vol-
taire dicía que, canto más envelle-
cemos, máis necesitamos estar
ocupados. Case é preferíbel mo-
rrer antes que arrastrar unha ve-
llez ociosa. Traballar é vivir”.

Fraga dixo que o seu goberno
“apoiará e participará activa-
mente no debate sobre a reforma
constitucional do Senado, coa fin
de convertelo nunha auténtica
cámara de representación territo-
rial; tamén respaldará e colabo-
rará lealmente na posta en mar-
cha da Conferencia de Presiden-
tes; continuará impulsando a
presencia das comunidades autó-
nomas no Consello de Unión Eu-
ropea; e xa fixo público a súa
disposición a acometer unha re-
forma consensuada do noso Es-
tatuto de Autonomía”.

Tamén sinalou que “cómpre
impulsar as reformas puntuais
que melloren a Constitución, pe-
ro sen reabrir o debate consti-
tuínte que poría abertamente en
risco o noso actual marco de
convivencia. Galiza deféndese
defendendo a reforma, adapta-

ción e mellora do noso Estatuto
de Autonomía, pero non abrindo
debates falsos e interesados so-
bre a necesidade dun novo esta-
tuto e aproveitando a ocasión pa-
ra cuestionar o principio da so-
beranía nacional que o artigo 1
da Carta Magna consagra”.

Sobre a futura Constitución
europea, Fraga manifestou que
“recolle moitas das arelas defen-
didas pola Xunta ” e anunciou
que o Grupo Popular galego pe-
dirá o voto favorábel dos cida-
dáns no referendo.

Referíndose ao Estatuto, dixo
que “pode e debe ser reformado,
á luz da experiencia destes últi-
mos 24 anos, e coa fin de mello-
rar a norma insitucional básica
da nosa autonomía”. Fraga cen-
trou esta reforma no “respecto á
vixente Consitución na súa letra
e no seu espírito” e na necesida-
de de contar “cun amplo nivel de
consenso”. Nesta materia, ao
presidente saíulle o seu tic de-
monizador cando expresou a
idea de que “se o nacionalismo
galego, que se autoexcluíu sem-
pre dos grandes acordos políti-
cos, é capaz de superar vellas po-
sicións maximalistas, como no
seu día fixeron as fozas equiva-
lentes de Cataluña e o País Vas-
co, todos teremos avanzado moi-
to polo ben de Galiza”.

A partir disto, o discurso de
Fraga non foi máis ca un repaso
triunfalista do moito que, segun-
do el, ten feito ou está a facer o
goberno que preside. Unha ver-
sión, adaptada e pouco correxi-
da, do “España va bien” de Az-
nar en forma de “Galiza vai me-
llor aínda”.

Máis alá do razoábel

O secretario xeral do PSdeG-
PSOE, Emilio Pérez Touriño,

non se compadeceu de Fraga
porque tivese un desmaio men-
tres daba a súa versión, e arre-
meteu con dureza contra o esta-
do que presentou da autonomía.
“Non debo nin quero ser cruel
–comezou dicindo– pero faise
evidente que Galiza vive unha
situación insostíbel. A crueldade
está na situación vivida neste
Parlamento. A crueldade está no
partido que a provoca, no desati-
no de querer ir máis alá dos lími-
tes do razoábel”.

Touriño dixo que o PPdeG e
o goberno da Xunta son unha co-
alición de intereses en loita en-
carnizada polo poder. “Non hai
–exclamou– detrás do triste es-
pectáculo destes días nin ideas
nin proxectos distintos. Tan só
bandas e banderías, grupiños e
grupellos en pugna polos anacos
máis gorentosos deste pastel re-
seso, bonito por fóra e podre por
dentro, en que o PP está a con-
verter a política en Galiza. A
liorta que estes días escenifica-
ron vostede, señor Fraga, e o se-
ñor Baltar, acompañados por un
completo reparto de actores se-
cundarios, tería un excelente dra-
maturgo no Valle Inclán dos
esperpentos”.

Touriño convidou a Fraga e
ao seu goberno a que deixen de
utilizar palabras como Galiza e
galeguismo para xustificar as sú-
as pelexas e os seus personalis-
mos mesquiños e para disfrazar
as súas vergoñas. “Deixe –díxo-
lle a Fraga– de apelar a Castelao
e a Ramón Piñeiro para revestir
con palabras nobres o que non é
máis que un pánico antidemocrá-
tico a perder o poder”.

O voceiro socialista dixo que
o PP, “na súa ansia de manterse
no poder a calquera custo, está
levando a cabo un labor de des-
prestixio e erosión das insitu-

cións autonómicas e do goberno
galegos sen parangón na historia
da nosa comunidade. Semella
como se a próxima perda do po-
der político en Galiza borrase to-
do viso de sensatez nun partido
que hoxe non é máis que un al-
boroto falto de seriedade e sen
proxecto de futuro”.

Logo de definir a situación
de Fraga como “un proxecto po-
lítico esgotado, un goberno para-
lizado, un partido roto e un pre-
sidente sen autoridade”, Touriño
volveu criticar o presidente di-
cíndolle que “é unha irresponsa-
bilidade pretender que o chapa-
pote político, no que vostedes le-
van tanto tempo instalados, con-
tamine tamén a sociedade gale-
ga. Galiza necesita abrir portas e
ventás, que entre a luz nela para
ver e aire para respirar”.

Despois de opinar que “non
podemos seguir perdendo o tem-
po”, Touriño titulou a súa crónica
do goberno de Fraga da seguinte
maneira: “Balanzo dun tempo
perdido: Unha Galiza día a día
debilitada”. A partir de aí, o líder
socialista perdeuse nunha farra-
gosa exposición programática
que máis merecía ser exposta nun
mitin electoral que no debate so-
bre o estado da autonomía.

Andazo ultraliberal

Xosé Manuel Beiras analizou,
avaliou e diagnosticou a situa-
ción política de Galiza nun con-
texto caracterizado, a nivel inter-
nacional, pola globalización ou
mundialización e, no ámbito do
Estado español, pola herdanza
ou a “resaca” do “aznarismo”,
concibido este último “como fe-
nómeno político e non só psico-
patolóxico que constitúe a pro-
xección no Estado español da
globalización ultraliberal e a tra-
dución en código de dereita car-
petovetónica da “falcona” impe-
rial ianqui de Bush”.

A este respecto, Beiras refe-
riuse a unha “tese que non se re-
fire para nada ao choque da civi-
lización da boina coa do birrete,
pese a que o aznarismo, que per-
deu o poder en España, sobrevi-
ve en Galiza en versión “folk”:
chámase fraguismo, e caracterí-
zase, seica, polo “bipartidismo
harmónico”, que resolve a diglo-
sia ideolóxica e política interna
do PPdeG, como estamos a ver”.

Despois de criticar a “deriva
internacional da globalización ul-
traliberal” que “enxendra unha
grave fractura na sociedade ac-
tual”, Beiras opinou que “non é o
mesmo ese impacto social de an-
dacio ultraliberal en Suecia que en
España, en Catalunya que en Ga-
liza, e, por iso, aquí ese andazo re-
crudece o esperpento e resucita o
retrato do colonizado no espello
sempre deformante da política.
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Fraga defende a súa candidatura
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Mais ese andazo en si mesmo
non é peculiar noso, non é un
produto enxebre galego, nin ten
denominacuón de orixe celta, se-
nón en todo caso ianqui”.

O voceiro do BNG esta vez
non lle deixou pasar unha a Ma-
nuel Fraga. “Coa chegada do fra-
guismo hai quince anos –dixo–
chegou a represión sobre as ide-
as. A censura con formas sofisti-
cadas ou burdas, encubertas ou
descaradas, volveu campar aquí
polos seus respectos. A censura
sobre a libre expresión, e máis a
mentira oficial como arma de
propaganda: dous medios com-
binados para conseguir a impuni-
dade coa que vostedes levan uti-
lizando o poder durante estes tres
lustros. Lémbrense: cando a cas-
tástrofe do Prestige, a causa pri-
mordial da indignación popular
foi que o poder lles mentise, que
a Xunta mentise, que vostedes
mentisen, porque naquel transo
os feitos puxeron ao descuberto
que vostedes mentiran. O mesmo

pasou no Estado o 14 de marzo:
Aznar e Raxoi perderon as elec-
cións porque os cidadáns cachá-
ronos nunha mentira atroz. Atroz
porque atinxía a unha traxedia de
varios centos de vítimas, “os
mortos de Aznar”, como os cha-
mei eu ao día seguinte desa tra-
xedia nun artigo que a prensa es-
crita galega “non ousou” publi-
carme porque estabamos na vés-
pera da votación e era o “día da
reflexión”, non o día de arriscar-
se a dicir a verdade”

“Por certo –seguiu dicindo
Beiras– a censura e a represión
practícana vostedes, para em-
pezar, no seu propio partido.
Nunca esquencerei o aconteci-
do neste salón de plenos nos dí-
as dos mortíferos bombardeos
sobre Bagdad. Mentres as ima-
xes de mulleres e nenos esca-
chizados ou mutilados circula-
ban polas televisións e a pren-
sa, vostedes negábanse a sus-
pendermos nin un instante a se-
sión para gardarmos un minuto
de silencio por esas vítimas

inocentes da barbarie “occiden-
tal”. Vostedes, católicos practi-
cantes, mesmo algúns mem-
bros dun peculiar instituto reli-
xioso que se propón realizar a
obra de Deus, someteron a súa
conciencia á censura desalma-
da de Aznar e Raxoi”.

Sen abandonar aínda a crítica
á censura de Fraga, Beiras lem-
brou o que lle pasou a el mesmo
co gallo da súa colaboración nun
programa de radio. “Lémbranse
de cando eu participaba no pro-
grama de Onda Cero da “Radio
de Julia”? –preguntoulles– Lém-
branse de que, pasado un tempo,
excluíranme do programa e eu
dixera que fora por presións da
Xunta, chantaxeando á empresa
coa concesión de licenzas de fre-
cucnia modulada? Daquela, o
presidente Fraga, no seu máis
provervial estilo cortés, desmen-
tírame afirmando que “ao señor
Beiras botárono do programa
porque “aburría as ovellas”. Pois
este verán pasado, a propia Julia
Otero, nunha ampla entrevista en
El País, acaba de relatar como
fora aquela peripecia, e corrobo-
ra que a dirección de Onda Cero
esixíralle que me excluíse do
programa, non por aburrir a nin-
gunha ovella –que as ovellas aín-
da non escoitan a radio e os cida-
dáns aínda non son ovellas– se-
nón polas ameazas da Xunta de
non darlles licenzas para emiso-
ras en Galiza”

Beiras tamén se dirixiu a Fra-
ga con estas palabras: “Vostedes
converteron a autonomía galega
nunha especie de deputación, co-
mo a de Baltar ou Cacharro, só
que supraprovincial. Por iso se
lles suben ás barbas: porque vos-
tedes deixaron de exercer o poder
e as funcións políticas da Xunta e
do Parlamento e confináronse nas
simplemente administrativas e
clientelistas. Vostede, señor Fra-
ga, é como un rei da alta idade
media, cando o poder estaba nos
feudos e tíñano os señores feu-
dais, e o rei era un deles, tiña o
seu feudo tamén, só que o esco-
llían como árbitro das súas liortas
para non andaren á greña cons-
tantemente. A diferenza está en
que vostede nin sequera ten feu-
do propio nin mesnadas reais. E
así está a acabar vostede”.♦

Nº 1.145 ● Do 7 ao 13 de outubro de 2004 ● Ano XXVII

DEBATE DO ESTADO DA AUTONOMÍA

PERFECTO CONDE
Todo o mundo sabe que, cando
dous cans pelexan e un decide
renderse, o que se entrega tírase
no chan, panza arriba mostrando
a barriga. Non falta quen atopa
neste ancestral comportamento
animal a metáfora coa que retra-
tar o que lle puido pasar a Xosé
Luís Baltar con Manuel Fraga e
o PP. Segundo algunhas fontes, o
primeiro saíu de Ourense o pasa-
do luns, 4 de outubro, totalmente
disposto a entregarse ao que lle
admitira o presidente da Xunta e
do seu partido, coa mente posta
soamente en salvar algún móbel
da queima a que queren somete-
lo Mariano Raxoi e o seu equipo.

En Santiago apenas estivo a
soas con Fraga vinte minutos,
antes de emprender o camiño de
regreso coa meta fixada inicial-
mente na localidade de Luíntra,
onde o agardaban case douscen-
tos dos seu seguidores, reunidos
nunha cea para esperaren noti-
cias. Baltar non se atreveu a
presentarse alí, e dirixiuse direc-
tamente á súa casa para non ter
que dar explicacións indesexa-
das. Poucas horas despois, o PP
anunciaba a fin da crise que se
iniciou o 20 de setembro cando
Baltar lle anunciou a Fraga que
estaba farto e quería abandonar o
partido. A comunicación do par-
tido de Fraga non ten desperdi-
cio: “Os acordos baséanse na de-
cisión de pensar o mellor para
Galicia e para o PP a través da
unidade ideolóxica e política que
tan execelentes resultados pro-
porcionou para Galicia en xeral e
para Ourense en particular. Fraga
quere manifestar o seu agradece-
mento a Baltar
polo seu esforzo
na vontade de
acordo”.

Que pasou de
repente para que,
aparentemente, a
auga de Baltar
volvera ao rodicio
de Fraga? Varias
cousas, a primeira
que o de Ourense
empezou a notar
que se estaba que-
dando máis só do
que podía pensar.
Os alcaldes dis-
postos a seguilo
na súa pretendida
escisión comeza-
ron a tremer de
medo e, coa desculpa de que non
querían ser compañeiros de via-
xe de Xosé Cuíña, empezaron a
desmarcarse do órdago de Baltar
cando viron claramente que Ra-
xoi estaba disposto a cortar polo
san, sen importarlle sequera se o
PP perdía as próximas eleccións
galegas. Por dicilo brevemente,
volveron facer caso dos que lles
contaban que “fóra do PP fai
moito frío”.

Pero houbo aínda máis ra-
zóns que condicionaron a apa-
rente rendición incondicional

dos de Baltar. Contra o que pui-
do parecer, Mariano Raxoi non
estivo tan ausente na evolución
da crise senón que non parou de
envíar a Ourense determinadas
mensaxes encarriladas a facerlle
ver a Baltar os perigos que podía
correr se insistía en converterse
no Robinson Crusoe do PP. Parte
destas mensaxe chegáronlle a
través de Alberto Núñez Feixóo
na controvertida reunión que ti-
vo con Baltar en Ourense, na que
estivo a piques de haber máis
que palabras.

Curiosamente, Baltar non
quería que tivese lugar esta xun-
tanza, á que accedeu finalmente
pola intermediación de dúas per-
soas que tamén asistiron: o edi-
tor do xornal ourensán La Re-
gión, Xosé Luís Outeiriño, e o
director deste periódico, Alfonso
Sánchez Izquierdo. Daquela,
Baltar seguía dicindo que estaba
disposto a abandonar o PP e que
non había nada que facer para
compensar “a gota que aculugara
o vaso”. Núñez Feixóo aguantou
estoicamente a bategada de Bal-
tar, pero tamén lle fixo algún
aceno coa intención de chamar a
súa atención sobre os perigos
que podían correr as cabezas vi-
síbeis da arroutada.

Máis tarde, Baltar caeu na
trampa que lle teceu Fraga me-
tendo a Cuíña polo medio da
protesta, e o de Lalín tamén foi
obxecto das mensaxes nada su-
bliminais que estaba emitindo
Raxoi dende Madrid. Cobra cor-
po a hipótese de que os rebeldes
do PP foron advertidos de que
non lles ía sair de balde conti-
nuar até as derradeiras conse-

cuencias o que
iniciaron abrindo
a crise do PP.
Neste contexto é
no que se enca-
dran as palabras
do conselleiro de
Pesca, Henrique
L ó p e z  Ve i g a ,
c a n d o  a d v e r -
t iu que podía ha-
ber alguén que se
enriquecera en
paralelo á súa vi-
da política.

Porén, non é
esta a impresión
que queren trans-
mitir os “rendi-
dos”. A pesar do
pacto de silencio

que Baltar estabeleceu con Fra-
ga, polo menos até que se cele-
bre o próximo congreso galego
do PP, os ex rebeldes de Ourense
queren facer ver que lograron
boa parte dos seus obxectivos, e
que “hanse ver moi proxima-
mente os froitos dos acordos”.
Caerá, entón, como froita madu-
ra Xesús Palmou da secretaría
xeral do PPdeG? Saberase se
Baltar asegurou polo menos par-
te da súa autonomía provincial?
E Cuíña? Cuíña, nada. Condena-
do a ser o “caladiño”.♦

Os ourensáns confórmanse
con non ser defenestrados

A rendición de Baltar

Os rebeldes
foron advertidos
de que non lles
ía sair de balde
continuar
até as derradeiras
consecuencias
o que iniciaron
abrindo
a crise do PP.

Emilio Pérez Touriño, PSdeG-PSOE.                                             PERFECTO CONDE

Xosé Manuel Beiras, BNG.                                                                                                                   PERFECTO CONDE

Vén da páxina anterior



Son moitas as persoas que non dan creto a
esta desgraza, que seguen perplexas
diante dun suceso como o que aconteceu

en Hondarribia, Guipúscoa, hai uns días. Jo-
kin C., un mozo de 14 anos, foi incapaz de so-
portar tanta presión, tanta humillación, tanto
sufrimento, provocado, ao parecer, por algúns
dos seus propios compañeiros de instituto. 

Feitos coma este, por sorte, non son habi-
tuais. Refírome, xa que logo, ao terríbel de-
senlace con resultado de morte. Porén, as
ameazas, os insultos, as extorsións, mesmo a
violencia directa, nalgúns casos, están pre-
sentes no sistema educativo, en grao cada
vez máis significativo, especialmente, na se-
cundaria obrigatoria, tal e como indican to-
dos os estudos realizados polos investigado-
res e distintos organismos como o Centro
Reina Sofía para o Estudo da Violencia que
dirixe José Sanmartín, os Consellos Escola-
res do Estado e das comunidades autónomas,
o Defensor del Pueblo, etc. ou foros especí-
ficos como o celebrado en Compostela, o pa-
sado ano, sobre ‘Violencia e medios de co-
municación’, organizado polo Seminario Ga-
lego de Educación para a Paz, unha entidade
que leva vinte anos (1985-2005) traballando
especificamente neste eido. 

Unha das características máis relevantes
deste fenómeno é a súa invisibilidade, a súa
opacidade, especialmente, para quen non
quere velo. O que rodea a historia de Jokin C.
tráeme á memoria aquela extraordinaria pelí-
cula de John Sturges, Conspiración de silen-
cio, protagonizada por Spencer Tracy en
1955, onde todos a unha, como Fuenteoveju-
na, practican o ocultamento con pasmosa
unanimidade. 

O documento ‘Una educación de calidad
para todos y entre todos. Propuestas para el
debate’, presentado recentemente pola minis-
tra de educación, María Jesús San Segundo,
no seu apartado tres, fala da complicada pos-
ta en marcha da educación secundaria obriga-
toria, das dificultades engadidas, entre elas,
os problemas de convivencia e a aparición de
comportamentos disruptivos, ou as mostras
crecentes de rexeitamento, obxección (mes-
mo insubmisión) á propia escola, que están
presentes nalgúns sectores do alumnado, par-
ticularmente, naqueles que están no sistema
educativo por imperativo legal. 

O documento citado apunta tamén facto-
res que inflúen nesta situación: o maior ou
menor interese familiar, o contexto sociocul-
tural dos centros, as características propias
da adolescencia, a organización dos centros
educativos e as novas ensinanzas, ou a esca-
sa importancia concedida á educación emo-
cional ou dos sentimentos. 

Compartimos, sen dúbida, os factores
apuntados. Mais quixeramos incidir nalgúns
que consideramos especialmente relevantes á
hora de explicar o incremento da conflitivida-
de, precisamente, no ciclo 12-14. O paso da
educación primaria á secundaria significa un
cambio que pode resultar moi abrupto para o
alumnado nunha idade especialmente delica-

da, tendo en conta, ademais, que nenos e ne-
nas pasan dun modelo no que o titor ou titora
exerce unha influencia directa
que está moi presente, a todos os
efectos, mesmo en centros dis-
tintos e diferenciados, a outro
modelo no que a función titorial
está máis esvaecida. 

Dun modelo no que predo-
mina unha educación máis inte-
gral, máis global, cun saber me-
nos compartimentalizado, onde
os afectos e os sentimentos están
moi presentes, o alumnado
irrompe noutro, con espazos e
tempos novos, con máis profe-
sores e profesoras, con máis
contidos, moito máis comple-
xos, e onde a ensinanza dos co-
ñecementos de materia son o
fundamental. 

Vivimos nun tempo, ade-
mais, no que as responsabilida-
des parece que son sempre dos
outros. A familia declina cada
vez máis funcións que lle son
propias e trasládaas á escola. Os
adultos queren ser eternos ado-
lescentes. Moitos profesores e
profesoras responsabilizan, exclusivamente,
os pais e as nais do que acontece dentro da

súa propia aula, ou os medios de comunica-
ción, a marxinalidade, a inmigración, as dro-

gas... ou os equipos directivos, a
inspección educativa, a Conse-
llaría, a sociedade... moitas ve-
ces como escusas pouco disimu-
ladas para non intervir. 

Non detectar a tempo casos
como o de Jokin evidencia un
claro abandono e deixación de
responsabilidades por moitas
partes implicadas no proceso
educativo. A ocultación, a cons-
piración de silencio, a complici-
dade, a comprensión social para
co fenómeno do abuso, da extor-
sión, do acoso, da ameaza..., re-
corda ao que viña acontecendo
até hai uns anos coa violencia de
xénero. 

Os conflitos están presentes
na vida. Non son nin bos nin ma-
los, simplemente existen. Están
na sociedade. E como conse-
cuencia están na escola. Para
quen quere velos. Dentro e fóra
da aula. Do que se trata é de in-
tervir, non de pasar. Sei moi ben
que podemos atopar razóns para

non facelo. Porén, penso sinceramente que
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Un mariñeiro e
unha mariscadora de
perto de Pontevedra
tiñan unha débeda de
un millón das antigas
pesetas. O banco
embargoulles a casa
enteira, antiga, pero
habitábel. O
mariñeiro e a súa
muller mariscadora
ceibaron uns
dobermans pola
vivenda. Os do banco
aínda non entraron.

Fraga di que,
presentándose de
novo, fai un sacrificio
por Galiza. A
pregunta é: porque o
seu partido o obriga
a seguir? Non teñen a
ninguén máis?

A Fidel tamén lle deu
un breve
esvaecemento non hai
moito, durante un
discurso. Claro que
Fidel levaba catro
horas falando e ao
sol.

Ironizan, bromean
en Madrid a costa
dos galegos que
teñen un presidente
ga-ga. Coma se eles
non tiveran a un tal
Francisco Franco
durante ben máis
tempo.

Cando os do PSOE
ían nas
manifestacións do

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cartas

Cela e Fraga
Na columna “A crise da Gabardi-
na” de Manuel Rivas, aparecida
no número 1.144 de ANT, o autor
deixouse guiar por unha informa-
ción que publicou o xornal inglés
The Guardian referida á “delación
de Cela para o franquismo, tendo
por buzón o ministerio de Infor-
mación, do que era titular Manuel
Fraga Iribarne”. Pois ben, hai nesa
frase un erro cronolóxico e históri-
co. O asunto do ofrecemento de
Cela para delatar persoas que el
coñeceu en Madrid xa o denuncia-
ra eu nunha nota que publiquei en
Diario 16 logo de que El País,
nunha carta que lles mandei en no-
vembro de 1989, recortaran o que
eu dicia a respecto do ofrecemen-
to de Cela. En efecto, Cela dirixiu

dende A Coruña unha carta ao co-
misario xeral de Investigación e
Vixilancia, pero faino o 30 de
marzo de 1938, e nesa data Fraga
tiña 16 anos e mal podía ser comi-
sario xeral (creouse en 1951 e o
primeiro titular dese ministerio foi
Arias Salgado, e Fraga sería no-
meado para ese posto en 1962). A
famosa carta de Cela saíu á luz ao
publicala o xornal de extrema de-
reita El Alcazar en setembro de
1979. Logo reproduciuna Julio
Rodríguez Puértolas, que foi quen
me deu a min unha copia, no seu
libro Literatura fascista española
(Ed. Akal). Paga a pena reproducir
a pasaxe incriminatoria da carta de
Cela, que este lle escribe ao citado
comisario xeral para solicitarlle o
ingreso no Corpo de Investigación
e Vixilancia e pedirlle que o desti-

nen a Madrid, porque “é onde coi-
da pode prestar servizos de maior
eficacia”. Cela engade esta frase:
“Que tendo vivido en Madrid sen
interrupción durante os últimos 13
anos, coida poder achegar datos
sobre persoas e condutas que pui-
desen ser de utilidade. Que o Glo-
rioso Movimento Nacional se pro-
duciu estando o solicitante en Ma-
drid, de onde se pasou con data 5
de outubro de 1937, e que polo
mesmo cre coñecer a situación de
determinados individuos”. A soli-
citude de Cela foi rexeitada, se-
gundo el, por ser menor de idade.
Que Cela lle ofrecese a Fraga de-
nunciar “individuos” que el coñe-
cia entre 1962 e 1969 tería sido
grave, pero ofrecerse a facelo en
1938, cando unha denuncia dese
tipo levou a moitos ao paredón, é

ser verdadeiramente ruín. Penso
que con esta rectificación o lector
d’A Nosa Terra estará debidamen-
te informado dese comportamento
de Cela e así corríxe o erro históri-
co da columna de Manuel Rivas,
erro que debeu vir da información
errónea que deu o xornal inglés.♦

XOÁN ANLLO
(MADRID)

Na lembranza
de Eduardo Parajuá

Coñecín a Eduardo Parajuá nun-
ha festa de aniversario que os
amigos tributaban a Ricardo Flo-
res, na sua propia casa de Bue-
nos Aires. Parajuá era un home
comprometido coa Galiza, un

Continúa na páxina seguinte

Jokin 
MANUEL DIOS

O suicidio do alumno vasco acosado polos seus compañeiros dá
pé a unha reflexión profunda sobre o xeito de enfocar a violen-
cia nos centros educativos, hoxe incapaces de educar para a paz.

‘A ocultación,
a conspiración

de silencio,
a comprensión

social para
co fenómeno

do abuso,
da extorsión,
do acoso...

lembra o que
viña

acontecendo
coa violencia
de xénero”
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Apesar do título, non vou falar de acci-
dentes de tránsito, nin de condutores,
senón do bispo francés Jacques Gai-

llot, prelado dunha diócese, xeograficamente,
inexistente, pero “virtual” e realmente meiran-
de que ningunha outra das dioceses da Igrexa
católica: Partenia. Como se sabe, “virtual” é a
realidade do “ciberespazo”; ou
sexa, unha realidade só presente
no mundo electrónico. Neste caso
na rede da internet, que supera to-
das as fronteiras terrestres. A este
bispo deixárono hai dez anos sen
a súa diocese de Évreux por al-
gunhas discrepancias coas autori-
dades xerárquicas, pero gañou
unha “diócese sen fronteiras”, co-
mo é o eslogan deste bispado sen
límites, cun ordenador por pazo
episcopal, despachos da curia
diocesana, boletín diocesano, etc. 

O título vai entre comiñas
porque foi algo que me dixo ao
ouvido o bispo cando sentamos a
comer nun restaurante da Boca
do Inferno (non un lugar maldito,
senón unha fermosa paraxe ao pé
da costa portuguesa, perto de
Lisboa. Estabamos alí despois do
traballo da mañá no encontro in-
ternacional de colaboradores de
Partenia, un pequeno grupo de
homes e mulleres chegados de
diversos países de Europa e mesmo do Cana-
dá. A frase era moi expresiva deste home; non
se trataba de algo rebuscado, senón habitual
nel. “Onde vai o condutor? Non vai comer
con nós? Onde vai facer o seu almoço? 

Porque este bispo atípico non é un home
distante –coa indumentaria eclesiástica, os sím-
bolos episcopais...– pendente de que o sirvan e
o traten de “monseñor”, senón un servidor, un
seguidor de Xesús que predica co exemplo o
que lle puxeron por título nun dos seus primei-
ros libros publicados en castelán: Una Iglesia
que no sirve, no sirve para nada (tamén era ben
expresivo o título orixinal en francés Monsig-
neur des autres). “Seguindo o exemplo de Cris-

to, sento á mesa cos pecadores para que todos
escoiten o clamor do evanxeo –escribía nas pri-
meiras páxinas daquel libro. Porque non hai ex-
cluídos no evanxeo... A miña quere ser unha
aventura de fraternidade, non de conquista”. A
pesar dos seus perto de 70 anos, Jacques, como
lle chamamos simplemente os seus numerosos

amigos, non precisa nin sequera
do aseñoramento, gusta deseguida
do tuteo, mesmo sendo cousa es-
traña entre os franceses; a súa au-
toestima non depende de que o
aseñoren, nin que lle fagan reve-
rencias e lle abran a porta. Desta
maneira, é moi libre para dicirlle a
calquera o que pensa, pero sempre
con humor e con amor. Aínda que
non é galego, ten moita retranca,
gústalle darlle a volta con humor a
cousas “moi serias”. Ante a peno-
sa e perplexa situación da Igrexa
no mundo de hoxe, el insiste que,
aínda sendo críticos e buscando
algo mellor, máis evanxélico, non
se perda o humor; que ninguén se
amargue porque as cousas non son
como nos gustarían que fosen. 

Se moitos bispos eluden o seu
encontro –como aconteceu co pa-
triarca de Lisboa, a quen se lle
avisou cortesmente de que viña á
capital e a curia fíxose o xordo–
os medios de comunicación bús-

cano, porque sempre di cousas interesantes e
as súas análises son diferentes ao habitual. Co-
mo un rechamante titular do Diário de Notí-
cias de Lisboa (26-9-004): “Talvez o terroris-
mo nos faça pensar nos outros”; aínda que Jac-
ques Gaillot é un pacifista, e está tanto contra
o terrorismo de estado como contra o terroris-
mo de resistencia. Pero tamén ama á súa Igre-
xa (“a Igrexa é a miña familia”, repite), e non
por iso deixou de dicir criticamente nesa entre-
vista: “Precisamos de muita mais democracia
na Igreja. Não se pode manter indefinidamen-
te um pequeno grupo a decidir por todos”.♦

VITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
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Prestige pedíanlle ao
Estado cartos que
compensasen a
catástrofe. Agora que
gobernan semellan ter
cruzado o Río do
Esquecemento.

Reconversión
naval, recorte
pesqueiro, gandeiros
abandonan
explotacións. A
tradicional sección
xornalística “sucedeu
hai vinte e cinco
anos”, en Galiza
confúndese coa
actualidade.

Cando os
superdemócratas
falan de
superdemocracia
acostuman dicir o
turbio que está
Ourense, o
lamentábeis que son
as repúblicas
bananeiras e que os
africanos, os
venezuelanos e os
peruanos non están
preparados para
gobernarse a si
mesmos. Os
spidermans da
democracia nada
falan, en cambio, de
que neses comicios
globais que se van
celebrar nos Estados
Unidos haxa que ser
hiper-mega millonario
para que o poñan a
un de candidato.♦♦

‘Onde vai o condutor?’
VITORINO PÉREZ PRIETO

‘Este bispo
atípico

non é un home
distante, senón

un seguidor
de Xesús

que predica
co exemplo

aquilo de que
‘unha Igrexa

que non serve,
non serve

para nada”’

Coa chegada do outono, A Nosa Terra comeza
unha nova andaina de incorporacións. Marica
Campo, é, desde o pasado número, columnista
deste periódico. A escritora luguesa non cola-
borara con anterioridade co’A Nosa Terra.
Agora farao quincenalmente. O lector pode
desfrutar xa, por outra parte, da sección sema-

nal do escritor e xornalista portugués, Viale
Moutinho, cuxa presenza fora xa anunciada
antes do verán. Retornan tamén ao seu espazo
semanal habitual O blog do rumbar do escritor
Manuel Rivas e máis O fío da lingua de Hen-
rique Harguindey. Nas semanas vindeiras se-
rán anunciadas novas incorporacións.♦

Novos colaboradores

Pasado o verán, o novo hora-
rio de atención ao público das
oficinas de promocións Cultu-
rais Galegas (A Nosa Terra)
será de 8 a 18 h. 

A NOSA TERRA

Novo Horario

os docentes temos responsabilidades que
debemos afrontar, e a solución pacífica
dos conflitos é unha delas. Pero para iso
necesitamos instrumentos, recursos, me-
todoloxías, en definitiva, formación espe-
cífica que lamentabelmente non recibi-
mos nas escolas de maxisterio ou nas fa-
cultades. 

Os insultos, as ameazas, o acoso, as
extorsións, o pandillismo, a violencia de
xénero, as pelexas, a imposición da lei do
máis forte, o abuso, as alteracións da con-
vivencia teñen que afrontarse con progra-
mas de prevención en cada centro educa-
tivo, de maneira rigorosa, sistemática e
dilatada no tempo, favorecendo a figura
da mediación escolar nos casos onde sexa
necesario, con metodoloxías activas e
participativas, involucrando a toda a co-
munidade educativa. Con normas claras,
asumidas como propias e que obriguen a
todos, con Proxectos Educativos de Cen-
tro (PEC) reais e non de papel. E sabemos
do que falamos... 

Os eixos transversais foron unha novi-
dade positiva da lei do 1990. Con eles
pretendíase incorporar aos currícula unha
serie de obxectivos e de contidos relevan-
tes como son a educación e a cultura da
paz, a educación para a igualdade, a edu-
cación ambiental, a interculturalidade, os
dereitos humanos, ou a resolución pacífi-
ca de conflitos. Lamentabelmente, des-
pois de tantos anos, a transversalidade
non parece suficiente. Cómpre, xa que lo-
go, apoiar a introdución da nova discipli-
na de Educación para a Cidadanía na que
teñan perfecto acomodo aqueles contidos,
promovendo e fomentando a asunción dos
valores cívicos e democráticos por parte
do alumnado. E moita máis formación do
profesorado en exercicio. 

Por último, a titoría, tanto en primaria
como en secundaria, teñen que revitali-
zarse, dotándoas de espazos e de tempos
suficientes, de recursos e de financiamen-
to axeitado, cos apoios imprescindíbeis,
particularmente, dos servizos de orienta-
ción, educadores sociais e asistencia so-
cial, tal e como a ministra anuncia, aínda
que sen fondos específicos, sería unha no-
va decepción para o profesorado. E non
sei si resistiría moitas máis... 

A morte de Jokin, por desgraza, xa
non ten remedio. Pero entre todos, se que-
remos, podemos evitar que se repita. E as
solucións teñen que ser educativas, e de
carácter preventivo. Non poden pasar por
poñer un policía en cada centro. Entre ou-
tras cousas porque sería imposíbel.♦

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en
Xeografía e Historia pola USC e preside o Semi-
nario Galego de Educación para a Paz. É autor

de Cine para convivir; Educar para a Paz, global-
mente ou Sobre a violencia e os medios de comu-

nicación: unha educación necesaria. 

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

militante loitador, pola libera-
ción do noso país, sobre todo na
defensa do noso idioma, piar
principal da nosa identidade.

Recordo un día antes de me
vir de Buenos Aires: para despe-
dirme  convidáronme a cear nun
restaurante galego, Manolo Igle-

sias, Antonio Méndez, Hixinio
Martíns e Eduardo Parajuá, a
verdade e que foi para min  unha
gran sorpresa, ao non ser mere-
cedor de tal despedida.

Aínda hoxe penso como era
posíbel que esa xente me puide-
se convidar a cear con aquel sen-
timento tan profundo de amizade
cando apenas nos coñeciamos.

Recordo a Eduardo analizar o
problema da Galiza cunha gran
naturalidade e ao mesmo tempo
cun apasionamento tranquilo e
esperanzador de que chegará o
día en que se cumpran os desig-
nios do noso himno.

A aqueles catro compañeiros,
que exercían de galegos na emi-
gración, compároos  coas nosas
aldeas e lugares, que van quedan-
do sós a medida en que a xente

maior vai morrendo, coa tristura
de non ver nenos xogando polo
lugar e deixando de ver as cele-
bracions das festas do patrón, on-
de se xuntaba o almorzo coa cea
sen apenas erguerse da mesa.

Fóisenos un home, fóronse
unhas mans, para traballar pola
Galiza maltratada e castigada pola
xente que non comprende o moito
que se queixaría, se realmente
puidese utilizar a súa palabra.

Eduardo só me queda por agra-
decerche ante os teus amigos e an-
te os galegos e galegas que senten
este país, todo o que traballaches
polo noso idioma, a nosa xente e a
nosa identidade como xente dife-
renciada. Até sempre amigo.♦

XOSÉ M. RIVERA
(AS PONTES) 

Fé de erros

Na páxina 18 do nº 1.144 de ANT atribúese á compañía R a deci-
sión de evitar acudir a un foro de redes de comunicación e empre-
gar como escusa, en palabras dun organizador do acto, “a morte
dun familiar” da persoa que ía acudir. R desmentiu esta información
e afirmou que non acudiu pola pouca anticipación coa que lle soli-
citaron a súa asistencia. Así mesmo, tamén negou que se emprega-
se como escusa a morte dun familiar da persoa que ía acudir.

Tamén na sección Croques do nº anterior referíase a Manuel
Fraga en 1963 como Ministro de Gobernación, cando en realida-
de levaba a carteira de Información e Turismo. E na información
da páxina 10 dese mismo nº, sobre diverxencias no movimento
xuvenil independentista, o comunicado atribuído a Nós-UP co-
rresponde a Primeira Linha.♦



Unha CNN
latinoamericana
“Os estados latinoamericanos
están a dar marcha atrás no
proceso privatizador da década
dos noventa. Agora están dis-
postos a intervir en sectores
como as telecomunicacións, a
enerxía ou a televisión me-
diante a creación de empresas
públicas, desafiando os actuais
cabezaleiros do negocio como
Telefónica, Verizon, Telmex,
Grupo Cisneros ou Televisa.
Se Kirchner decidiu crear un-
ha petroleira pública na Arxen-
tina para competir con Repsol
YPF, Hugo Chávez puxo en
marcha unha operadora estatal
de telecomunicacións en Vene-
zuela que ameaza o resto de
compañías privadas. A empre-
sa chamarase CVG-Telecomu-
nicaciones e contará cun capi-
tal social de cinco millóns de
dólares. A súa dirección prevé
un investimento incial de 35
millóns. A empresa ofrecerá
telefonía fixa e datos, aínda
que, en Venezuela non descar-
tan que reciba unha licencia de
móbiles. O proxecto xerou ten-
sións posto que a operadora
vai nacer unha década despois
da privatización da anterior
compañía pública, a CANTV.
Por outra parte, hai poucos dí-
as, Lula e Chávez asinaron en
Manaos unha carta de inten-
ción para crear a Televisora do
Sur (Telesur), unha gran cadea
de televisión rexional. O acor-
do veu apenas dous meses des-
pois de que Chávez asinase un
pacto semellante con Kirchner.
O ministro venezuelano de In-
formación, Andrés Izarra, ase-
gurou que van traballar para
ter un instrumento que afiance
“a nosa soberanía e axudar a
divulgar un pensamento alter-
nativo fronte aos imperios do
norte”. Izarra sinalou que o ob-
xectivo deste novo canal é che-
gar tamén ao mercado hispano
dos Estados Unidos. Telesur,
que contara co apoio económi-
co de Bancoex (entidade con-
trolada polo Ministerio de Fi-
nanzas), mercará contidos a
produtoras independentes e
non descarta que canles priva-
dos se sumen ao proxecto. Lu-
la, Chávez e Kirchner veñen
de retar os grandes grupos la-

tinoamericanos, Televisa, Tel-
mex, Grupo Cisneros (que
mantén un duro enfrontamento
con Chávez), O Globo e Cla-
rón, e a compañías como
News Corp, o holding de Ru-
pert Murdoch e Liberty Media.
O cambio nas reglas do xogo
tamén veu pola presión de
moitos gobernos latinoameri-
canos ao cambiar as fórmulas
para subir as tarifas. E outros
como Perú xa advertiron que
non prorrogarán o contrato de
licencia”. (Rebelión, 25 de
sesetembro).♦

‘O matrimonio
gai é
reaccionario’
Marc Augé, etnólogo africa-
nista e director do Centre Na-
tional de la Recherche Scien-
tifique (CNRS) opina que “o
matrimonio gai en sentido es-
trito é reaccionario” (La Van-
guardia, 5 de outubro). Augé
explica que “O ideal de vida
homosexual era o do futuro!
Existía relación e liberdade
individual. Casar, nese senti-
do, é retroceder”. E a conti-
nuación engade: “O matrimo-
nio foi concebido e instituído
na nosa cultura polos romanos
cando a esperanza de vida era
de 45, 50 anos. E aínda así ti-
ñan divorcio e repudio. Voste-
de imaxina hoxe casar aos 22
e seguir vivindo coa mesma
persoa até os 92 anos? O mes-
mo sucede coa herdanza e a

propiedade privada. Hoxe
vense sometidas á distorsión
da lonxevidade. Se vostede
herda cando o seu pai morre
aos 95, vostede tocará herdan-
za arredor dos 70 polo me-
nos”.♦

Un premio
para as ‘Casas
de Fenosa’
As coñecidas en Vigo como
Casas de Fenosa, situadas en
fronte do actual Carrefour, e
de antigo desprezadas e infra-
valoradas tanto polos cida-
dáns como polos entendidos,
veñen de merecer un premio
do Colexio de Arquitectos e
foron recordadas no pasado
Día Mundial da Arquitectura.
O conxunto de vivendas so-
ciais foi construído en 1963 e
o autor do proxecto foi José
Antonio Corrales Gutiérrez
quen, nunha entrevista en Fa-
ro de Vigo (3 de outubro) lem-
bra que na construción se uti-
lizou por primeira e quizais
única vez no Estado español
un sistema de formigón desli-
zado. Na obra traballaron car-
pinteiros noruegos. De feito, o
proxecto foi promovido por
un parente seu que visitara
Noruega. O Colexio de Arqui-
tectos de Galicia (COAG)
apunta que se trata dunha obra
excepcional na Galiza de
1963 e relaciónaa cos traba-
llos de Le Corbusier e o Plano
de Urbanización de Alxer.♦
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Sambar
BIEITO IGLESIAS

Andou rufo por Santiago o Rubem Fonseca. Tivemos
connosco a un escritor que, certos críticos, definen en
epígrafes un chisco alarmistas: Violencia e erotismo, As en-

trañas sangrentas da sociedade, A cordialidade violentada, O
nihilismo como expresión ideolóxica. O meridiano de Greenvich
da República Mundial das Letras pasa hoxe por lamestras de senti-
mentalismo e corrección política, cando non lapexa nos zudres da
nova espiritualidade, catequese pra catetos cursidosos. Talvez
resulte picante demais ou de subida graduación alcoólica unha es-
crita como a do autor brasileiro, auténtica escatoloxía do noso tem-
po. Fonseca ten antecedentes familiares en Tras-os-Montes, pódese
dicir que,  xunto a Carmen Miranda –née da Cunha– , filla dos pa-
gos nortistas, integra un duetto de celebridades do Portugal viciño.
Aos seus setenta e nove anos, xa se contenta co cheiro do viño de
Porca da Murça, pero manifestou a súa lealdade a esta parte do
Globo –Gallaecia– acudindo a Compostela pra recibir o premio
Rosalía de Castro do Pen Clube. Estableceu coa Galiza unha rela-
ción moi espirituosa, admirouse de que conservemos a lingua dos
trobadores e emocionounos coa espantosa noticia (espantosa á
portuguesa, isto é, marabillosa; espantosa á castellana, ou sexa es-
tarrecente e fodida pra Paco Vázquez ou Rajoy) de que no
Ultramar hai tropecentos millós de galego-parlantes.  A exaltación
báquica –humor, erotismo, loita–, un universo de vastas emociós e
pensamentos imperfectos chama por nós desde as páxinas dos seus
romances, convidándonos a fuxir ao Brasil. Desde que lin a este
misántropo riseiro, o Brasil e mais eu somos pan e coitelo. Cando
alguén se suicida, meu pai exclama: “¡Ben burro foi, sempre podía
abeirar pró Río de Janeiro!” Algún día sambaremos.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

O Destempo

Aprendéronos a ler e logo descubrimos que tamén había que ler
entre liñas. Mais aínda hai outro movemento imprescindíbel
no saber ler: o desler. Quizais isto lles soe de entrada a ese tei-

mudo ismo que é o deconstrutivismo, que naceu como unha anti-retó-
rica, como unha diálise depuradora da linguaxe, que tivo por máximo
expoñente a Jacques Derrida, e a quen desluciron algúns epígonos fa-
bricantes de textos desalmados, pesados como maletas sen asas. Mais
o desler do que eu falo ten que ver cun deconstrutivismo popular. Coa
procura de tesouros. Co furar na “outra realidade”. 

O primeiro libro que andou de xeito masivo en mans dos galegos
foi unha moi curiosa guía práctica, máis apaixonante e verdadeiro co-
mo realidade ficcionada que O Código da Vinci: O Libro de San
Cibrán ou o Ciprianillo. Sendo un mapa de tesouros, algo tiña tamén
do que hoxe chamamos auto-axuda. A procura do agocho do ouro aso-
ciábase coa procura do ben. Como cría a miña nai do chamado “cupón
dos cegos”, había nos tesouros, e nos “encantos” que os custodiaban,
un sentido benéfico e unha vontade compensatoria. Os veedeiros dos
tesouros, os que tiñan o don ocasional de escarvar cos ollos, tiñan que
descodificar os signos da paisaxe histórica, axudados da arte da hidro-
mancia: A auga e o ouro sempre xuntos na memoria soterrada!

Para que o libro dos tesouros fose eficaz requiría o saber ler e o
desler. Cóntao de marabilla, na súa Galiza máxica, Vitor Vaqueiro. O
proceso de lectura pode levar o lector a unha ascensión no ar e o con-
seguinte esnaquizamento no chan. Como se neutraliza ese perigo de
irrealidade? Coa deslectura. Unha versión da procura do tesouro, na
Galicia de hoxe, é a achega á verdade. Ese é un proceso que require
ler e desler. E iso é o que está a pasar dun xeito digamos hidrodinámi-
co, por arte de hidromancia, na sociedade galega. A maioritaria deslec-
tura. O texto actual, o que ofrece a paisaxe da Galicia oficial, xa non é
atractivo para  ninguén. Nin os guionistas teñen a certeza do guión,
como nesas series que ofrecen as reaccións enlatadas. E é que os
espectadores están a desenlatar, a desadormentar.

Neste tempo de deconstrución, no Destempo, o goberno pasou
definitivamente a desgobernar. A crise política que agromou en Ou-
rense é de tal natureza que semella unha descrise da despolítica, e o
señor Baltar ten días en que é Baltar e outros un Desbaltar. Atendín
pola radio o debate sobre o estado da autonomía. Eu trataba de oír
o que falaba o voceiro gobernamental, señor Pita, até que me deca-
tei de o desoía porque el desfalaba.

O desacougo e o desacubillar pode darmos a a falsa impresión
de vivirmos nun despaís. Mais o que está a pasar é xustamente o
contrario. O país está a facer a deslectura do poder, e isto é un
desacostumar, un descavillar, un desacurrunchar, un desamarrar,
un desanubrar, un desañar. Ese proceso de deslectura da ficción
oficial responde ao primeiro principio de supervivencia: o de en-
raizar na realidade. 

A Felipe Senén débolle un anaco de tesouro, o que escribiu un
día Florentino López Cuevillas: “É este forte enraizamento o que fai
que a personalidade galega poida aturar sen sucumbir os peores pe-
rigos, que non son os externos, senón os internos, os que nacen das
propias extorsións. I esta é tamén a causa de que Galicia sexa unha
perpetua esperanza de renacemento”. 

Amén.♦

O edificio Casas de Fenosa, de José Antonio Corrales Gutiérrez.
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Como evolucionou a renda en
Galiza nas tres últimas décadas?

Observamos que hai unha re-
dución dos niveis de pobreza na
década dos setenta e oitenta. Nos
noventa non se producen avan-
ces, incluso se pode falar dun pe-
queno repuntamento da pobreza,
aínda que non nas súas formas
máis extremas. En canto ás desi-
gualdades na distribución da ren-
da, estas foron reducíndose até os
anos noventa. Houbo un proceso
de concentración da maior parte
da poboación en torno a ingresos
medios, aínda que nos últimos
dez anos volveron acrecentarse
as desigualdades. Por outra ban-
da, a redución da pobreza non
afectou por igual a todos os co-
lectivos socioeconómicos. Prin-
cipalmente produciuse no medio
rural, mentres que se observa un
aumento paulatino da pobreza ur-
bana nas tres últimas décadas.

A que se debe?
O medio rural tivo acceso ao

sistema de pensións a partir dos
anos setenta. Comezaron a posuír
uns ingresos que antes non tiñan,
xa que soamente vivían de explo-
tacións de autoconsumo. Outras
persoas vencelladas ao sector pri-
mario melloran a súa produtivi-
dade. No medio urbano, pola
contra, aparecen problemas de
desemprego e de traballo mal re-
munerado, que afectan a colecti-
vos máis novos. Ademais, os pro-
blemas de vivenda van acrecen-
tándose. Increméntanse os foga-
res nos que hai un só receptor de
rendas ou nos que entran varias
rendas moi baixas. Aínda así, si-
gue sendo a pobreza menor na

zona urbana que na rural, pero as
diferenzas vanse reducindo.
Tampouco é certo que na área
costeira a pobreza sexa menor.
Por exemplo, unha das comarcas
máis pobres de Galiza é a de
Pontevedra e unha das máis ricas
é a de Lugo. Vigo estaría no me-
dio, non entre as de menor pobre-
za, como se podería pensar.

Cal se considera o umbral
de pobreza?

Nós considerámolo o 50% do
ingreso medio declarado por fo-
gar. Temos en conta unha serie
de axustes, como son os gastos
compartidos, para non tratar to-
dos os fogares por igual. 

A que se debe o estanca-
mento da redución da pobreza
e a maior diferenza nas rendas
na década dos noventa?

Posiblemente porque as mello-
ras nos sectores de poboación de
máis idade estáncanse. Tamén por-
que se acentúa o problema do tra-
ballo para a mocidade, isto provo-
ca que moitos fogares onde hai un
só perceptor de ingresos queden
condenados a formas de pobreza. 

Cal é o índice de pobreza en
Galiza?

Polos datos que dispoñemos,
o nivel de pobreza en Galiza é do
15,4%. A cifra pode parecer alta,
pero hai que ter en conta que non
estamos a falar de pobreza extre-
ma ou indixencia. Entendemos
por pobreza a aquelas persoas ou
fogares que se van afastando das
condicións de vida da media da
poboación. A pobreza extrema
afecta a un 3% da poboación. 

Que papel deben xogar as
administracións públicas na

erradicación da pobreza?
Está claro que as administra-

cións tiveron un papel decisivo na
redución da pobreza, debido ás
rendas que comezaron a percibir
as persoas maiores de 65 anos. De
todos os xeitos, a pobreza vén de-
terminada polas deficiencias no
mercado de traballo. Non embar-
gante, en moitos países do noso
entorno, especialmente os centro-
eurpeos e nórdicos, as diferenzas
salariais aumentaron nas últimas
décadas, pero o Estado actúa co-
mo amortiguador a través de
transferencias de emprego aos fo-
gares, prestacións altas por de-
semprego, pagamento dunha ren-
da por cada fillo, servizos gratuí-
tos a fogares sen altas percep-
cións salariais, etc. O que se ob-
serva en Galiza e en xeral en Es-
paña, é que así como en materia
de pensións houbo un avance,
noutro tipo de políticas sociais es-
tamos moi por detrás que outros
países europeos. 

Unha das explicacións que
máis se deron sempre sobre as
baixas rendas en Galiza son as
da economía sumerxida e o
traballo simbiótico.

A parte da economía sumer-
xida é difícil de medir, porque se
os fogares non declaran todo o
que perciben non podemos ter
constancia. De todos os xeitos, o
que sabemos é que nas enquisas
adoitan declarar menos ingresos
dos que perciben os traballadores
por conta propia que os asalaria-
dos ou pensionistas. Os niveis de
traballadores por conta propia
non son maiores que noutros lu-
gares de España e en cambio si o

de pensionistas, en termos por-
centuais. En canto ao que se refi-
re a ingresos non monetarios, no
estudo traballábamos moito con
eles nos anos setenta. A poboa-
ción dálle unha valoración sub-
xectiva ao autoconsumo. Obvia-
mente estes ingresos suavizan as
baixas percepcións salariais. O
que ocorre é que notamos que o
impacto destas percepcións non
monetarias nos anos noventa é
case imperceptíbel. 

En comparativa con outras
autonomías como estaría Galiza?

En termos de desigualdade,
Galiza estaría máis ou menos
igual que a media española. Se fa-
lamos de pobreza, dependería de
que valor se tomase como re-
ferencia. A porcentaxe de pobreza
do 15,4% é con respecto aos in-
gresos medios de Galiza. Esa ci-
fra é semellante á media españo-
la. O que acontece, é que poñen-
do en comparación cos ingresos
medios de España, Galiza sairía
prexudicada e ocuparía os últi-
mos lugares, posto que as rendas
son inferiores á media estatal.

O informe da Caixa de Ca-
talunya sitúa ano tras ano a
Galiza nos últimos lugares nos
distintos indicadores por foga-
res. Ten que ver coa pobreza?

O informe da Caixa serve pa-
ra ver os índices de benestar a ni-
vel territorial. As variábeis que
utilizan colocan a Galiza nos úl-
timos postos. Basicamente explí-
case porque en Galiza a poboa-
ción é maior e os niveis de renda
son máis baixos. Se a isto lle en-
gadimos que os servizos públi-
cos que se prestan son inferiores,
dá uns niveis de benestar máis
baixos que en ningunha outra co-
munidade. Polo tanto, aínda que
os índices de pobreza sexan se-
mellantes aos do resto do Estado,
o benestar é inferior.

En que medida contribúe a
Renda de Integración Social de
Galiza (Risga) a paliar os pro-
blemas de pobreza extrema?

Pobreza extrema sempre vai
existir, pero os Gobernos deben
tratar de reducila á súa mínima
expresión. Temos o exemplo nos
países nórdicos ou centroeurope-
os de que a pobreza máis extrema
se pode erradicar. A Risga facilita
uns mínimos ingresos por fogar.
O problema que ten é que chega a
unha proporción moi pequena de
poboación, especialmente com-
parado con Europa e dentro do
Estado con Navarra ou Euskadi,
onde os niveis de cobertura son
moi superiores. Ademais, a canti-
dade que achega a Risga é pouca.
Polo tanto déixase a moita xente
fóra do sistema de prestación. A
Risga non só valería para paliar a
pobreza, senón para que sirva co-
mo estímulo de cara a integración
social das persoas marxinadas ou
con problemas de inserción labo-
ral. Tamén se debería traballar
máis sobre o problema da viven-
da nesta capa de poboación. No
Estado, as políticas de vivenda
van dirixidas ás persoas con ren-
das medias e altas, no norte de
Europa existen programas con-
cretos de vivendas públicas en
alugueiro ou de axudas directas
para a compra de vivendas para
aquela xente que non ten ingre-
sos. A porcentaxe que representa-
rían estas políticas nos orzamen-
tos galegos sería mínima e axuda-
ría a acabar coa marxinalidade
social dos pobres extremos.♦
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Latexos

Nada novo
no PP
X.L. FRANCO GRANDE

Non se albiscan moitas
novidades despois do
XV Congreso do PP.

Novidades que dean optimis-
mo, quérese dicir. Máis ben
todo semella indicar que a
sombra de José María Aznar
vai seguir alongándose sobre
o novo líder, o que significa
que a situación deste pode
ser de moi pouca seguranza.
Hai uns cantos feitos, entre
outros, nos que cómpre repa-
rar, pois, ao cabo, trátase dun
partido que, no goberno ou
na oposición, vai  ter influxo
sobre a vida do país.

Aznar segue e moitos dos
seus homes tamén. E homes,
case todos, que quedan situa-
dos en postos moi sinalados.
Son ben coñecidos de todos
os seus nomes e as súas
biografías, e sono polo seu
pasado aznarián –boa proba
de que o pasado está premen-
do sobre o presente, e, por
iso, sobre o futuro. Por outra
banda, o discurso do ponteve-
drés non deixa dúbidas, nin
tampouco o herdo que recibe,
do que semella sentirse moi
gallamardo.

O discurso de Aznar foi o
que ten por costume: non se
recoñece ningún erro, nada
se fixo mal (e Alberto Ruiz-
Gallardón que diga o que
queira, que esa non é a
doutrina do partido, nin da
FAES), de novo a arremeter
contra todo e contra todos,
unha vez máis a
demonización dos contrarios,
sempre orgulloso e sen com-
plexos do que se fixo, xa que
nada se fixo mal, nunca a au-
tocrítica, que iso é cousa de
frouxos e signo de
debilidade. Ou sexa, nada
ocorreu  o 14-M.

Queda o discurso de Ruíz-
Gallardón. Non gustou  a súa
tímida autocrítica, que nin
sequera foi tal: un suposto, e
de aí non pasou –algo se tivo
que facer mal, sen aludilo
sequera–, mais non unha análi-
se. Todos os demais oradores
botáronselle enriba: nada se fi-
xo mal. Polo que o alcalde ma-
drileño queda nunha situación
ben churrusqueira: a de paxari-
ño pechado nunha gaiola dou-
rada, pois poderá cantar se lle
deixan pero non poderá voar
porque non llo van permitir.

En resume: fixéronse os
cambios necesarios para que
ningunha cousa cambie. Así
as cousas, é visto que o pon-
tevedrés ten un futuro ben in-
certo como líder dun partido
no que Aznar segue pesando
tanto. Por outra banda, non
parece que o PP teña feito
propósito de emenda, nin se-
quera acto de contrición, ou
sexa, que haberá ZP por moi-
to tempo –algo que, á vista
do que se está vendo, non pa-
rece que sexa para ilusionar a
ninguén.  O porvir da
intelixencia política neste pa-
ís é ben incerto.♦

Carlos Gradín
‘O 15% dos galegos son pobres’

RUBÉN VALVERDE

É profesor na Facultade de Económicas da Universidade de Vigo. Forma parte dun grupo
que traballa sobre a Distribución da renda en Galicia e está especializado en temas rela-
cionados coa pobreza. O grupo de investigación que integra ten a vocación “de que a partir
da información obtida poidan planificarse políticas públicas que axuden a paliar a pobreza”.

A.N.T.



H. VIXANDE
Un roteiro interpretativo so-
bre incendios forestais orga-
nizado polo Comité Galego
de Defensa dos Montes puxo
de manifesto que moitos dos
lumes son case o dobre do
que a Administración recoñece.

Que a Administración falsifica
os datos dos incendios forestais é
unha denuncia que se ten formu-
lado desde hai moitos anos, mais
Xosé Santos, do Comité Galego
en Defensa do Monte, ten cons-
tancia que “non é obra dos fun-
cionarios, que miden ben a mag-
nitude dos lumes, senón que son
manipulacións estatísticas que se
producen máis arriba”.

O Comité Galego de Defensa
do Monte organizou o pasado luns
catro de outubro un roteiro de in-
terpretación de incendios forestais
no que os asistentes puideron com-
probar os efectos dun lume produ-
cido nos concellos de Baños de
Molgas e Xunqueira de Ambía do
26 de xullo ao 31 do mesmo mes.

Daquelas, a información ofi-
cial da Xunta falou dun lume de
125 hectáreas en Baños de Mol-
gas e 255 en Xunqueira de Am-
bía; é dicir, 380 hectáreas en total.
Porén, membros do Comité Gale-
go de Defensa do Monte fixeron
unha medición que indicaba que a
superficie real fóra de 361 hectá-
reas en Baños de Molgas e 266 en
Xunqueira de Ambía, o que fai un
total de 627 hectáreas.

O coordinador xeral da Fede-
ración Ecoloxista Galega, Xosé
Luís Baleato, indicou os dous pro-
cedementos que emprega este co-
lectivo para medir a superficie do
lume. “O primeiro consiste en
percorrer o perímetro completo e
situalo nun mapa do Instituto Car-
tográfico Nacional, que está divi-
dido en cuadrículas de cen hectá-
reas, de modo que podemos ver a
cantas cuadrículas afecta. Cando
non coinciden exactamente as
cuadrículas, facemos unha extra-
polación triangulando a superfi-
cie. A segunda forma é empregar
un GPS e ir marcando os puntos
do perímetro. Cando rematamos o
perímetro, xa un programa do
propio GPS indica canta superfi-
cie está incluída”, dixo Baleato.

“¿Como mide a superficie a
Xunta?”, preguntáronlle a Xosé
Santos. “A ollo”, respondeu el. “A

Xunta mide a superficie real e logo
divide por dous”, interrompeu con
ironía Manuel Pérez, un veciño de
Porqueira que asistía ao acto.

Ademais, neste roteiro os
asistentes puideron comprobar
as falsidades nos datos acerca do
tipo de superficie queimada. Se a
información oficial sinalaba que
se queimaran unicamente zonas
de monte con matogueira, com-
probamos que varias carballeiras
e soutos tamén arderan.

“Na realidade, aquí ardeu un
40% máis do que dixo a Xunta”,
denunciou a pé de monte Xosé Luís
Baleato. Mentres o ecoloxista pro-
nunciaba estas palabras, podían
verse varios lumes en serras e mon-
tes próximos. A ese luns catro de
outubro antecederan dúas xornadas
de intensos lumes en varias zonas
da serra de San Mamede e nas súas
inmediacións, que trouxeran consi-
go un fin de semana negro.

Ademais de observar como
as lapas remataran con moitas
hectáreas de monte en Xunquei-
ra de Ambía e Baños de Molgas,
os asistentes ao roteiro reflexio-
naron sobre as consecuencias
dos lumes. Francisco Cabilhas,
veciño da zona, denunciaba que
“iso que se ve hai trinta anos era
todo verde, hoxe queda o pedre-

gal ao descuberto porque a ero-
sión marchou co solo. Só Fenosa
pode plantar os seus postes”. 

A continuación, Cabilhas pa-
sou a denunciar os motivos. “Só
sei que aquí é unha zona de can-
teiras e que hai alcaldes que son
propietarios de canteiras ilegais
que comezaron a explotalas des-
pois de haber un lume”, asegurou.
Algúns xornalistas responderon
ás súas palabras e lembráronlle
que as zonas afectadas polo lume
non poden ser obxecto de explo-
tación durante cinco anos. “¿E
que?, se a canteira é ilegal, cando
pasan os cinco anos xa está rema-
tada toda a pedra”, respondeu el.

Pero a maiores da cuestión dos
intereses que poda haber na proli-
feración de lumes ou nas causas
reais, os asistentes a este roteiro,
moitos deles de asociacións rela-
cionadas co campo, reclamaban a
localización dos autores. “Se o in-
cendio forestal é un delito, ¿como
se pode xustificar que o 99% de-
les queden impunes?”, preguntaba
un informe do Comité Galego en
Defensa do Monte. Hoxe queimar
un monte resulta o crime perfecto.
Os datos que dá o Comité indican
que Galiza conta co 7,7% da su-
perficie forestal do Estado, que
soporta o 45% dos lumes e que o

30% da superficie queimada é ga-
lega. Porén, o Comité indica que
“no que vai de ano 2004 produ-
círonse 9.000 incendios e o núme-
ro de presuntos incendiarios deti-
dos é duns 100”.

A persecución policial non é
a única reclamación do Comité
en Defensa do Monte. Tamén de-
manda que se declaren zonas ca-
tastróficas os concellos arrasados
polo lume. “Isto faise en Andalu-
cía, Estremadura ou Catalunya e
permite conseguir axudas, pero
en Galiza nunca se fixo, a pesar
de que houbo concellos afectados
por lumes na metade do seu terri-
torio”, indicou Xosé Santos.
“Iso, e maior ordenación do mon-
te”, reclamou Manuel Canitrot,
tamén membro do Comite.

A cuestión é que o lume pro-
voca danos cuantiosos. “Excesi-
vos –lembrou Xosé Luís Balea-
to–, uns danos que non son só os
relacionados coa perda da masa
forestal; se a Xunta falsea os da-
tos para falar só de lumes nas
matogueiras é porque pensa que
iso non ten importancia, pero un-
ha matogueira é un recurso que
se pode poñer a producir en cal-
quera momento, por iso é tan
ruín que ardan árbores como
monte de matogueira”.♦
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XOSÉ M. SARILLE

Como este columnista é
de tendencia esquerdis-
ta, posúe ademais un

considerábel ánimo
voluptuoso e non é ouvinte
de Radio María, ten licenza
para facer unhas reflexións
negativas sobre o
progresismo, desde hai un
tempo tan desinhibido,
alegre, divertido e aberto a
todo o que teña que ver co
sexo e as súas derivacións.
Descubriron a Paul Lafargue.

Cómpre lembrar que non
sempre fomos así os da
esquerda. Nin sequera cando
había esquerda. No libro Xen-
te pouco común (Resistencia,
rebelión e jazz), o xenial Eric
Hobsbawm aclara que os mo-
vimentos populares, os de ins-
piración marxista, mais tamén
os anarquistas, ollo, caracteri-
zábanse por propugnar a orde
familiar e sexual, e pola
defensa dun certo
puritanismo. Buscaban nesa
práctica unha defensa social,
querían que o proletariado
non caese no embrutecemento
e na degradación, tan estendi-
dos polos barrios nos que
vivían. Mesmo observaban a
extensión da prostitución
como unha humillación e un
ataque capitalista á dignidade
da clase traballadora.

Tamén se pode pensar
que dalgún xeito é un
espellismo esta euforia de
aparente liberación sexual,
pretendidamente libertaria,
na que está mergullada hoxe
a nosa sociedade. 

Non é a primeira vez na
historia que se produce un
momento así. Hai fluxos e re-
fluxos. Quen lea Os baixos
fondos na antigüidade, ou
consulte sen ir máis lonxe a
Deleito y Piñuela (La mala vi-
da en la España de Felipe
IV), poderá comparar e
concluír que a situación actual
non é unha liña ascendente
cara á felicidade a través do
sexo, que non todo se move
necesariamente cara a mellor
por unha maior relaxación dos
costumes e que mesmo se de-
bería pensar hoxe se a causa
do despendole global non será
máis a degradación evidente
da sociedade que os principios
liberadores da esquerda.

Na postmodernidade triun-
fa a mistificación, e no mesmo
lugar onde se fala da
liberación da muller está
presente a máis olímpica indi-
ferenza ante a situación de va-
rios centos de miles de prosti-
tutas escravas. Onde se loita
contra a homofobia hai risos
lúdicos ante a defecación per-
manente das televisións, con
canallas, ladróns e indecentes
campando. 

E moitos dos que foron
derrotados tantas veces, cren
agora, inocentes deles, que
toda esta trécola de vulvas e
glandes inchados ten algo
que ver coas Vías e coas For-
zas Motrices da Revolución,
que diría o inesquecíbel
camarada Radek.♦

O Comité de Defensa dos Montes
amósanos como se manipulan os datos de incendios

Lumes que non existen

O incendio producido do 26 ao
31 de xullo chegou moi próximo
a algunhas vivendas. Ademais de
visitar a zona, falamos con dous
veciños que participaron nas la-
bores de extinción. “Pasamos pá-
nico”, dicía un deles.

“Espantoso”, dicía Francisco
de Santiago, vicepresidente da
Asociación de Veciños de Poedo,
nunha das aldeas afectadas.
“Houbo que levar a unha señora a
urxencias e tivemos sorte porque
varias casas estiveron co lume ás
portas. Había leña e estrume e ca-
se arde”, engadiu Perfecto Man-

gana, presidente da Asociación.
En Poedo, o lume vén sempre

do mesmo lugar; “deses montes
de aí atrás. Se o día é pacífico,
non hai problema, pero como ve-
ña con vento...”, dixo Francisco
de Santiago. Con respecto aos
danos, Perfecto Mangana indicou
“durante un lume o ano pasado a
pala para facer o corta incendios
levouse o manancial da auga; es-
te carbonizou a depuradora e aca-
bou con varios castiñeiros que
daban douscentos quilos de cas-
tañas ao ano. Aquí, o lume non
lle fai ben a ninguén”.♦

‘As lapas estiveron a piques de alcanzar algunhas casas’

Francisco de Santiago e Perfecto Mangana, vicepresidente e presidente da Asociación
de Veciños de Poedo.                                                                                             A.N.T.

O lume rematou con varios carballeiras.                                                                                                                          A.N.T.
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Fraga e o poder
CARLOS AYMERICH

O esvaimento do presidente Manuel Fraga centra a ac-
tualidade nestes días. A súa retransmisión televisiva amo-
soulle á sociedade galega o verdadeiro estado físico dun
presidente que personifica, e non só en sentido metafóri-
co, o estado do gabinete e do partido que el dirixe. Ser-
viu tamén para que os medios de comunicación foráneos
sigan a ofrecer unha imaxe tópica e choqueira dun país
ancorado na Idade Media, habitado por caciques e preci-
sado, iso sempre, de consello e guía foráneos. Mais para
alén do anterior, o desmaio de Fraga puxo de manifesto
tamén que en Galiza non hai poder. A patente incapaci-
dade de Fraga para exercer o seu cargo non creou vacío
de poder ningún, non houbo que pór en marcha os meca-
nismos de suplencia previstos no Estatuto vixente, nin
Alberto Núñez Feixóo nin Xosé Manuel Barreiro hoube-
ron de ocupar interinamente a presidencia pola simple ra-
zón de que o poder está noutra parte. Non se trata pois de
que, como interesadamente se predicaba da Italia do pen-
tapartito, a sociedade poida funcionar sen goberno ou á
marxe del. A sociedade galega precisa urxentemente de
Goberno. Mais dun Goberno de verdade. 

Porén, e sendo xustos, a responsabilidade por esta au-
sencia de poder político real na Galiza non se debe apor
só a Fraga. É sabido que Fraga desertou conscientemente
dos seus deberes. Que o presidente da Xunta nunca quixo
exercer, de verdade, como presidente de Galiza. Que nos
momentos de crise –aqueles nos que un dirixente debe dar
a medida da súa valía– preferiu actuar como representan-
te de España antes que como líder do pobo que o elixiu.
Mais se no canto de Fraga presidise a Xunta outro mem-
bro dun partido estatal acontecería o mesmo. Galiza se-
guiría a ser un medio e non un fin en si propia. Un tram-
polín mentres se agarda polos cargos que valen, os de Ma-

drid. Un país no que non se confía, do que nada se espe-
ra, sempre precisado de tutela e dirección superior. Por iso
hai quen, fóra do partido de
Fraga, gasta máis de 72.000
euros en agradecerlle á minis-
tra de Fomento que, por fin,
vaia haber consignación orza-
mentaria para o porto exterior
da Coruña. Por iso, en menos
dun ano, PP e PSOE semellen
ter trocado de papel na crítica
e na defensa dun orzamentos
estatais que, tanto o ano pasa-
do coma este, discriminan a
Galiza e os galegos.

Se non hai poder en Galiza,
á marxe das limitacións estatutarias, é porque ninguén o
quixo exercer até hoxe. Porque ninguén acreditou real-

mente en que a Xunta fose o Goberno de Galiza. Que o
Parlamento galego fose a representación soberana do pobo

de Galiza. Que as institucións
públicas fosen, de verdade, a
lexítima representación dun
pobo, dunha nación, con inte-
reses e aspiracións de seu.

Precisamos, pois, dun
novo Goberno. Canto antes.
Precisamos que remate a
vergoña dun presidente que
non exerce. Antes porque
non quixo e agora porque
non pode. Mais un Goberno
de verdade. Un Goberno
con poder. Co poder que só

pode manar da confianza no pobo e do compromiso in-
subornábel cos seus mandatos e intereses.♦

En Lugo, a monarquía fluctúa
dun xeito que non deixa de so-
prender. O mesmo se lle fai unha
homenaxe á República con mo-
nolito incluído no que figura o
emblema monárquico do Conce-
llo, como se babea pola chegada
dalgún dos Borbóns que anun-
cian a súa chegada de xeito semi
secreto, como se de espías se tra-
tasen máis ca de xente coñecida
nun estado democrático.

As festas do San Froilán cum-
pren nestas datas 250 anos de vi-
da, aínda que as súas feiras se re-
monten moito antes. Os duques de
Lugo, que tiveron a ocorrencia de
poñerlle ao seu fillo como terceiro
nome o de Froilán –posibelmente
porque era moito poñerllo de pri-
meiro– anuncian a súa chegada
para a fin de semana vindeira.
Nun principio, semella que só ía
vir a duquesa pero finalmente ta-
mén asistirá Jaime de Marichalar,
loxicamente co cativo Felipe, ao
que os lucenses que se empeñan
en ser monárquicos chaman Froi-
lán, todo o cal pode ser un espec-
táculo máis das festas luguesas.

Para o equipo de goberno do
concello de Lugo, non abonda
con recibilos, cousa da cortesía,
senón que tentan ir máis aló no
Domingo das Mozas, día clave
dos festexos desta parroquia e
que ten por costume, dende hai
uns cantos anos, facer unha ho-
menaxe á muller galega, loitado-
ra, reivindicativa, diante da esta-
tua de Rosalía de Castro, no par-
que do mesmo nome.

Por iso non tiveron mellor idea
que este ano sexa a propia duquesa
de Lugo a que lle faga a ofrenda a
Rosalía, sen que moitos saibamos a
que vén iso, nin cales as calidades
de traballo por Galicia de Elena de
Borbón, aínda que todo quedará
moi fino e, dende logo, moi popu-

lar para o goberno socialista.
Claro que non é esta a única

novidade das festas deste ano xa
que tamén ten anunciada a súa
visita o sábado o presidente do
goberno central, José Luis Ro-

dríguez Zapatero, aínda que as
autoridades tentan que borbóns e
ZP non coincidan nin sequera
comendo o polbo nas casetas,
outra das tradicións desta tribo.

Polo que se refire á visita de

Zapatero, céntrase na sinatura de
varios convenios de proxectos pa-
ra Lugo que recibirán un investi-
mento moi inferior ao previsto nas
formulacións iniciais, o que fai
pensar que nin co cacarexado Plan

Galicia do PP nin coas promesas
socialistas, –Xosé Blanco prome-
tera nas eleccións crear un centro
do leite e da madeira que lles da-
ría emprego a 15.000 persoas– es-
ta provincia vai sair da miseria na
que está mergullada dende a noite
dos tempos.

Do que non hai dúbida é de
que a visita destes persoeiros vai
darlle moito ambiente á cidade
durante esta fin de semana. Má-
goa que só será iso, ambiente, e
mesmo diversión se vén o duque,
pero outra cousa non se pode
agardar. O percal xa é coñecido de
antemán porque levamos dous-
centos cincuenta anos de festas.♦

Os duques, en San Froilán
ANTÓN GRANDE

Este ano, o 250 cabodano das festas do San Froilán teñen visi-
tas senlleiras. Ademais dos duques de Lugo, o presidente do go-
berno central, José Luis Rodríguez Zapatero, visitará a cidade. 

Lugo

Sondaxes cirúrxicas
LOIS DIÉGUEZ

Abre un o xornal e de súpeto vese alí reflectido con nome e ape-
lidos, espido e oferecido no soporte do papel que todo atura.
Nunha pirámide de “Sondaxe”, amoreado en listaxe de persoas
–moi respectábeis, por certo– expostas ao parecer dos cidadáns
e cidadás que opinan sobre quen sería o máis axeitado para ocu-
par unha responsabilidade de Cronista municipal. A pregunta
xorde decontado. Que fago eu alí se nunca se me pasou polos ce-
rebros da cabeza apresentarme como candidato a tal alto honor?
Eu, pobre de min, que nen vallo para iso nen teño a sabedoría
que o mester esixe. Con que criterio, seguín a pensar, se confec-
ciona unha listaxe tan arbitraria e quen foi o autor ou autores da
mesma? E agora ando pola cidade coa cabeza gacha e a repetir
arreo, “eu non fun, eu non fun”. Como se tivese que limpar os
pecados e mais as chatas que alguén me criou. E todo para que
os autores busquen, na confusión de hipotéticas opinións popu-
lares –canta democracia, señor, que admiración– a persoa que
eles xa teñen para que se poña a falar oficialmente da historia
municipal. Como se iso non estivese feito xa e non tivese autor.
Agora o traballo amoreáseme e, víctima desta cirúrxica sonda-
xe, sigo a repetir no café, no traballo, na Praza Maior enfeitada
alegremente para as festas, que eu non fun, eu non fun, Xesús,
non me apuntei, que cruz, Xesús, Xesús!♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Se non hai poder en Galiza
é porque ninguén o quixo exercer

até hoxe. Porque ninguén
acreditou realmente

en que a Xunta fose o Goberno
de Galiza”

...TEMOS, ENTÓN, QUE ESTE PAÍS
ADOECE DUN ESTADO DA

AUTONOMÍA CRONIFICADO.

PACO VILABARROS
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Acrise aberta por Xosé
Luís Baltar ten varias
facianas e pode forne-

cer diversas análises. Pero
hai algo que destaca por
riba doutras consideracións:
nin existe un catálogo de ide-
as políticas que permitan do-
tar dunha identidade especí-
fica os comportamentos
amosados por Xosé Cuíña e
Baltar nos últimos dias nin
hai, tampouco, unha opinión
publicada minimamente
consistente que lexitime o
seu movemento de
discrepancia.

A descrición da causa
destes rebeldes cabe nun
papel de fumar. Os puntos
cardinais do seu presunto
ideario comezan e rematan
no mesmo lugar: no merca-
do onde se trocan espazos
de poder a curto prazo e
coa maior liquidez posíbel.
Non son orixinais. Non
tiñan por que selo: actúan
cos criterios e formas que
socializaron no fraguismo
triunfante dos últimos trie-
nios. E aí aprenderon que o
verdadeiro pensamento
único desa tribo partidaria
é o pensamento cero.

Un dos graves problemas
de Cuíña e Baltar é que case
non teñen quen lles escriba
no escenario mediático.
Están demostrando que
carecen do apoio de
significativos opinadores
que, no pasado, gababan as
súas biografías políticas
como exemplo dun galeguis-
mo feito dende a fronteira
da autodeterminación e que
agora descualifican o seu la-
bor con xuízos non moi dis-
tantes dos empregados por
Henrique López Veiga. Se
non dispoñen dunha
mínima cuota de creadores
de opinión non resultará crí-
bel ningunha hipótese sobre
o seu futuro como grupo au-
tónomo.

Esta crise vivida polo PP
retrata os seus protagonistas
e coloca a sociedade galega
ante un dilema relevante:
aceptar que as institucións
de autogoberno sexan admi-
nistradas por persoas que
son capaces de protagonizar
o vodevil destes dias ou
pasar a páxina e propiciar
unha nova maioría
parlamentaria. E verdade
que iso requeriría unha con-
dición previa: que Fraga e o
PP cambiasen a súa orde de
prioridades e optasen por
unha convocatoria electoral
anticipada  que impedise,
ademais, a repetición de
espectáculos tan patéticos
como o rexistrado no debate
sobre o Estado da
Autonomía. Semella que es-
tamos a falar da cadratura
do círculo pero en certos
momentos cobra plena
vixencia aquela máxima do
maio parisino do 68:
sexamos realistas, pidamos o
imposíbel.♦♦

A empresa Abeconsa foi a única
que concorreu ao concurso pú-
blico convocado polo Concello
para a urbanización da praza de
España, en vías de reforma.
Trátase dun documento provi-
sional, xa que o texto definitivo
deberá contar co respaldo e a
supervisión da área municipal
de Urbanismo.

Con todo, este anteproxecto
inclúe un elemento que está a
causar o descontento entre parte
da cidadanía. Trátase do edificio
que presidiría o recinto. Unha
construción acristalada de tres
andares, baixo e entrechán que
se situaría xunto a entrada ao ba-
rrio da Magdalena, o centro his-
tórico da cidade.

Este inmóbel con forma de

arco destinarase hipoteticamen-
te a albergar oficinas e estabele-
cementos de lecer. O descon-
tento faise agora patente dendea
federación de asociacións de

veciños Roi Xordo, a aso-
ciación de comerciantes Novo
Ferrol e a súa homóloga do ba-
rrio da Magdalena. Estas tres
entidades mantiveron o pasado

luns, 4 de outubro, unha xun-
tanza na que ultimar os detalles
da iniciativa.

A partir do 13 de outubro, da-
ta na que manterán un novo en-
contro, darán a coñecer o docu-
mento mediante o que rexeitan a
construción do edificio por moti-
vos como o desproporcionado
impacto visual que suporá no ac-
ceso á cidade. Unha vez aproba-
do o texto, poderá comezar a re-
collida de sinaturas entre os ci-
dadáns que desexen respaldar a
iniciativa. Será nos locais das en-
tidades veciñais e nos estabele-
cementos adheridos ás aso-
ciacións de comerciantes que
promoven a iniciativa. As sinatu-
ras compiladas serán posterior-
mente remitidas ao Concello.♦

A praza da discordia
MARTINA F. BAÑOBRE

Os comerciantes da zona centro da cidade e varias aso-
ciacións veciñais promoven unha recollida de sinatu-
ras contra a construción dun novo edificio na praza de
España. Este inmóbel, incluído no anteproxecto  de
urbanización presentado pola empresa Abeconsa, pre-
sidiría o acceso a Ferrol dende a estrada de Castela.

Ferrol

O non do BNG
á Constitución
europea
Non é aínda oficial, pero logo
dos debates internos habidos
no nacionalismo (político, sin-
dical e social) todo semella in-
dicar que o BNG pedirá o vo-
to negativo para a Constitu-
ción europea que se vai pór a
referendo o 20 de febreiro. Es-
ta postura non satisfai a todos
os sectores por igual, pero a
maioría do BNG considera
que é lóxica non só coa traxec-
toría política do nacionalismo,
co que ofrece hoxe a Constitu-
ción europea (marxinando as
nacións sen Estado) senón ta-
mén co xeito de conectar cun-
ha base social descontenta coa
última campaña das europeas
na que o BNG deixou de lado,
pensan, parte da súa identida-
de. Por outra parte, este posi-
cionamento é idéntico ao dou-
tros partidos nacionalistas eu-
ropeos, comezando por cata-
láns e vascos, que non teñen o
compoñente progresista do
BNG á hora de analizar o pa-
pel da UE dentro da economía
globalizada mundial.♦

Baltar e os cartos
Baltar non está só. Ten apoios
no ámbito político, pero tamén
no eido económico. Segundo
afirmou, nestes días foron moi-
tos os representantes dos pode-
res económicos que lle foron
ofrecer diñeiro para que monta-
se o seu partido máis alá das

fronteiras de Ourense. Se cadra,
foi está a afirmación que máis
preocupou dentro do PP. Sería a
proba de que chegou a fin do ci-
clo. Ese e que os medios gale-
gos titulaban sobre a crise de
xeito mesmo diverxente. Agora
andan desde a Xunta a realizar
unha análise da disidencia eco-
nómica e de recompoñer a
mensaxe mediatica.♦

O balbordo
de Vigo
É difícil seguir a política vigue-
sa. Un día abrimos as páxinas
locais dun diario e cóntanos que
xa hai un acordo entre a nova
executiva local do PSdeG-
PSOE e o grupo municipal so-
cialista, con Emilio Pérez Touri-
ño polo medio, para que a polí-
tica que realicen no concello se-
xa a que propón o ex alcalde.
Consultamos diversas fontes e
constatamos que aínda non hou-
bo reunión da nova executiva co
grupo municipal e que tampou-
co respalda esa pretendida polí-
tica a totalidade dos concellei-
ros socialistas. Unha semana
despois este xornal infórmanos
que a executiva se reuniu con
Ventura Pérez Mariño pero aín-
da non co grupo municipal.

Outro xornal, con gran titu-
lar, afirma que o BNG quere
prescindir de Lois Pérez Castri-
llo, para facer un troco con Ma-
riño. Desde o BNG negan que
nos últimos tempos se barallase
esta posibilidade e menos aínda
a que Castrillo fose xa electo pa-
ra ir na lista das autonómicas.♦

Aznar, a CIA e
a ETA
José Mª Aznar contounos cando
era presidente do goberno cen-
tral que os seus múltiplos acor-
dos cos EE UU tiñan, entre ou-
tras cousas, a virtude de conse-
guir que a CIA norteamericana,
con toda a súa tecnoloxía, se pu-
xese ao servizo do Estado espa-
ñol para desmantelar a ETA.
Xustificaríase así a alianza cos
norteamericanos. Aznar dáballes
as costas aos franceses. Até o de
agora, ninguén sabe das axudas
norteamericanas, pero si dos
froitos da cooperación policial
francesa. Saberase tamén pronto
quen é a toupa que está infiltrada
na dirección da ETA? Polo me-
nos estes días sóubose que as
conversas do Goberno Aznar coa
organización vasca estaban xus-
tificadas en base a esa toupa
existente na dirección etarra.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Sede do Parlamento Europeo en Estrasburgo.                                                                                                 XAN CARBALLA

Manuel Fraga e Xosé Luís Baltar ao comezo da recente crise. PERFECTO CONDE



LARA ROZADOS LORENZO
Unha das resolucións aceptadas
na aprobación do Plano Xeral
de Normalización Lingüística
foi a de correxir, restituír e ofi-
cializar definitivamente os to-
pónimos. A mantenza de nomes
galegos, tanto para designar
lugares coma persoas, foi un-
ha dura loita dende a entrada
en vigor da Lei de Normaliza-
ción Lingüística, hai 21 anos.

Mentres que o texto obrigaba á
Administración a adoptar a única
forma oficial para os topónimos, a
galega, os cartaces e a sociedade
seguían mantendo *Lage, *Finis-
terre, *Orense, etc. Do mesmo xei-
to, mantéñense moitos apelidos
patronímicos ou que proveñen de
topónimos adulterados. Non foi
até o 99 cando se comezou a albis-
car a posibilidade de modificar os
apelidos sen ter que pelexar coa
burocracia durante meses.

A posibilidade de alterar a or-
de dos apelidos, sen necesidade
de antepoñer o paterno, posibili-
tou, tamén, a escolla do apelido
galego. A globalización tamén
afecta á toponimia e antroponi-
mia, en detrimento do patrimonio
inmaterial galego. Apelidos, no-
mes e topónimos constitúen un
leigado lingüístico que ten pasa-
do por procesos de castelaniza-
ción, impoñéndose traducións
mal feitas e versións deturpadas.

A loita pola toponimia

O artigo 10 da LNL xa recalcaba
que a única forma oficial dos to-
pónimos é a galega, e que son
competencia da Xunta os de mu-
nicipios, núcleos de poboación,
territorios e vías de comunicación
interurbana, mentres que as vías

urbanas compétenlle aos conce-
llos. Non hai lexislación respecto
á toponimia menor, que é a que
máis sufre o esquecemento. Gon-
zalo Navaza, da Comisión de To-
ponimia da Xunta, salienta: “can-
do se decidiu oficializar a toponi-
mia atendeuse ás entidades de po-
boación, pero non aos pequenos
lugares ou ríos, e con certas para-
xes, quen decide o nome son as
construtoras, ás veces cun talante
case colonizador. Iso deberialle
corresponder á Xunta.” Nun estu-
do realizado pola Universidade
de Vigo, dirixido por Navaza,
comprobouse a perda xeracional

de emprego destes topónimos: se
os maiores de 60 anos podían
identificar até 45 lugares distintos
en 50 ferrados, os seus fillos che-
gaban a 20, e os seus netos tiñan
unha única denominación para to-
do o territorio.

A consideración do valor patri-
monial da onomástica sería unha
garantía da súa preservación. “de
todas as comunidades, a única que
menciona a toponimia como patri-
monio inmaterial na súa lexisla-
ción son as Illas Canarias”, salien-
ta Navaza. “Hai lugares onde son
máis vixiantes, coma o goberno do
Quebec, no Canadá, que ten moi

poucos topónimos precolombinos,
polo que impón medidas moi res-
tritivas á hora de nomear espazos.
Aquí como parece que temos de-
masiados, non lles damos impor-
tancia.” En Galiza hai unha impor-
tante riqueza toponímica, determi-
nada polo número, variedade, anti-
güidade e densidade. “O que posi-
bilitou estas características foron
factores coma a xeografía irregu-
lar, a dispersión poboacional, e o
asentamento da mesma durante
tempo inmemorial: aquí non hou-
bo repoboacións importantes, nin
conquistas”, explica o membro da
Comisión de Toponimia.

Ademais da protección, in-
cluíndo na Lei de patrimonio a to-
ponimia, serían necesarias, en opi-
nión de Navaza, campañas de sen-
sibilización da poboación, e “unha
política lingüística firme, non coer-
citiva, pero si definida: a tónica do
PP foi aquela cousa do bilingüismo
harmónico, que realmente era un
laissez faire, laissez passer.”

De feito, despois de anos de
traducións ao castelán inconcebí-
beis, coma “El niño de la guía” por
Niñodaguia, ou “Sanjenjo” por
Sanxenxo, e de que cartaces indi-
cadores foran corrixidos a golpe de
esprai por toda a xeografía galega,
aínda seguen a empregarse fórmu-
las castelanizadas. A rotulación es-
tá “abandoada”, en verbas de Gon-
zalo Navaza: “hai aberracións co-
ma que nun mesmo tramo de estra-
da atopamos “Riveira”, se os carta-
ces indicadores son da Deputación
ou do Concello, ou “Ribeira” se
son da Xunta.” Non hai organis-
mos que velen polo cumprimento
da normativa. En xeral, quitando
rarísimas excepcións, emprégase a
forma galega na Administración,
no relativo a núcleos de poboación.
En cambio, nas rotulacións, de-

péndese da sensibilidade das dife-
rentes administracións, non hai un
seguimento global, nin coordina-
ción: ás veces vense rótulos postos
polas Deputacións que non respon-
den á forma oficial.” 

Nomes propios

E seguindo coa onomástica, a Lei
40/1999 do 5 de novembro, sobre
nome e apelidos e orde dos mes-
mos, na súa exposición de moti-
vos, sinala a dificultade para cam-
biar o nome propio en castelán pa-
ra a tradución correspondente en
galego. Igual que cos topónimos,
a castelanización fixo estragos co-
ma “Otero” por Outeiro, etc. O
proceso de cambio de apelidos ou
nome para os nacidos despois do
1977 esixía testemuños de persoas
achegadas ao interesado ou docu-
mentos nos que constase o seu uso
regular da variante pola que querí-
an modificar o nome, unha loita
coa burocracia que remataba moi-
tas veces en silenzo administrati-
vo. O feito de que se modificase a
lei en canto á orde de transmisión
do primeiro apelido, permitindo
antepoñer o materno ao paterno,
obrigou os rexistros a axilizar este
tipo de trámites. “Permítese alte-
rar o nome, pero o problema é que
se trata dun dereito individual,
mentres que o da toponimia é un
dereito da comunidade”, advirte
Navaza. “A preservación da an-
troponimia galega é algo que que-
da a expensas da vontade indivi-
dual, pero se cadra unha campaña
de sensibilización e evitar os
atrancos burocráticos facilitaría
que moita xente que non é cons-
ciente de que pode modificar o
seu nome, ou de que o seu apelido
é unha deturpación do galego,
poida cambialo.”♦
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Na actualidade tendemos a facer unha
separación demasiado ríxida entre as ar-
tes, contra do que moitos artistas loitan
desenvolvendo unha actividade pluridis-
ciplinar. Pero non sempre foi tan estrita
esta separación, e aínda temos moitas ve-
ces ocasión de ver como a creación mo-
biliza diferentes artes nun único xénero.
Isto é maiormente perceptíbel no eido
das artes escénicas e musicais, onde hai
xéneros que resultan da fusión da músi-
ca, o canto, a representación e a danza.

Cal será, pregúntome, a musa da Ópera?
Porque a clasificación das Musas mos-

tra ben aquela visión pechada: Clío é a
musa da Historia, Calíope, a da Elocuen-
cia, Melpómene, a da Traxedia, Talía, a da
Comedia, Euterpe, a da Música, Terpsíco-
re, a da Danza, Erato, a da Poesía Amato-
ria, Polimnia, a da Poesía Lírica e Urania,
a da Astronomía. Naturalmente que esta

caracterización procede de antigo, de He-
síodo –cando aínda non existía a ópera– e
sorprende, tanto polas disciplinas que ex-
clúe como por algunhas que inclúe. Hoxe,
tampouco non separariamos tan radical-
mente algúns xéneros do que considera-
mos unha mesma arte, e na clasificación
entrarían moitas outras. Aínda que, se ca-
dra, precisariamos musas de máis.

O caso é que, antes desta clasificación
de Hesíodo, as antigas mitoloxías gregas
non delimitaban tan concretamente o nú-

mero de musas nin a súa especialidade.
Eran divindades menores que cantaban,
danzaban e alegraban coas súas manifes-
tacións artísticas a vida do Olimpo, o
monte sagrado onde moraban os deuses.

Pero a esencia mesma das Musas era
a música, palabra que procede delas co-
mo vemos doadamente. Sen dúbida o se-
ren primitivamente deidades das augas
levou a lles atribuír a harmonía do son da
auga que corre ou que cae: a musicalida-
de, o proprio das musas.

“Das musas” é o que significa literal-
mente a palabra museo, e empregouse para
caracterizar un lugar consagrado a elas (co-
mo un montiño de Atenas), un seu templo
(como o que Pausanias di que estaba ornado
con fermosas obras de arte) ou o recinto do
palacio de Ptolomeo I en Alexandría –non
lonxe da célebre biblioteca– onde el reunira
os máis célebres sabios para formar un cen-
tro de cultura, polo que tamén era un lugar
“das musas”. O concepto actual de museo é
moi recente, pois data do século XVIII.

Artistas de Alexandría foron os que
introduciron en Roma a técnica do mosai-
co, técnica que serviu para decorar as gru-
tas artificiais dos xardíns romanos. Pois
ben, tamén a palabra mosaico –que se di-
fundiu no resto das linguas a partir do ita-
liano– ten relación coas Musas: opus mu-
saicum ven sendo “obra das musas”.

Que non falte a súa inspiración!♦

Musas
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Aínda se escoitan Finisterre ou Orense nas informacións da TVE

Reclaman unha campaña
para a galeguización dos apelidos

A.N.T.
A proposición non de lei, presen-
tada por Esquerda Verde- Es-
querda Unida- Iniciativa per Ca-
talunya Verds, foi aprobada por
todos os partidos, agás o PP.
ERC incorporou no texto a con-

dición de que todas as medidas
sexan aplicadas no prazo desta
lexislatura.

O BNG engadiu unha en-
menda na que solicita a adapta-
ción do Instituto Cervantes á re-
alidade plurilingüe do estado,

ademais de que se incorporen o
catalán, o éuscaro e o galego á
acción educativa do estado espa-
ñol no exterior. O director do
Instituto Cervantes, César Anto-
nio Molina, xa anuncia a sinatu-
ra, nos próximos días, dun con-

venio coa RAG para o fomento
do galego. 

Na proposición, aprobada o
martes 5 de outubro, recóllese o
fomento do coñecemento bási-
co das linguas cooficiais no es-
tado, da súa presenza nos me-

dios, documentos oficiais e per-
soais, coma o carné de identida-
de e o permiso de conducir, o
respecto aos topónimos oficiais
e sinalización bilingüe en todas
as dependencias da Administra-
ción Xeral.♦

O Congreso aproba garantir o respecto ao plurilingüismo



A ministra de Educación, María
Jesús San Segundo, vén de pre-
sentar as medidas da reforma an-
te as comunidades autónomas na
Conferencia Sectorial de Educa-
ción e ante as organizacións no
Consello Escolar do Estado, coa
disposición de abrir un amplo
debate entre a comunidade esco-
lar. Non embargante, estas medi-
das son percibidas por sindicatos
e asociacións como “mínimas
propostas de cambio”. 

Entre as novidades recóllese
que, ao rematar o cuarto curso
de primaria e o segundo de se-
cundaria, realizarase unha ava-
liación de diagnóstico sobre o
progreso das aprendizaxes para
poder planificar os apoios e re-
forzos que se consideren preci-
sos. As actuacións para atender á
diversidade inclúen adaptacións
curriculares e a creación de gru-
pos reducidos en áreas como
matemáticas e lingua estranxeira
ou para aqueles estudiantes con
problemas de aprendizaxe. No
tocante aos alumnos inmigran-
tes, estes serán escolarizados
atendendo ás súas circunstan-
cias, coñecemento e historial

académico, de xeito que se poi-
dan integrar no curso máis axei-
tado para acadar a máxima
eficiencia educativa.

Coa finalidade de que o cam-
bio de etapa non sexa tan brusco
para os alumnos, reducirase o
número de mestres que dan clase
a un mesmo grupo de alumnos e
a distribución das materias, que
serán, como máximo, dúas máis
que en sexto de primaria. Poderá
repetirse curso unha vez en pri-
maria e dúas en secundaria, de-
saparecendo a repetición auto-
mática no caso de máis de dous
suspensos en ESO (decisión que
recaerá nos mestres). Haberá un-
ha coidada planificación para
que os alumnos afectados non
repitan coa mesma estrutura cu-
rricular nin nas mesmas circuns-
tancias que o ano anterior. 

A reforma promoverá a incor-
poración dun idioma estranxeiro
no segundo ciclo de educación in-
fantil e xeralizará o seu ensino a
partir dos seis anos (primeiro de
primaria). Na educación secunda-
ria obrigatoria todos os centros te-
rán que ofertar un segundo idio-
ma estranxeiro. Estas iniciativas

irán acompañadas da implanta-
ción progresiva de centros bilin-
gües e dun reforzo da formación
permanente do profesorado en
linguas estranxeiras.

Inconvenientes

O secretario nacional da CIG-
Ensino, Anxo Louzao, considera
que hai unha serie de demandas
que non son abordadas nesta re-
forma e que outras reproducen
exactamente os contidos da LO-
CE. Ademais tacha de “mediati-
zado”o debate promovido polo
Goberno. “Un dos aspectos máis
graves é que non se pon ningún
obstáculo ao avance dun ensino
privado concertado na educación
infantil e polo tanto unha parte
dos orzamentos públicos irán
destinados a este fin”.

Tampouco se vai garantir a
viabilidade dun sistema de ensino
galego, na medida en que “moitos
dos aspectos centralizadores e
descentralizadores que tiña a LO-
CE non aparecen neste momento
cuestionados por ningunha parte.
Falta un compromiso explícito
cos intereses da sociedade galega
e unha lei de financiamento que
compense a débeda histórica co
ensino galego”. Rexeita a posi-
ción que están tendo os responsá-
beis de Educación. “A Consellería
segue amarrada á LOCE, no lugar
de poñerse ao fronte da comuni-
dade escolar como lle correspon-
dería para atender aquelas deman-

das que hai que solicitar da admi-
nistración central”. 

Aínda que existe autonomía
dos centros para organizar a súa
oferta, a xestión democrática con-
tinúa sendo unha materia penden-
te. O pequeno cambio é que agora
se garante que o 60% da comisión
que vai elixir ao director pertence
á comunidade escolar, cando a
LOCE non establecía porcenta-
xes. Até o de agora en Galicia a
comunidade escolar nin sequera
representaba o 50%, mentres que
noutras comunidades, gobernadas
polo PSOE, a súa participación
era maioritaria.

A CIG denuncia que as pro-
postas do PSOE non recollen
medidas fundamentais na defen-
sa dun ensino público de calida-
de como a redución de alumnos
por aula, o dereito á universali-
zación dos servizos complemen-
tarios (transporte, comedor, acti-
vidades extraescolares...) ou a ti-
tulación de licenciatura para ac-
ceder á función docente.

Relixión e valores cívicos

A impartición da relixión é a mes-
ma que antes da aparición da LO-
CE: materia de obrigada oferta
nos centros e voluntaria para os
alumnos. A súa cualificación non
computará no cálculo da nota me-
dia para o acceso á Universidade
nin para a concesión de becas. A
dimensión non confesional desta
área (historia e cultura das reli-

xións) impartirase a todos for-
mando parte de materias como
Xeografía e Historia ou Filosofía.

O nacemento dunha nova
área, denominada Educación pa-
ra a Cidadanía, atenderá os de-
reitos humanos, valores demo-
cráticos, igualdade de sexos e
aceptación de minorías, e será
impartida polo titor no último ci-
clo de Primaria e polos departa-
mentos de Xeografía, Historia e
Filosofía en dous cursos de Se-
cundaria e un no bacharelato. A
este respecto a CIG considera
que “a única forma de afondar na
educación en valores é mediante
unha proposta interdisciplinar e
transversal, iso significa darlle
importancia en cada materia”. 

O presidente da Asociación
Socio-Pedagóxica Galega, Xan
Costa, considera que con estas
medidas, tal e como están concibi-
das, non se vai producir unha me-
llora real na educación. “Levamos
catorce anos con reformas e con-
trarreformas e realmente o que se
está a facer é lanzar á sociedade
falsos obxectivos, que son os que
están no debate público: a presen-
za da relixión no currículo, a ne-
cesidade dunha materia de educa-
ción para a cidadanía... Estanse a
lanzar cortinas de fume sobre o
que debería ser o verdadeiro deba-
te. Este tería que ir dirixido, non
tanto a parchear a LOCE, senón  a
modificar aspectos da LOGSE
que sirvan para resolver os pro-
blemas do sistema”.♦
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R.V.A.
O PP cualificou ao poeta Manuel
María de “caricatura de si mes-
mo” nun pleno do concello de
Betanzos no que se decidía dedi-
carlle unha rúa. O grupo popu-
lar, encabezado por María Faral-
do Botana, verteu unha serie de
xuízos de valor desprestixiando
a figura do poeta chairego, moi
vencellado á vila betanceira. 

O pleno comezou cunha inter-
vención do concelleiro do BNG e
escritor, Xabier López López, que
fixo unha exposición dos motivos
de lle dedicar unha rúa ao recente-
mente falecido Manuel María.
Entre as razóns que expuxo o gru-
po do BNG, destacan “a súa con-
dición política e a necesidade de
recordar o seu compromiso cívi-
co, que foi moito máis alá do va-
go esteticismo de moitos crea-
dores”.  A intervención de Xabier
López rematou coa lectura do po-
ema titulado Acuso á clase media.
Ademais, agradeceu o voto favo-
rábel tanto do PSOE como do PP,
que fora anunciado na comisión
de programación do día anterior.

Cando chegou a quenda de ex-
plicacións do voto favorábel do
grupo popular, a súa portavoz, Ma-
ría Faraldo, sinalou non estar de
acordo co exposto polo concelleiro
nacionalista. Entre outras afirma-
cións, dixo que “non entendo por
qué hai que recoñecer unha vida
dedicada por enteiro á poesía”. Ac-
to seguido, denunciou “a teima

dalgúns partidos con homenaxear
escritores”. Tamén declarou “non
compartir en absoluto o sentido do
poema Acuso á clase media” por-
que segundo a concelleira “esta
clase é a que nos deu unha carreira
a moitos dos que estamos aquí”.

O concelleiro do BNG, Xa-
bier López, respondeu subliñando
“a absoluta falta de respecto do
PP”. Foi entón cando pediu a pa-
labra o concelleiro do PP, Fran-

cisco Martínez Pin, para comuni-
car que “dá a sensación de que só
se dedican rúas aos do BNG”. Pu-
xo en dúbida, ademais, o valor li-
terario do escritor aludindo que
“sobre a poesía e os méritos lite-
rarios de Manuel María habería
moito que dicir”. Rematou a súa
intervención cunha ofensa sina-
lando que o chairego “acabou
converténdose nunha auténtica
caricatura de si mesmo”.♦

O PP de Betanzos mófase de Manuel María e dos escritores

A reforma educativa
mantén vixentes moitos dos aspectos da LOCE

R.V.A.
O grupo socialista do conce-
llo da Coruña votou en contra
dunha moción do BNG para
que a Corporación municipal
declarase ao poeta Manuel
María fillo adoptivo da cida-
de. Entre as razóns da pro-
posta, o portavoz do grupo
nacionalista, Henrique Tello,
explicou que “Manuel María
trasladouse á Coruña para pa-
sar os anos máis frutíferos da
súa vida. Como un coruñés
máis, veciño de Monte Alto,
recorreu as nosas rúas”.

A moción do BNG, ade-
mais da mención, completába-
se con “trasladarlle o pésame á
viuva e dar o seu nome a unha
rúa”. A proposta contou co
apoio dos concelleiros do PP,
pero non puido ser discutida
en pleno porque recibiu o voto
en contra do PSOE, encabeza-
do por Francisco Vázquez,
que conta coa maioría. A pro-
posta dos nacionalistas fora
inscrita no rexistro o día 23 de
setembro e conta co apoio dos
grupos cidadáns máis signifi-
cativos da cidade, como a Fe-

deración da Asociación de Ve-
ciños, a Asociación de Veciños
de Monte Alto, a Universidade
da Coruña ou a Asociación
Alexandre Bóveda.

A negativa do PSOE foi
cualificada por Henrique Te-
llo como “indecente” e enga-
diu que “ante este sectarismo
negámonos a defender máis
mocións”. Recriminoulle ao
rexedor coruñés que “non ti-
vese a delicadeza de darlle un
pésame a súa familia, nin dar
unha dotación orzamentaria
para lembrar a este chairego
que decidiu vivir na cidade”.
Ademais, salientou a “labor
intelectual e política de Ma-
nuel María que pasará aos li-
bros. A cidade vaino lembrar
nos seus libros de historia, por
el si vai pasar á historia e non
vostede -dixo Tello dirixíndo-
se ao alcalde-, nin eu”. A úni-
ca resposta que deron os con-
celleiros do PSOE é que “Ma-
nuel María terá a súa homena-
xe. Algo se lle fará. O que non
se pode é monopolizar e ma-
nipular a figura dun gran ho-
me da literatura galega”.♦

O PSOE coruñés impide a
homenaxe ao poeta chairego

SILVIA ROZAS GARCÍA
Unha educación de calidade para todos e entre todos. Propostas pa-
ra o debate. Así se titula o documento no que se baseará a reforma
da Lei Orgánica de Calidade da Educación (LOCE) que promo-
vera o PP na pasada lexislatura. Impulsar o ensino de idiomas es-
tranxeiros ou unha maior flexibilidade do currículo para atender
os alumnos con necesidades educativas especiais son algunhas
das claves que pretenden dar saída aos retos actuais do ensino.

Manuel María a carón do Nobel portugués José Saramago.



H. VIXANDE
Tras a liberalización das teleco-
municacións, R supuxo a entra-
da de aire fresco nun mercado
no que Telefónica gozaba dun
dominio absoluto, de modo que
moitos usuarios decidiron ra-
char a súa dependencia desa
empresa. Porén, hoxe a súa liga-
zón a R impídelles aproveitar as
ofertas das outras compañías.

Se vostede é usuario de R, esqué-
zase das liñas ADSL, das chama-
das gratuítas a calquera usuario
do Estado con independencia da
súa compañía, dos novos servizos
como o vídeo baixo demanda e
das conexións a internet a medi-
da. Por desgraza, está sometido ás
catro posibilidades que ofrece a
compañía de telecomunicacións:
os seus catro combos.

R foi unha revolución pero
para moitos usuarios, hoxe exis-
ten outras opcións. Cando che-
gou ao mercado ofreceu bos pre-
zos e transparencia nos servizos,
algo ao que os consumidores non
estaban afeitos pero que deman-
daban desde había tempo. 

Andados os anos, o mercado
habituouse ás novas condi-
cións, as compañías tiveron que
reducir os seus prezos e ser
máis claras nos servizos que da-
ban. Hoxe moitas persoas teñen
á Telefónica como fornecedora
do servizo básico de telefonía,
pero empregan conexións a in-
ternet por banda ancha submi-
nistradas por outras empresas,
están subscritas a servizos de
telefonía cun operador preasig-
nado ao que acceden sen ter que
marcar ningún prefixo e ven te-
levisión codificada por satélite
con outra compañía. E mane-
xándose coas ofertas que hai no
mercado, aforran cartos e con-
seguen bos servizos. Pero, son
todos? Non, os usuarios de R
non teñen estas vantaxes. Esta
compañía sinalou que no futuro

ofrecerá “outras op-
cións para completar a
nosa oferta”.

A clave das novas
posibilidades fóra de R
está en que Telefónica,
operador dominante, é a
única compañía que ten
a obriga de alugar a súa
rede ás outras empresas,
de modo que estas teñen
a capacidade de ofrecer
os seus servizos aos
clientes de Telefónica.
Esta oportunidade levou
a que as empresas co-
mezasen a dar servizos
para os usuarios de Tele-
fónica .  Deste modo,
Jazztel ofrece ADSL a
un mega de velocidade
por 39 euros, Wanadoo
paquetes de internet de
banda ancha  por ADSL
a medida dos usuarios
desde 19 euros e Ya.com
paquetes integrados de
internet de banda ancha
e tarifa plana de telefo-
nía desde 29 a 36 euros.

Da outra banda, R
dobrou a súa velocida-
de de internet de banda
ancha cando Telefónica
anunciou que duplica-
ba a  velocidade da
ADSL dos seus clien-
tes. Aínda así, só conta
con catro paquetes dis-
tintos para os usuarios:
telefonía básica; telefo-
nía básica con internet
de banda ancha; telefo-
nía básica con televi-
sión á carta e telefonía
básica, internet de ban-
da ancha e televisión á
carta. Pero si un usua-
rio só quere internet de
banda ancha ou televi-
sión á carta, non pode
acceder a este servizo. Ou todo
ou nada. A explicación a isto
dada por R é que “pretende

ofrecer a mellor relación cali-
dade/prezo”.

De calquera xeito, os usua-

rios de R, unha vez contratado o
servizo, ou ben desisten ou ben
están ligados unicamente a esta

compañ ía .  Un  dos
seus usuarios chegou
a referirse a esta si-
tuación empregando a
expresión “estamos
atrapados”. Aínda así,
a dependencia ás ve-
ces aumenta non por
c u l p a  d e  R ,  s e n ó n
porque cando todos
os veciños dun edifi-
cio son usuarios desta
empresa, as comuni-
dades de veciños ten-
den a desatender as
antenas de televisión
porque R subministra
de balde a sinal da te-
levis ión en aberto.
Deste modo, quen op-
ta por marchar a outra
compañía, até queda
sen televisión.

Mais R ten marxe
para ampliar os servi-
zos aos seus usuarios.
É difícil que permita
ás outras empresas
empregar a súa rede
para facerlle a compe-
tencia, pero anuncia
máis velocidade na
banda ancha e novas
posibilidades na súa
oferta.

Certo é que non dá
servizos avanzados
como o vídeo baixo
demanda. Imagenio é
un paquete de Telefó-
nica que permite reci-
bir por ADSL no mo-
mento que desexe o
usuario a película de
vídeo que queira; unha
opción moito máis
versátil que a televi-
sión á carta e o paga-
mento por visión. R,
pola súa banda, anun-
cia que estuda ofrecer

este servizo por cablemodem. O
problema, tanto de Telefónica
como de R son os contidos.♦
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Os usuarios desta compañía non poden acceder ás ofertas doutras operadoras

‘Atrapados’ por R

Os prezos de R xa non son os máis competitivos.                                                                 PACO VILABARROS

H.V.
Unha sentenza do Tribunal Su-
premo que vén de aplicarse su-
pón retirarlle a xestión do merca-
do do Progreso de Vigo aos seus
comerciantes para darlla a unha
asociación privada.

O conflito ten como antece-
dente o irregular proceso de con-
cesión do outono de 1993. Xa da-
quela, os comerciantes agora pre-
xudicados pola sentenza do Su-
premo pedíranlle ao concello que
atrasase o fallo do concurso para
a xestión desa praza de abastos
até que se corrixise unha irregu-
laridade administrativa. Unha
boutade do daquelas alcalde,
Carlos Príncipe (PSOE), levou a
que continuase o proceso. Prínci-
pe consideraba que a filosofía do
concurso era que a xestión do
mercado recaese en mans dos
propios comerciantes, un colecti-
vo na actualidade formado por 76

persoas con posto no mercado.
Pero unha cousa era a filoso-

fía e outra o proceso de conce-
sión. Ao mesmo tempo concorre-
ron unha asociación minoritaria
de comerciantes e outra que
agrupaba unha maioría esmaga-
dora. Segundo os requisitos da
concesión, a asociación maiorita-
ria tiña todas as posibilidades de
facerse con ela, como así resul-
tou. Pero dentro das bases do
concurso indicábase que os que
concursasen non podían ter débe-
das coa Administración. Habíaas,
aínda que se trataba dunha cues-
tión menor de fácil corrección.

Desta situación tiña coñece-
mento a asociación minoritaria,
que estaba impulsada por un
avogado do fillo do naquel mo-
mento Xefe de Patrimonio do
Concello, Miguel Gil, que foi
quen coñecía as debilidades da
outra candidatura.

Cando o concello decidiu ou-
torgar por vinte e cinco anos a con-
cesión de xestión da praza do Pro-
greso, todos sabían que podía ha-
ber un recurso, pero estaba na
mente de todos que tardaría moitos
anos en fallarse e que finalmente a
sentenza anularía o concurso e
obrigaría a realizalo de novo.

As cousas non foron así. Natu-
ralmente, a asociación que non lo-
grou a concesión presentou un re-
curso e hai dous anos o Supremo
fallou contra o Concello. A sor-
presa foi que, en lugar de ordenar
repetir o proceso, decidiu darlle a
concesión á outra asociación par-
ticipante no concurso, que era a
que recorría. “Xogaron á lotaría e
tocoulles”, explicou Raul Fontán,
da asociación maioritaria.

Durante dous anos ninguén
moveu ficha, pero o trinta de xu-
ño deste ano a asociación que
xestionaba o mercado devolveu-

lle a concesión ao Concello, far-
ta dunha situación que dificulta-
ba a xestión e mesmo lles impe-
día acceder a subvencións. O
Concello xestionou o mercado
durante dous meses, até o pasado
20 de agosto, cando lle entregou
a xestión á outra asociación.

“A nova concesionaria en-
trou a saco”, denuncia Raul Fon-
tán. “Presiona aos comerciantes
e boicotea o mercado, supoño
que pretende desfacerse de nós
porque un lugar como este, tan
céntrico, é moi apetecíbel”, en-
gade. Se hai once anos esta aso-
ciación era minoritaria, hoxe é
minúscula. Pódese dicir que a
compoñen catro persoas, das que
dúas están a piques de xubilarse
e a outra é o avogado que impul-
sou a candidatura.

A cuestión é que esta aso-
ciación non permite que os co-
merciantes podan asociarse a ela,

o que implica unha xestión priva-
da do mercado. “Mandounos uns
contratos, pero non queremos asi-
nalos porque é a nosa morte; esta-
mos a depositar o diñeiro dos
postos no xulgado, porque temos
vontade de pagamento, pero re-
clamamos participar na aso-
ciación, admitimos incluso que o
control estea en mans dos actuais
xestores durante catro anos, pero
despois, queremos eleccións de-
mocráticas; senón, que nos desa-
fiúcen, porque o un mercado non
se xestiona como un garaxe, hai
que contar cos comerciantes, que
non son simples inquilinos”, dixo
Fontán. Por último, cabe dicir que
este colectivo presentou unha de-
manda xudicial para seren admiti-
dos na asociación que agora xes-
tiona o mercado, pero non contan
cun fallo inmediato. “Cando che-
gue, isto pode estar totalmente
privatizado”, dixo Fontán.♦

Unha sentenza do Supremo
posibilita a privatización do principal mercado de Vigo



A.N.T.
Un acordo entre os principais
grupos do Senado aprobou un-
ha moción para rexeitar o plano
do Goberno central de segregar
e privatizar os estaleiros civís de
Izar agás dúas factorías andalu-
zas. O Senado tamén reclama
recorrer os expedientes da UE.

Foi o grupo parlamentario dos
Senadores Nacionalistas Vascos
quen presentou unha moción para
debater no Senado o martes cinco
de outubro, pero finalmente unha
emenda transaccional permitiu
que se sumasen á moción o
PSOE, o PP, Entesa Catalá, CiU,
Coalición Canaria e Grupo Misto,
no que se integra o BNG.

A moción, estruturada en sete
puntos, reclama instar ao Goberno
a anular o acordo do Consello de
Ministros polo que se autorizou a
segregación e privatización dos
estaleiros civís de Izar. “Este acor-
do debe ser anulado porque é o
primeiro paso para unha reestrutu-
ración que non garante nin o em-
prego, nin a capacidade produtiva,
nin a continuidade dos centros do
Grupo Izar”, asegura a moción.

Ademais, aprobouse recorrer
xudicial e administrativamente
os expedientes abertos pola UE
sobre Izar e negociar a devolu-
ción ou a condonación dos cartos
prestados pola Sociedade Estatal
de Participacións Industriais. Así
mesmo, reclamouse que se acti-
ve ao máximo a actividade co-
mercial para conseguir carga de
traballo, dadas as favorábeis
condicións do mercado.

A elaboración dun plano in-
dustrial é outro dos puntos apro-
bados polo Senado. O devandito
plano deberá ter en conta aos sec-
tores auxiliares, aos sindicatos e
ás entidades territoriais onde se
asentan os centros de traballo. O
obxectivo sería manter todos os
centros produtivos, continuar co
carácter militar e civil da empre-
sa, mellorar a xestión comercial e
empresarial, elaborar un proxecto
de diversificación industrial, per-
mitir a volta da factoría de Fene á
construción naval sen abandonar
a actividade off-shore e posibilitar
que as Comunidades autónomas
participen na xestión.

Ademais, o acordo reclama a
negociación coa OCDE para per-
mitir as axudas aos estaleiros
mentres non haxa un acordo
mundial de libre competencia re-
al, que o Goberno se preocupe
tamén pola industria auxiliar e
que defenda o sector ante a UE,
apoiando as accións necesarias
para erradicar a concorrencia
desleal dos países asiáticos.

Toma de posicións

As posturas respecto a Izar se-
guen a tomar posicións dunha e
doutra banda. Os empresarios fe-
rroláns reuníronse cos axentes
sociais e profesionais da comar-

ca para demandar un complexo
industrial naval na ría de Ferrol
que inclúa a construción naval
militar e civil, a transformación
de off-shore e unha sección de
reparacións. O acto foi promovi-
do pola Cámara de Comercio lo-
cal, contou coa participación de
240 representantes de distintas
entidades e celebrouse durante
24 horas ininterrompidas.

Mentres en Ferrol demandá-
banse solución recorrendo tamén
a mobilizacións dos traballado-
res e en xeral da poboación da
localidade, en Bruxelas conti-
nuaban co seu tirapuxa.

O comisario saínte da Compe-
tencia, Mario Monti, ampliaba o
prazo até fin de ano para pactar
unha saída á crise de Izar, xa que,
dixo, o prazo inicial remataba o
12 de outubro, aínda que ocultou
que o Goberno español ten maior
marxe, pois pode recorrer xudi-
cialmente, aínda que de momento
non tomou esta decisión. Precisa-
mente a pasividade do Goberno a
pesar das demandas tanto do Con-
greso como do Senado fai sospei-
tar que ten unha sintonía absoluta
coas decisións de Bruxelas.

E se Monti anunciaba unha
ampliación de prazo, tamén dixo
que non perdoaría as axudas con-
cedidas pola SEPI, polo que, di-
xo, o estaleiro terá que devolve-
las. Segundo estas declaracións,
a intención de Bruxelas é que
Izar devolva á SEPI 308 millóns
de euros máis os intereses, o que
sumaría 526 millóns, cando os
fondos de Izar ascenden nestes
momentos a 200 millóns e as ou-
tras débedas a 230 millóns. A
consecuencia disto sería a quebra

da compañía e a súa disolución.

Discriminación de Fene

Por outra banda o Goberno insis-
tiu en discriminar a Fene en favor
dos estaleiros andaluces de Puer-
to Real e Cádiz a pesar de que
ningún dos dous ten carácter mi-
litar e de que Cádiz é un centro
menor e Puerto Real un estaleiro
demasiado ríxido como para per-
mitir unha construción naval
áxil. A discriminación consiste
en non segregar estes dous esta-
leiros andaluces pero si facelo co
galego. As razóns aducidas polo
Goberno son xeoestratéxicas:
que Izar conte cunha instalación
deste tipo próxima ao estreito de
Xibraltar para ter onde realizar
reparacións de buques militares.

Mais as afirmacións do Go-
berno non casan co contido dun-
ha carta feita pública recente-
mente. A misiva está destinada
ao presidente da Junta de Anda-
lucía, Manuel Chaves, e foi asi-
nada polo ministro de Defensa, o
castelán José Bono.

Na súa carta, Bono infórma-
lle a Chaves da decisión do seu
ministerio de construír un buque
de aprovisionamento de combate
para a Armada nos estaleiros de
Puerto Real, até agora factoría
civil. Na mesma carta, Bono atri-
búe a decisión ás xestións reali-
zadas por Chaves nese sentido.
Este acordo de Defensa deixaría
ás claras que a non segregación
do estaleiro andaluz de Izar sería
por motivos políticos e non de
estratexia militar: para satisfacer
as demandas do presidente so-
cialista da Junta andaluza.♦
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A liorta
dos orzamentos

MANUEL CAO

A presentación dos Orzamentos do Estado para 2005 desenca-
deou todo un conxunto de reaccións perfectamente previsíbeis
por parte dos partidos políticos tanto en Galiza como no resto de
España. Para o grupo de goberno, a defensa dos orzamentos re-
sulta esencial e serve para marcar o terreo no que desenvolver o
debate político e económico, mentras que para a oposición, a
censura destes devén pear fundamental no que asentar a crítica
razoada e acrecentar as posibilidades de éxito en posteriores co-
micios. No intermedio, aparecen aqueles grupos que lle dan so-
porte á maioría gobernamental pero que teñen unha clientela
propia e diferenciada en base á representación dunha comuni-
dade autónoma ou dunha tendencia ideolóxica específica. 

O debate global dos orzamentos tende a pasar desapercibido
para o conxunto dos electores mentres que si resulta moi debati-
do o referente ás partidas concretas para determinada comunida-
de, provincia, cidade, comarca, localidade ou proxecto específico.
O grao de amplitude e intensidade do debate político-económico
arredor dos orzamentos é un indicador axeitado para medir a ca-
lidade da democracia e das políticas públicas. En efecto, os axen-
tes económicos e sociais, os grupos de intereses e as asociacións
en xeral tentarán participar no debate orzamentario recabando in-
formación e negociando cos grupos parlamentarios para facer va-
ler as súas posicións en materia de ingreso ou gasto público. Este
debate é a esencia da democracia e cómpre salientar que na reca-
dación de ingresos e asignación de gastos non pode existir a neu-
tralidade senón que sempre haberá gañadores e perdedores con
territorios, sectores, grupos ou persoas que se benefician máis ca
outros da achega e aplicación dos fondos públicos.

No referente a Galiza, o debate dos orzamentos xira arredor
do grao de cumprimento do Plano Galiza, que ameaza con trans-
formarse na única estrela mediática do panorama político galego.
É incríbel que este plano de tan escaso grao de concreción e tan
longos prazos siga a marcar a axenda e ninguén se atreva a cues-
tionar explicitamente liñas de actuación e deseños de infraestru-
turas que non está nada claro que sexan as máis adecuadas para o
desenvolvemento económico de Galiza. Non obstante, a rendibi-
lidade político-electoral inmediata da obra pública materializada
en estradas, inmóbeis e infraestruturas con alto consumo de ma-
terial de construción, man de obra e componente especulativo de-
saconsella a avaliación prospectiva dos deseños, o aforro de cus-
tos e a minimización das duplicidades. As autovías a Galiza foron
construídas pola alta montaña (só Pena Trevinca quedaba máis
arriba) e todo indica que a eficiencia nos deseños segue ausente
no Ministerio, pregándose aos grupos de intereses e ás priorida-
des das elites localistas. A atención principal é para as cantidades
orzamentadas sendo de menor importancia a utilidade e necesi-
dade real da obra en cuestión. As consecuencias dos deseños erra-
dos poden verse nos tres aeroportos galegos competindo entre si
polas migallas do mercado español cuns custos de mantemento
elevados e cunhas inercias á hora de tomar decisións que obrigan
a triplicar gastos mentres se manteñen ou reducen os ingresos.
Preguntar sobre a necesidade da autovía Ourense-Lugo, sobre o
proxecto de Punta Langosteira ou sobre a reestruturación do
transporte aéreo significaría recibir todo tipo de lapotes demagó-
xicos pero efectivos dende o punto de vista electoral.

Os Orzamentos de 2005 para Galiza conteñen un impor-
tante aumento do gasto total (22%) e un esforzo aínda maior
por parte do Ministerio de Fomento. Estas achegas pódense
entender como unha resposta ao desastre do Prestige e, sobre
todo, como un intento serio por parte do PSOE de acadar o
control político da Xunta.♦

‘É incríbel que o Plano Galicia,
abstracto en actuacións e prazos,
siga a marcar a axenda e ninguén

se atreva as súas liñas de actuación”

XAN CARBALLA

O Goberno insiste en discriminar Fene
en favor de Andalucía

O Senado rexeita
o plano para privatizar Izar

Os traballadores de Izar seguen protestando nas rúas.



G. LUCA
O Consello Internacional do
Mar (CIEM) revela a impoten-
cia e confusión dos investigado-
res en relación cos graves pro-
blemas da pesca. Na súa última
conferencia anual celebrada en
Vigo o CIEM (ICES nas siglas
inglesas) denuncia os gobernos
por ignoraren as recomenda-
cións de recortes nas capturas,
a pesar de que a situación das
pesqueiras é peor que hai trin-
ta anos, pero avisa que non to-
dos os males se remedian coa
redución do esforzo pesqueiro. 

Ao tempo que recomenda, como
xa é habitual nesta clase de reu-
nións, a clausura das pesqueiras
máis comerciais da UE –entre
elas as galegas de pescada e la-
gostino- os 800 científicos da
máis importante asemblea mun-
dial do mar, reunidos na Galiza,
recoñeceron a crise dos modelos
de análise das pesqueiras que son
a cada máis finos e complexos
pero que non dan formulado mo-
delos funcionais a escala global. 

O seguimento de especies
concretas sen considerar altera-
cións maiores do medio no que
viven, como cambios na tem-
peratura e na composición da au-
ga, as pragas ou a intervención de
depredadores é unha das críticas
máis repetidas á bioloxía mariña.
A resposta do CIEM é unha aten-
ción á oceanografía en aumento
de congreso a congreso. Na con-
ferencia de Vigo salientou unha
comunicación do norteamericano
Peter Brewer que se refire a un
cambio capital da composición
química da superficie líquida do
planeta pola acumulación de mi-
llóns de toneladas de CO2 (dióxi-
do de carbono) na capa superior
da atmosfera a razón de 25 mi-
llóns de toneladas diarias. As al-
teracións previsíbeis da absor-
ción de CO2 polos océanos con-
ducirán a medio prazo ao fracaso
de numerosas especies. 

Auga clara, auga morta

Outra visión sobre o estado xeral
do mar contrasta na conferencia
do CIEM coas recomendacións
concretas de non botar as redes
sobre certas especies de preferen-
cia comercial. Trátase do cambio
na temperatura do mar, apreciábel
nos últimos anos na beiramar ga-
lega. A bióloga Alicia Lavin, que
dirixe un ambicioso estudo sobre
os cambios oceanográficos rexis-
trados na aba continental europea
identificou alteracións na masa de
auga central do Atlántico e do
Mediterráneo. “A temperatura do
mar este ano –sinalou Lavin– foi
superior á media histórica con au-
gas tépedas e claras e, no caso de
Galiza, con alteracións na corren-
te de fondo que aflora ao leste das
rías e favorece a reprodución da
fauna mariña”. Que as augas da
beiramar galega sexan máis claras
que hai anos significa que a pre-
senza nelas de microorganismos,

e polo tanto de actividade biolóxi-
ca e de riqueza, é menor. 

A conferencia non fixo re-
ferencia ao desastre do Prestige.
É proverbial a preocupación dos
foros internacionais por non ex-
citar ningún asunto con carga po-
lítica, mesmo que se trate dun
asunto tan difícil de silenciar co-
ma a maior catástrofe petroleira
da historia nun dos países con
maior dependencia da pesca. Co-
mo avisou o conselleiro de Pes-
ca, Henrique López Veiga, as re-
comendacións científicas do
CIEM non se deben cuestionar
“nin se debe facer delas un dis-

curso político”. Nos corredores
do Congreso discutíanse asuntos
puntuais coma a morte recente
do banco marisqueiro de Louri-
zán no que as vedas, tamaños e
esforzos están estritamente vi-
xiados. A propaganda de ENCE
(Celulosa de Pontevedra) salien-
ta que o marisqueo de a pé dáse
á beira dunha química pesada o
que desafía, no seu ver, as de-
nuncias de agresión ambiental e
mesmo a condena dos tribunais
por delito ecolóxico. Cuestións
tan concretas non acceden ao te-
mario do Congreso. 

A Conferencia evita entrar na

discusión do marco global dos
acordos de Kioto e a responsabi-
lidade dos grandes desertores
deste compromiso internacional
polo planeta. E con todo está
presente na investigación nos se-
te mares, mesmo naqueles nos
que non está regulado o esforzo
pesqueiro coma nas illas Malvi-
nas que fican por fóra de comités
coma os do Atlántico Norte ou
do CIEM. Os cambios produci-
dos nos océanos pola acumula-
ción de dióxido de carbono son
particularmente visíbeis nestas
augas, das que se extrae a parte
principal dos cefalópos que pro-

cesa e comercializa a industria
do conxelado e da conserva gale-
ga. A extrema sensibilidade des-
te grupo aos factores climáticos,
en particular do calamar e da po-
ta, produce nunha conferencia
coma a do CIEM unha situación
de perplexidade: todos concor-
dan na necesidade de regular o
esforzo pesqueiro pero as espe-
cies máis pescadas manteñen un
diálogo coa natureza a un nivel
superior, como nas Malvinas, a
partir de supervivencias inferio-
res ao 5% por causa do puro es-
tado da biosfera.♦
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Dálle máis importancia ás consecuencias negativas do cambio climático 

A Conferencia Internacional do Mar recoñece
que liquidando barcos non se remedia a pesca 

As instancias internacionais de investiga-
ción do mar e da pesca predican a necesida-
de de normas e regulamentos de explota-
ción que os Estados non están dispostos a
cumprir. A investigación científica, polo
tanto, non será unha garantía para os recur-
sos se depende da xestión. 

Así acontece coas recomendacións do
CIEM, que avisa en Vigo da catástrofe de
certas pesqueiras e do fracaso xeral das
medidas de conservación. As opinións do
CIEM parecen máis principios éticos ca
observacións científicas sobre o estado da
fauna mariña pero trata de reforzar este se-
gundo aspecto  porque non pode intervir
en termos políticos coma calquera outra
conferencia internacional. Padece a sín-
drome da ONU en relación con Palestina
que dende 1950 sinala que hai que respec-
tar o dereito do pobo que alí vivía antes
das ocupacións do 1948 e o 1967 aínda
que esta indicación non se cumpra porque
non o queren os EE UU. 

Nesta situación de primacía da ciencia

resulta que os países pesqueiros son, como
era de esperar, os máis observados, reco-
mendados, investigados e vixiados. Cando
teñen Estado que os defenda, coma Xapón,
soportan sen alterarse as críticas e poden ig-
norar sen máis prexuízos as recomenda-
cións e acordos porque a súa capacidade
económica dálles con que compensar os da-
nos producidos na pesca. 

O resultado é que os que teñen barcos
pero carecen de representación política
(ou esta representación non quere pagar o
prezo que lle custaría defender as pescas)
son de remate os máis cumpridores das
normas. A súa esperanza está en que as
conferencias internacionais (feiras de pes-
ca, CIEM e outros congresos nos que nos
especializamos intensamente dende hai
anos) avoguen polo seu caso interna-
cionalmente pero a realidade indica que os
Estados do norte son partidarios de que
pesquen só os pobres ou, en todo caso, os
ricos coma o Xapón cos que poden facer
negocios cos que cobrarse da pesca. O Xa-

pón é unha potencia pesqueira que mira o
futuro sen problemas e sen liquidar tone-
laxe.  

O CIEM está instalado en Dinamarca,
un país que se ten distinguido por desafiar
todas as recomendacións de reducir flota e
esforzo pesqueiro.  É certo que no CIEM
participan biólogos e oceanógrafos de todo
o mundo (moitos deles de Galiza que ten
neste momento o nivel de investigación
pesqueira máis alto do mundo) pero o Con-
greso de Vigo non deixa de ser por iso unha
convivencia irónica entre os que liquidaron
máis da metade dos seus barcos de pesca e
os que aumentaron as súas flotas contra to-
da recomendación. Como era de temer, a
parte principal do resultado do Congreso
consiste en que a flota litoral do país anfi-
trión se aparte un pouco máis das pescadas,
que van a menos, iso é certo. Para atenuar o
efecto humorístico do que se recomenda, a
indicación sobre o novo recorte vai acom-
pañada de outra: que se envíen psicólogos
aos portos condenados a non pescar. ♦

A norma pesqueira só obriga a quen a cumpre
G. LUCA

A.N.T.



RUBÉN VALVERDE
O Congreso aprobou unha
proposición non de lei na que
insta o Goberno a que se cum-
pra a moción aprobada o 22 de
xuño no Parlamento galego, na
que se pedían 1.559 millóns de
euros para darlle cobertura ao
Plano Galicia. A moción, que
foi presentada polo PP e
emendada polo BNG, contou
ademais cos votos a favor de
CiU, PNV, ERC, CC. IU abstí-
vose e o PSOE votou en contra. 

O investimento total para Galicia
previsto nos Orzamentos Xerais
do Estado é de 1.258 millóns de
euros. O Parlamento Galego cal-
culaba que só para cubrir os pre-
ceptos incluídos no Plano Galicia
farían falta 1.599 millóns. Segun-
do as estimacións do Grupo Po-
pular, os investimentos necesa-
rios para Galicia para o ano 2005
serían de 2.100 millóns de euros. 

O deputado do PP, Celso Del-
gado Arce afirmou na Comisión
de Fomento que “dos 1.258 mi-
llóns de euros orzamentados polo
Goberno, só 657 están adicados
ao Plano Galicia, o que supón un
52,21%. O resto corresponde a

un investiemnto ordinario que o
Estado fai cada ano. A cifra orza-
mentaria supón que o Goberno só
destinou ao Plano Galicia o
42,12% do que demandou o Par-
lamento galego”. O deputado po-
pular engadiu que “é a terceira
decisión que se toma no eido le-
xislativo para reclamarlle ao Go-
berno socialista que cumpra co
plano Galicia”. Concluíu afir-
mando que “esta autonomía non
se pode despachar con migallas”.

Na quenda de réplica do tenso
debate, o coordinador dos socia-
listas galegos, Antón Louro, acu-
sou o PP de rachar “por interese
partidista o consenso que permitiu
aprobar por unanimidade en xuño
deste ano unha moción que insta-
ba o Goberno a cumprir o Plano
Galicia”. Neste sentido, lembrou
que “por cada cen euros que se in-
visten en España, en Galicia serán
111,78, mentres que co PP inves-
tíanse 93”. Louro acusou por este
motivo o PP de “utilizar a dema-
goxia máis rastreira”. Por último,
o socialista invitou ao PP “a traba-
llar de xeito conxunto para asegu-
rar que nos próximos orzamentos
se manteña a senda investidora
que abre o PSOE”. 

Pola súa banda, o portavoz
do BNG no Congreso, Francisco
Rodríguez, cualificou de “con-
quista política” o feito de que a
Comisión de Fomento do Con-
greso inste ao Goberno a incluír
o Plano Galicia nos orzamentos.
Para o nacionalista “é resultado
de que no Congreso o PSOE non
teña maioría absuluta”. Tamén
criticou o PP porque “fai utiliza-
ción deste tema cando non foron
consecuentes cando gobernaron
e puideron facer algo”.

Enmendas

O día 22 de outubro remata o pra-
zo para presentar as emendas ao
Proxecto de Lei dos Orzamentos
Xerais do Estado. O PP e o BNG
apostarán por solicitar que se in-
clúan as partidas reclamadas polo
Parlamento Galego, necesarias
para que se cumpran os prazos es-
timados dentro do Plano Galicia.
O voceiro do BNG, Francisco
Rodríguez, asegura que “de non
incluírse nos orzamentos estas
partidas, será imposíbel que o no-
so grupo vote a favor dos orza-
mentos. De todos os xeitos, esta-
mos dispostos a dialogar co

PSOE todo o que sexa preciso”.
Pola súa banda, Antón Louro

declarou que “os orzamentos son
moi positivos para Galicia. Sem-
pre é posíbel incluír algunha

emenda nalgún tema concreto. En
todo caso será sobre algunha
cuestión menor porque no com-
puto xeral estamos contentos coas
partidas asignadas a Galicia”.♦
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COUSAS DO PAÍS                                               ROI CAGIAO

A periodicidade desta publicación nosa
impídeme chegar a tempo a moitas polé-
micas. Discúlpenme pois se cando lean es-
tas liñas xa está sufocado o lume prendido
por Pedro Solbes na Galiza co seu proxec-
to de orzamentos. Non había que ser adi-
viño para aventurar que o contábel maior
do reino non ía satisfacer a ninguén no no-
so pais coas súas propostas de investimen-
to. (Cando lean ninguén exclúan, por fa-
vor, a Francisco Vázquez). Ao día seguin-
te das eleccións sabiamos xa cal era a es-
tratexia do Partido Popular galego e cal o
camiño do BNG para recuperar votantes
infieis. Para restaurar o creto electoral, o
PP non tiña máis que exhibir sen pudor o
seu “Plano Galicia” coma se dun docu-
mento notarial se tratase e reprochar des-
pois o seu incumprimento ao PSOE, apo-
ñéndolle a Touriño e aos seus escoltas un
delito de lesa traizón coa patria. Ao BNG
correspondíalle refuxiarse nas trincheiras
da reivindicación para botar na cara máis
tarde as promesas incumpridas aos que hai
só uns meses clamaban contra a peaxe de

Rande e contra a “autovía da morte”.
O guión estaba escrito tanto pola oposi-

ción como por Solbes dende había meses.
Asegúrolles que non envexo para nada o tra-
ballo deste ministro ao que se lle pide o mi-
lagre da multiplicación dos pans e dos pei-
xes, condenado á crítica polos seus adversa-
rios políticos e odiado polos seus agraviados
esmoleiros correlixionarios (Tamén neste
punto cabe descontar a Vázquez). O minis-
tro de Economía repartiu como puido entre
os bastións andaluz e extremeño, marcou
distancias co goberno Aznar hinchando de-
terminadas partidas diso que se entende co-
mo “gasto social”, e atendeu os restantes
compromisos co ánimo de evitar rebelións
internas ou externas. Sexamos xustos, aínda
que todos pensamos que a Galiza lle debía
corresponder un anaco maior da tarta para
compensar anos de discriminación e resol-
ver algunhas eivas que lastran o seu desen-
volvemento, tampouco podemos afirmar
que o documento presupostario constitúa
unha afrenta para o noso pais. O certo é que,
en conxunto, o volume de investimento pre-

visto experimenta un incremento apreciábel
comparándoo cos ben publicitados orza-
mentos de anos anteriores. Solbes non foi
insensíbel co noso pais, quizais consciente
de que pronto haberá eleccións.

Sendo iso certo, na meirande parte do
territorio galego non podemos evitar a
sensación de sentírmonos esquecidos unha
vez máis. Poñamos o caso de Vigo. A área
que máis medra da Galiza percibe como a
falta dunhas infraestruturas axeitadas lle
impide explotar todo o seu potencial men-
tres ese mesmo crecemento, que se produ-
ce á marxe do apoio institucional, fai que
a cidade afogue en novos problemas. Todo
o esforzo investidor do goberno central en
Vigo limítase a pagar a construción de dez
kilómetros de estrada, o cinto de circunva-
lación, que comezou a executarse hai máis
dun ano despois de incontables atrasos. No
próximo exercicio non haberá case nada
para un aeroporto que clama pola súa am-
pliación; nada para o soño da alta veloci-
dade ferroviaria; ningunha alternativa para
a “autovía da morte”; nin rastro dos pase-

os marítimos ou do novo encoro. No do-
cumento presupostario só figuran partidas
testemuñais que serven para que os depu-
tados socialistas tapen a súa vergoña ase-
gurando que todos eses proxectos están na
carteira do goberno socialista.

Como se entende que Solbes se amosase
moderadamente xeneroso con Galiza e que
en Vigo, por exemplo, non o notásemos?
Unha resposta podemos atopala na páxina de
publicidade que, co diñeiro dos contribuíntes
coruñeses, Vázquez publicou nos xornais
galegos e de Madrid o día 30 de setembro.
“Grazas ao goberno”, “Grazas a Magdale-
na”. En María Pita están ledos. Resolverán
un incómodo problema urbanístico botando
millóns de euros ao mar para construíren un
novo porto a moi poucas millas de distancia
doutro que está a piques de se estrear. 

Perdoen a simpleza do razoamento,
pero a euforia propagandística do rexedor
coruñés constitúe unha auténtica provoca-
ción para milleiros de galegos que, gober-
ne quen goberne, seguimos a sentirnos
abandonados á nosa sorte.♦

Grazas, señora ministra
XOSÉ MANUEL AÑEL

A proposta, que foi presentada polo PP, pide que se orzamenten 1.560 millóns

O Congreso insta a Zapatero
a cumprir o Plano Galicia 

As presións da Generalitat obri-
garon o Goberno central a desti-
nar cen millóns de euros máis pa-
ra Catalunya. A cifra inclúese no
Plano extraordinario de estradas
anunciado pola ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez. Des-
te xeito, Catalunya recibiría 2.815
millóns de euro, o que supón un
15,8% do total dos orzamentos.
Con esta partida, superaría en 75
millóns de euros o orzamento re-
cibido en 2004. Neste sentido, o
Govern catalán valorou positiva-
mente a mellora porque amosa
que hai “boa predisposición e un
cambio de tendencia”.

A Xunta fixo un chamamento
para que “Galicia sexa tratada do
mesmo xeito”. Segundo o Gober-
no galego, “cos orzamentos que
propón o executivo central non se
poderán cumprir os prazos de exe-
cución das obras previstas no pla-
no Galicia”. A ministra Magdale-
na Álvarez desminte esta versión
e asegura que “imos levar adiante
o Plano Galicia e nos prazos que
está estipulado. Calquera outra
análise afástase da realidade”. En-
gadiu que “o que debería facer o
PP é colaborar para acadar o de-
senvolvemento de Galicia en lu-
gar de andar a enredar”. ♦

O Goberno central destinará
cen millóns de euros máis
para Catalunya

A alta velocidade non chegará até o 2015.



DANI ÁLVAREZ
As últimas detencións en Fran-
cia e Euskadi deixan a ETA sen
cadros dirixentes. Antza era o
único interlocutor válido para
dialogar após unha tregua. O
seu relevo pode ser máis violen-
to mais ben pouco cualificado.

Os responsábeis policiais do Mi-
nisterio do Interior español ase-
guran que este é o golpe máis im-
portante que recibe a ETA desde a
macro operación de Bidart en
1992, que acabou coa desarticula-
ción dos órganos dirixentes da or-
ganización armada. Neste caso,
foron 12 persoas detidas, 11 en
Iparralde e no resto do Estado
francés, e unha persoa máis en
Burgos. O mércores á noite foron
detidas outras cinco persoas en
Guipúscoa e Navarra. Á parte do
material incautado, que precisará
meses para ser analizado, e a in-
xente cantidade de armamento, o
máis destacado sen dúbida é a
captura de Mikel Albisu, Antza, e
de Soledad Iparragirre, Anboto. A
Albisu a policía situábao desde
hai anos no cumio do aparato po-
lítico da ETA. Non ten delitos de
sangue atribuídos, pero ninguén
dubida de que era o ideólogo da
organización.

Os zulos incautados tiñan gran
parte da reserva de armamento da
ETA: toneladas de explosivos, du-
cias de pistolas, subfusís, detona-
dores e demais artiluxios para co-
meter atentados. Os máis sensa-
cionalistas destacan que había
dous mísiles terra-aire pero, dada
a situación na que está a ETA, pa-
rece pouco probábel que os puide-
se empregar. Non temos máis que
lembrar que hai uns días non foi
capaz de derrubar unha torreta
eléctrica en Irun con catro bom-
bas, así que non semella que os
seus militantes poidan manexar
un mísil terra-aire. Pero está ben
claro que se a organización xa tiña
atrancos para atopar militantes
cualificados, as dificultades elé-
vanse á décima potencia pola es-
caseza para facerse con material.

A experiencia, por outra parte,
tamén nos indica que o que conta
a policía non sempre se axusta á
realidade. As especulacións que
se fan desde Interior sempre bus-
can repercusións nos medios: son
titulares chamativos que logo
quedan en nada. Hai moitas pre-
guntas que quedan sen resposta: é
seguro que Anboto está nos órga-
nos dirixentes da ETA? Ela e Ant-
za teñen un fillo de sete anos, que
ía á escola en Sallis-de-Bearn, o
que cuestiona que puidensen con-
ciliar tarefas familiares coas mili-
tares. Interior insiste en que Ipa-
rragirre era a “número dous”.

Tamén hai dúbidas e sospeitas
sobre o contexto no que acontece a
operación. Mikel Albisu é o único
interlocutor da ETA fixo en todas
as conversas mantidas en procesos
de diálogo. Falou en varias oca-
sións co Goberno Aznar, e tamén
parece claro que estivo presente na
reunión con Josep-Lluís Carod

Rovira. A esquerda abertzale criti-
cou que cando se dan as condi-
cións que poden abrir carreiros de
diálogo, o goberno español rebén-
taas con operacións. Como supos-
to máximo responsábel do aparato
político, Antza era o referente para
falar. Agora mesmo, non habería
na ETA ninguén cualificado para
dialogar co Goberno Zapatero, ou
con quen quixese buscar unha saí-
da negociada a ao conflito. 

A era Antza

É posíbel que alguén diga que con
estas interpretacións se lle buscan
tres pés ao gato, porque non é me-

nos certo que baixo a dirección de
Antza a ETA asasinou a 120 per-
soas. Temos que lembrar que du-
rante o seu mandato, a ETA levou
ao extremo máis cruel a teoría da
“socialización da dor”, esa que
pedía estender o sufrimento a to-
dos os estamentos posíbeis da so-
ciedade vasca. Con el comezaron
os asasinatos de concelleiros, xor-
nalistas, ertzainas e xuíces; Mi-
guel Ángel Blanco foi executado
no 1997, e o secuestro de José An-
tonio Ortega Lara e a ruptura da
tregua viñeron con el. Todo iso é
certo. Pero tamén o é que Antza
ideou a chamada Alternativa De-
mocrática, apresentada en 1996, e

na que se aseguraba unha saída
sen armas se houbese un recoñeci-
mento do dereito de autodetermi-
nación. El tamén foi o máximo
defensor da tregua unilateral e in-
definida, o impulsor do proceso
de Lizarra. As vías políticas tiñan
en Mikel Albisu un claro e, posi-
belmente, único valedor.

Nesta operación tamén chama
a atención a cantidade de cida-
dáns de Iparralde implicados pola
Xendarmaría. Había anos que
non eran detidos tantos, o que ta-
mén demostra a forte infraestru-
tura que a ETA ten no territorio
vasco que pertence administrati-
vamente ao Estado francés. A de-

tención de Soledad Iparragirre ta-
mén ten un interese engadido. A
Audiciencia Nacional, un tribunal
feito só para este tipo de delitos,
atribúelle unha quincena de mor-
tes, e a súa historia é a dunha mu-
ller que leva media vida entrega-
da á loita armada: cando era nova,
a Garda Civil entrou no caserío
da súa familia, detivo a pais, avós
e o seu mozo que logo morrería
en estrañas circunstancias. Ela
quedou libre e, desde entón, pa-
sou á clandestinidade.

A historia de Iparragirre leva
a outra reflexión, a das xeracións
que pasan pola ETA, e ao relevo
que se poida producir agora. Se-
guramente, estamos ante o fin
dunha xeración que coñeceu a
dura represión que viviu o pobo
vasco nos finais da ditadura e
nos comezos da democracia. A
policía cre que da “segunda xe-
ración” quedan poucos: Urruti-
koetxea, Azpiazu a poucos máis.
Afirma que os que compoñen os
comandos son novos, inexpertos
e pouco ideoloxizados, co cal
multiplican o seu extremismo.
Sitúan só 50 persoas directamen-
te na ETA, o que amosaría a ex-
trema debilidade.

Aínda así, sorprendeu a ex-
trema cautela que amosaron tan-
to José Luis Rodríguez Zapatero
como o ministro do Interior, José
Antonio Alonso. A experiencia
sempre nos di que tras un forte
golpe á infraestrutura, vén unha
resposta non menos dura (para a
historia quedou aquela famosa
frase de Floren Aoiz, ex dirixen-
te de Batasuna, cando tras a libe-
ración de Ortega Lara dixo que
“tras a enchenta, vén a resaca”;
ao día seguinte, foi secuestrado
Miguel Ángel Blanco). Esta vez
o goberno español non quixo
beber moito e alertou da capaci-
dade que ten a ETA de atentar.♦
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O grupo armado non ten apenas capacidade militar

A desarticulación da cúpula da ETA
elimina a posibilidade dunha tregua

Para os próximos días quedan
as reflexións e consecuencias
políticas. Arnaldo Otegi afir-
ma, outra cousa non se agarda-
ba, que non haberá variacións
na liña que segue a esquerda
abertzale. Segundo el, España
e Francia non teñen un proble-
ma coa ETA, senón co pobo
vasco que quere decidir. A in-
terpretación de Otegi é bastan-
te simplista: Batasuna está fóra
das institucións, só lle queda o
Parlamento vasco, onde non
estará a partir das vindeiras
eleccións. Non semella factíbel
que o goberno español vaia
modificar a súa postura, sobre
todo porque co pacto que ten
suscrito o PSOE co PP, se dese
un paso en prol do diálogo, a
dereita teríao ben doado para

gañarlle votos no sector máis
conservador do españolismo.
E, non o esquezamos, todo se
mide en función dos votos que
dea. A loita contra a ETA in-
cluída. Zapatero tampouco vai
modificar a estratexia de dis-
persión de presos, aínda que
iso vaia contra a vontade da so-
ciedade vasca, que se postulou
en repetidas ocasións a favor
dunha achega dos reclusos.

Pero isto tamén lle vai saír
caro ao PSOE en Euskadi: hai
uns días que excarcerou a Enri-
que Rodríguez Galindo, conde-
ado a 75 anos de cadea por se-
cuestro e asasinato, dos que só
cumpriu cinco. Esta foi unha
medida dificilmente xustificá-
bel, cando hai reclusos da ETA
gravemente enfermos cos que

non houbo medidas tan bené-
volas como as que tiveron co
xeneral. O caso máis represen-
tativo é o do preso Bautista Ba-
randalla, enfermo de colite ul-
cerosa, a quen se lle extirpou
parte do intestino, e co agrava-
mento dunha doenza dexenera-
tiva de ósos. Barandalla está no
cárcere e todas as semanas, un
furgón da Garda Civil trasládao
ao hospital para ser tratado. Pa-
ra a ETA, o colectivo de presos
é prioritario, e o goberno do
Estado non prevé moverse nin
un chisco.

A ETA e a esquerda abert-
zale teñen agora unha oportuni-
dade para avanzar na pacifi-
cación, mirándose no espello
irlandés. Se non o fan así, cada
día que pase será máis doada a

derrota da organización. Neste
tipo de conflictos a derrota
dunha das partes nunca é o
máis recomendábel, porque iso
xerará un resquemor que pode
reproducir episodios de violen-
cia no futuro. Desde as elec-
cións de marzo, moitos lle pe-
diron ao PSOE que aproveitase
a oportunidade e o momento
histórico que vivimos para con-
vencer a ETA do abandono das
armas. Podemos pensar que
con esta operación, iso frus-
trouse. Pero aínda hai marxe e
tempo: non só están en xogo as
vidas das persoas ameazadas
directamente, tamén a normali-
zación dun país que leva déca-
das sen completar a súa vida
democrática polo déficit da
violencia e a persecución.♦

A chegada de Zapatero
non mudou a política antiterrorista

Antza, ao volver á súa casa do País Vasco francés tras a súa detención.



CÉSAR LORENZO GIL
Mariano Raxoi chega á presi-
dencia do PP asumindo ao
cento por cento o ideario polí-
tico de José Mª Aznar. A per-
da do goberno non significou
unha renovación. Os que antes
foran ministros agora forman
parte da directiva popular.

Nun XV Congreso no que pouco
había que decidir no nivel organi-
zativo, os compromisarios (perto
de tres mil chegados de todo o es-
tado a Madrid) contentáronse con
escoitar os seus líderes, entender
as liñas mestras do novo mandato
de Mariano Raxoi e comprobar
que a saúde dialéctica do novo
presidente de honra, José María
Aznar, segue incólume. Máis do
96 por cento dos votos escolleron
o novo Comité Executivo Na-
cional, que refrenda a política
aznariana e pretende impulsar un
equipo, ben controlado por Ra-
xoi, composto polas caras coñeci-
das do anterior goberno.

O bo resultado das eleccións
europeas e o afortalamento inter-
no baixo a síndrome de que o PP
foi vítima dunha conspiración en-
tre o 11-M e as eleccións do 14 de
marzo, déronlle lexitimidade a
Raxoi para conservar intacto o
herdo de Aznar. Proba deste nú-
cleo irrompíbel foi a reacción
hostil á tímida autocrítica pronun-
ciada polo alcalde de Madrid, Al-
berto Ruiz-Gallardón. O madrile-
ño, unha das figuras máis impor-
tantes do que se deu en chamar a
terceira xeración popular e eterno
aspirante a candidato á presiden-
cia, recibiu unha chuvia de des-
cualificacións. O discurso oficial
defende que a xestión do PP nos
seus oito anos de goberno foi per-
fecta e que dentro de catro, outra-
volta aquel espírito de “rexenera-
ción” gobernará España.

Para iso, Raxoi premia coa se-
cretaría xeral a unha das figuras
máis atacadas nos últimos meses,
Ángel Acebes. O que era ministro
do Interior o día do ataque de
Atocha non sofre desgaste por in-
sistir en defender que fora a ETA
a autora do masacre e convértese
no máis beneficiado deste con-
greso. Raxoi avoga por rodearse
dun grupo afín á Igrexa, da ala
máis conservadora e tradicional

do partido (José María Michavila,
Ignacio Astarloa, Gabriel Elorria-
ga ou Ana Pastor, por exemplo).

No Comité Executivo Na-
cional cobran forza tres ex mi-
nistros. Javier Arenas será o
‘fontaneiro’ do partido, encarga-
do de dirixir as campañas electo-
rais. O labor ideolóxico levarano
Federico Trillo-Figueroa e Loyo-
la de Palacio, senlleiras figuras
do gabinete Aznar.

Contodo, este modelo de par-
tido non é o que soñara Aznar
cando decidiu retirarse da política
activa. Unha vez fóra do poder, o
PP non pode vivir na bicefalia en-
tre goberno-partido e Fundación
FAES, gran think tank conserva-
dor que o ex presidente construíu
durante o último lustro. Este apa-
rello queda agora inutilizado e o
propio Aznar tivo que manter o
seu espírito cun cargo simbólico,
o de presidente de honra, pensado
en principio para todos aqueles di-
rixentes populares posteriores a
Fraga, pero do que se excluíu a
Antonio Hernández Mancha.♦

Nº 1.145 ● Do 7 ao 13 de outubro de 2004 ● Ano XXVII

O novo presidente pecha o congreso resolvendo as máis importantes crises internas

Raxoi mantén no PP a estrutura do aznarismo

As dúas crises internas máis
importantes coas que chegaba o
PP ao congreso xa ficaron apa-
rentemente resoltas. Se en Gali-
za, a rebelión de Baltar acabou
con acordo, a pesar de que o
sector máis próximo a Raxoi
ocupa todos os postos de repre-
sentación galega na executiva
estatal (saen reforzados espe-
cialmente Ana Pastor, Xosé
Manuel Barreiro e Alberto Nú-
ñez Feixóo), en Madrid, Ruiz-
Gallardón tamén abandonou a
loita contra Esperanza Aguirre.

A ex ministra de Cultura,
grande amiga de Aznar e inimi-
ga do modelo liberal do alcalde
de Madrid, conseguiu librarse
da competencia de Pío García

Escudero para presidir o PP re-
xional nesa comunidade. Deste
xeito, Aguirre (presidenta da
Comunidade) consegue cortar
unha vía de medra de Gallardón
e racha calquera intento de
transición adiantada.

Queda por saber se pronto te-
rán solución as crises de Valen-
cia, Extremadura e Castilla-La
Mancha, onde Raxoi prometeu
afianzar a liña oficial. Nos dous
últimos casos podería ser doado,
xa que o PP é moi feble organi-
zativamente pero no caso valen-
ciano espérase unha treboada en-
tre os partidarios de Francisco
Camps, presidente da Generali-
tat, e Eduardo Zaplana, portavoz
popular no Congreso.♦

O programa de actuacións do
novo PP de Raxoi pretende ser
contundente no seu labor de
oposición e moi frío no diálogo
sobre o modelo de estado. “Se
o PSOE ofrece sorrisos e boa
disposición para calquera re-
forma, nós esiximos respecto
para a nosa Constitución e para
a estabilidade do noso sistema
democrático”, dixo Raxoi.

Á hora de analizaren a actua-
ción do seu propio goberno, os
populares consideran que a xes-
tión da guerra do Irak foi a me-
llor posíbel porque estaba “ga-
rantida pola legalidade interna-
cional” e defenden con paixón
que a política exterior española
perdeu peso por mor das accións

de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. A pesar das críticas, Raxoi
quixo tender a man neste asunto
e propúxolle ao goberno central
un pacto sobre política interna-
cional que sirva para “unificar os
criterios da gran maioría dos es-
pañois” neste aspecto.

Noutros asuntos, como o
Plano Hidrolóxico, as reformas
sobre o matrimonio, a educa-
ción e a relación con Euskadi, a
receita é confrontación total.
“Cando no 1996 entramos no
goberno, a caixa estaba baleira
e o creto do Estado, polo chan”,
dixo Aznar. “Eles voltaron a
unha casa onde hai diñeiro e o
mundo enteiro respecta e admi-
ra a España”.♦

Acábanse as diverxencias Oposición de aceiro

En Madrid continúan moi vivos
os mitos sobre os galegos, malia
a internet e as autovías. Só fixo
falta que un galego (que nin a
lingua autóctona practica) che-

gase a un posto relevante para
que as chanzas volten aos foros
públicos. Des que dicir que Ma-
riano Raxoi é “blandito como
una tetilla” ao típico “no hace ni

deshace, como buen gallego”.
Hai uns días, o columnista de

El Mundo Raúl del Pozo, en re-
ferencia á saída á crise de Baltar,
dicía, “gañe Raxoi ou gañe Baltar

ou Cuíña nunca o saberemos por-
que os galegos nunca din o que
pensan”. Que o novo presidente
do PP teña coidado de non ser fo-
tografado nunhas escaleiras.♦

As gallegadas, outra vez de moda
Mariano Raxoi viuse superado pola agresividade do discurso de José Mª Aznar.



CÉSAR LORENZO GIL
O Partido dos Trabalhadores
(PT) duplicou o número de al-
caldías a respecto dos comicios
do 2000 e segue a ser o partido
máis votado. Mais a posíbel per-
da do poder en São Paulo crea
inquedanzas de cara ao futuro.

Inácio Lula da Silva non fixo
festa logo do éxito electoral da
primeira volta das eleccións mu-
nicipais, celebradas en todo o
Brasil o 3 de outubro. Ao contra-
rio. Reuniuse no Palacio do Pla-
nalto de Brasília cos seus gran-
des triunfadores (os alcaldes que
xa teñen gañado o posto en seis
capitais de estado) para unilos na
difícil campaña por salvar São
Paulo na segunda vez de vota-
cións. O triunfo parcial do ex ad-
versario de Lula á presidencia,
José Serra, de centro-dereita, oi-
to puntos por riba da petista
Marta Suplicy, é unha dor de ba-
rriga demasiado forte como para
desfrutar dos meles da vitoria.

Contodo, o paso polo poder
do PT veulle ben de cara ás mu-
nicipais. A estratexia de presen-
tar candidaturas propias no 96
por cento dos concellos logrou
que as súas cifras de votos se du-
plicasen, grazas tamén a que as
siglas esquerdistas son das pou-
cas que funcionan como marca
electoral en todo o país. O PT
gañou na primeira volta 398 con-
cellos, pero a meirande parte de-

les son cidades chave en cada un
dos estados federais. No labirin-
to de partidos, a elección directa
de prefeitos (alcaldes) e verea-
dores (concelleiros) fai inútil
pensar en balanzos de poder en-
tre unha ou outra forza, pero si é
certo que a formación que dirixe
Lula mantén a súa hexemonía,
en clara rivalidade co Partido

Social Demócrata do Brasil, que
albergaba a Fernando Henrique
Cardoso e que garante o seu pro-
tagonismo na oposición, aínda
que desce o número de alcaldías
obtidas (850 fronte ás 1.257 dos
tamén centrodereitistas do Parti-
do do Movimento Democrático
do Brasil).

De cara á segunda volta,

alén da batalla de São Paulo, o
PT tamén terá que revalidar o
seu poder en Porto Alegre, onde
o novo candidato, Raul Pont,
tomou vantaxe de nove puntos
sobre o seu contendente, Fo-
gaça. De gañar, Pont será o en-
cargado de darlle un novo pulo
ao PT do sur, gran think tank do
goberno de Lula.♦

N
º 

1.
14

5 
●

D
o 

7 
ao

 1
3 

de
 o

ut
ub

ro
 d

e 
20

04
 ●

A
no

 X
X

V
II

Cuba vive semanas especial-
mente difíciles por mor dunha
crise enerxética que obriga a
pechar empresas, reducir a xor-
nada laboral e impoñer apagóns
que lles afectan a sectores fun-
damentais da economía e á pre-
caria vida cotiá de numerosos
cidadáns, de por si especialistas
en sortear as innumerábeis difi-
cultades da simple subsistencia.
As drásticas medidas impostas polas autori-
dades da illa teñen a súa orixe directa na pre-
cariedade do sistema enerxético cubano, frá-
xil no interior, con infraestruturas que recla-
man melloras de todo tipo, e en extremo de-
pendente do exterior. Soamente Venezuela
está en condicións de contribuír a aliviar as
penurias dos cubanos, toda vez que as rela-
cións con México aínda se resenten da crise
de maio pasado, auténtico iceberg dun desen-
contro orixinado no cumio de Monterrey de
2002, cando Vicente Fox lle dixo a Fidel Cas-
tro aquilo de “comes e vaste” para que non
coincidise con George Bush. 

Na semana pasada, Serguei Lavrov, mi-
nistro de Exteriores ruso, visitou a illa, pero
todo se foi en pomposas declaracións sobre a
coincidencia á hora de defender unha orde
mundial máis xusta e equitativa, condenas ao
terrorismo e as usuais formulacións en mate-
ria de dereitos humanos, rexeitamento do blo-
queo, etc. Nada substancial que permita aven-
turar un impulso apreciábel das relacións bila-
terais nos planos económico e comercial. 

A ese illamento, que outras chancelarías
da rexión, especialmente a brasileira, tentan
eclipsar con hábiles propostas que non ato-
paron aínda o nivel de consenso necesario,
súmanse os efectos das últimas medidas

adoptadas pola Administración Bush, que
endureceron o embargo mediante a restri-
ción das viaxes e, moi especialmente, da
cantidade de diñeiro que os estabelecidos
nos EE UU poden enviar aos seus familiares
na illa. Probabelmente, o diñeiro seguirá
fluíndo, igual que as viaxes, recorrendo a ter-
ceiros países (México e
Canadá, sobre todo),
pero ese rodeo prexudi-
cará a intensidade dos
fluxos e oxalá que ese
trastorno se converta en
erro de cálculo para un
Bush nun estado vital
para os seus intereses
electorais, Florida.

A precariedade eco-
nómica do réxime cuba-
no levou ao presidente
estadounidense e aos
círculos mais conserva-
dores do exilio a crer
que, despois de 45 anos de espera activa, a
aposta por unha quebra do réxime, forzada
pola inestabilidade social, tería esta vez maio-
res posibilidades de éxito. Pero os exiliados
cubanos son os mais prexudicados polas vol-
tas que deben dar agora para seguir enviando

o diñeiro ás súas familias, empe-
ño ao que non van renunciar
pois esa solidariedade transcen-
de as súas hipotéticas antipatías
polo réxime.

A profunda crise da econo-
mía cubana deu un primeiro
aviso na zafra do ano pasado
que produciu soamente 2,2 mi-
llóns de toneladas de azucre, o
volume máis baixo en 70 anos.

Cuba segue sendo o cuarto produtor mundial
deste ítem, a súa terceira fonte de ingresos de
divisas, despois do turismo e as remesas de
diñeiro do exilio cubano, que superan os mil
millóns de dólares anuais. No seu mellor
momento, a illa producía sete millóns de to-
neladas anuais. Os demais sectores abertos

ao investimento estran-
xeiro tampouco se dan
por satisfeitos: Petro-
bras, a petroleira públi-
ca brasileira, retirouse
da illa ao non atopar
xacementos rendíbeis.
Tampouco as empresas
chinesas que apostaban
pola explotación do ní-
quel deron concretado
investimentos signifi-
cativos. 

Por iso, a comple-
xidade do momento
económico cubano vai

moito mais alá das circunstancias puntuais
que explican o actual estado de excepción e
teñen difícil saída nas sinxelas coordenadas
do mundo inhabitábel que habitamos.♦

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

Cuba:
penuria ou crise? 

XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A profunda crise
da economía deu

un primeiro aviso no ano
pasado cando se produciron
só 2,2 millóns de toneladas
de azucre, o menor volume

en 70 anos”

Xornalismo
comercial 
GUSTAVO LUCA

As dúas últimas
protestas polo
estado calamitoso

das garantías de
información en liberdade
nos EE UU danse contra o
senador Joseph McCarthy
e no final da presidencia de
Lyndon Johnson.

Ningunha destas
reaccións de defensa da
información libre
sucederon nas páxinas dos
xornais ou na radio. Máis
ben, a prensa animaba a
McCarthy a buscar
traidores contra a nación
nos despachos públicos, no
cine e nas editoriais e
pedía castigos exemplares
para os prófugos do
Vietnam.

Os dous tempos son de
vacas gordas para
Norteamérica. A comezos
dos 50 (McCarthy e Harry
Truman,  que o
defenestrou para salvarse)
a intervención en Europa e
Asia pon a industria
militar a botar dólares por
fóra. Unha marca nunca
vista de beneficios só
superada polo máis
encarnizado da Guerra do
Vietnam, finais dos 60, con
Johnson. 

A protesta é contra o
goberno que goberna mal e
contra os medios de
comunicación que insultan
e, no mellor dos casos,
silencian a reacción
popular indignada coa
demagoxia e o militarismo. 

A terceira denuncia da
complicidade dos medios
co poder revélase agora, en
coincidencia cunha nova
reactivación da industria
de guerra a conta de
palestinos, serbios,
cosovares, bosníacos,
afgáns e iraquís, amais
dalgúns conversos do
socialismo que encargan
armas a crédito para
entrar no círculo dos ricos.
As fábricas de armas da
democracia dan para
silenciar calquera grupo de
información con delirios
democráticos.

A protesta vai a pé, con
cartaces pintados a man
coma no de Vietnam
mentres a televisión e a
prensa norteamericanas
defenden o xenocidio de
Palestina e a guerra contra
o Iraq.

Unha excepción, Lewis
Laphan director do
Harper´s, descobre que o
xornalismo dominante no
seu país é comercial e non
político. 

(Poderiamos
sorprender a Laphan coa
práctica da comunicación
de Fraga –exercitada e
mellorada con Franco–
que consiste en chamar os
propietarios dos medios
comerciais e preguntar
prezos. En algo tiñamos
que ser os primeiros).♦♦

A posíbel perda de São Paulo preocupa de cara ao futuro

Lula mantén a ilusión polo PT
nas municipais

José Serra, na imaxe, conseguiu unha clara vantaxe na primeira volta dos comicios locais de São Paulo.



CÉSAR LORENZO GIL
O Rácing de Ferrol nunca con-
tou con chegar a Vigo por riba
do Celta na clasificación. O seu
brillante papel fóra da Malata e
o seu gran caudal ofensivo
convérteno nun dos equipos
máis fortes da segunda división.

O partido entre o Rácing e o Cel-
ta do vindeiro 9 de outubro che-
ga nun momento ben diferente
para un e outro conxunto. Os fe-
rroláns iniciaron a súa volta á li-
ga profesional cun alto nivel de
xogo e de resultados. O equipo
que vertebran entre o presidente
Isidro Silveira e o adestrador
Xoán Veiga non sufriu aínda as
dificultades de ensamblaxe dun
plantel feito, como é costume en-
tre os verdes, con retallos chega-
dos de todo o mundo.

No Celta, a situación é máis
complexa. Fernando Vázquez
non conseguiu arranxar os vicios
da tempada anterior e cando un-
ha liña parece arrancar, a outra é
a que falla, tal e como se com-
probou no último partido en Ba-
laídos, fronte ao Alavés. 

Veiga pode fachendear de que
o seu equipo é o máis perigoso da
segunda división a domicilio. Xa
gañou en Lleida e en Huelva e
empatou ante o Nástic en Tarra-
gona. O seu dianteiro Mario Ber-
mejo é un dos mellores da cate-
goría, con catro tantos. Ademais,
a cifra de goles en contra nas sú-
as visitas é escasa, o que demos-
tra unha gran capacidade defensi-
va e unha fortaleza co marcador a
favor fóra do común nun equipo
acabado de ascender.

Como é posíbel todo isto nun
feixe de xornadas? Moitas respos-
tas conducen á realidade. O Rá-
cing consegue tirar rendemento
dos seus goles. Gañou dous parti-
dos cun suficiente 0-1. Tanto a de-
fensa como o gardamallas están
sendo contundentes e nótase a súa
experiencia (Bello Amigo e Jaio
xa xogaran cos ferroláns en se-
gunda hai dúas tempadas). A mo-
tivación é altísima. Xoán Veiga e
seu irmán Xosé traballan moito o
aspecto psicolóxico e están a cre-
ar “grupo” no vestiario. E o seu
xogo vertical axuda moito nesta
boa posición. O contraataque fun-

ciona moitas veces coma un tirali-
ñas e colle o rival desprevido.

Todas estas cualidades apro-
veitounas moi ben nos despraza-
mentos e agora tamén empezan a
funcionar na casa. O triunfo
diante do Murcia do pasado 3 de
outubro foi un refrendo moi im-
portante para un equipo que en
Vigo pode sentirse como en fa-
milia, se finalmente se confirma
a avalancha verde cara ao sur.

En troques, Vigo non goza de
tanta saúde futbolística. Os últi-
mos empates crearon unha sen-
sación de fracaso entre a afec-
ción, que xa dubidaba de que o
novo proxecto tivese éxito, logo
das fichaxes e marchas deste ve-
rán. A situación é complicada es-
pecialmente na casa. Dos últi-
mos trinta encontros oficiais do
Celta na casa, o equipo só gañou
nove e perdeu 12. E se nos refe-
rimos aos partidos da segunda,
os celestes só gañaron un de tres.

De todos os xeitos, a sensación
de fracaso só se percibiu claramen-
te en Vigo a partir do empate dian-
te do Alavés do 2 de outubro. O
Celta ten graves problemas en de-

fensa e empeza a dar síntomas de
dependencia do goleador Vryzas.

Claro está que a zaga é a liña
máis mala do equipo. Yago e
Contreras son futbolistas de téc-
nica limitada, ben capaces de
erros de afeccionado en xogadas
chave. O nivel mellora con Mén-
dez no campo pero o arxentino
padece unha lesión intermitente
que o aparta da titularidade.

En ataque, o Celta ten moitas
dúbidas. Dos tres atacantes que
fichou, só o grego Vryzas parece
preparado para o reto do ascen-
so. Juan Sánchez está desorienta-
do, apático e prematuramente
canso. Facundo Sava aínda non
se adaptou nin á categoría nin ao
seu novo país.

A estes problemas de xoga-
dores únense a necesidade de
puntuar para non perder esteira
da cabeza da táboa e o interese
de adestrador e directiva de im-
poñer unha filosofía de xogo o
suficientemente atractiva e efi-
caz para amarrar eses 10.000 se-
areiros que seguen fielmente o
seu equipo no labirinto dos hora-
rios da segunda división.♦
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A ilusión
chámase
Breogán
MANUEL PAMPÍN

‘Queremos ser o
“súper-Dépor”
da liga ACB”.

Son palabras de Xesús
Lence, un home mistura de
Augusto César Lendoiro,
Florentino Pérez e
Amancio Ortega.

Que quen é?, pois o
presidente do Leite Río
Breogán, o único equipo
galego de baloncesto na
elite; un illote que dá pé á
esperanza da recuperación
no noso país dun deporte
que tivo días de gloria e,
agora, quere rexurdir das
súas propias cinzas.

Vén de comezar o
campionato, e Lugo volve
vibrar; a provincia galega
de poboación máis dispersa
e rural ten un club que
funciona coma unha
empresa, globalizado e
mesmo copiando cousas ao
máis puro estilo americano;
desde a fila de asentos VIP
a pé de pista (igual que
Jack Nicholson seguindo os
Lakers), até o grupo de
animadoras.

A “aldea global”
luguesa remexe conceptos
ianquis con reminiscencias
da Galicia profunda,
porque Francisco
Cacharro e a súa
Deputación teñen a
maioría das accións da
sociedade anónima. Sen a
axuda económica desa
institución, seguramente o
Breogán estaría no pozo,
xogando por Ribadeo ou
por Monterroso. Ademais,
existe a Fundación
Breogán, que desenvolve
iniciativas meritorias como
impulsar o baloncesto
para os máis cativos ou
axudar en proxectos
humanitarios.

Por iso aplaudo o
funcionamento e a xestión
da entidade; só desexo que
non volvan caer en supostas
corruptelas de influencias e
irregularidades (a xustiza
decidirá se algún ex
directivo incorreu en
delitos, mesmo de acoso
laboral ) no club e na
Deputación. 

Cun adestrador como
Moncho López –o ferrolán
que levou á selección
española ao
subcampeonato de
Europa– e un plantel de
calidade, o Breogán debe
ser o motor de arranque
para o baloncesto en
Galicia. E se o empresario
Lence é tan hábil no
parqué coma nos negocios,
o éxito é seguro.

E milleiros de lugueses
que enchen cada día o
pavillón van dar o pulo
necesario. Ánimo e moita
sorte; a semente está
botada; o “súper-Dépor”
galego do basquet non é
ningunha utopía.♦♦

Unha vitoria ferrolá desencadearía unha fonda crise no Celta

O Rácing visita Vigo vestido de favorito

CELTA         RÁCING

2 VITORIAS 3

6 GOLES A FAVOR 7

5 GOLES EN CONTRA 4

9 PUNTOS 11

11 CLASIFICACIÓN 5

OS NÚMEROS

Teoría de Lugo
Guía urbana de espazos amenos

de
Henrique
Alvarellos

P R E S E N T A C I Ó N
EN

L U G O

VENRES 8 DE OUTUBRO ÁS 20 HORAS

NO SALÓN DE ACTOS DE CAIXA GALICIA

COA INTERVENCIÓN DE

HENRIQUE ALVARELLOS

AFONSO EIRÉ E

XOSÉ CLEMENTE PÉREZ OROZCO.

A NOSA TERRA



Volve o Festival
do Condado
Despois de se ter que suspender o pasado
seis de setembro, o apartado musical do
18 Festival de Poesía do Condado celé-
brase o sábado 9 de outubro a partir das
nove da noite. Baixo o lema “en defensa
das liberdades” actuarán a Irreal Banda de
Gaitas Xistralia, a formación cubana
Ache, os portugueses Matraca Perversa e
o grupo tradicional Xistra de Coruxo.
Mercedes Peón é a cabeza de cartel dun-
ha noite de concertos que se van desen-
volver no pavillón de Salvaterra e que
serán presentados por Carlos Blanco.♦

Fotografías
de cine
A Fundación Barrié de la Maza, da Co-
ruña, presenta baixo o título Iconos un-
ha selección de 239 fotografías proce-
dentes dos fondos da George Eastman
House de Nova York, que mostra os pri-
meiros pasos e posterior evolución da
fotografía e o cine dende o daguerroti-
po até o 11 de setembro de 2001. A ex-
posición inclúe obras de artistas reco-
ñecidos mundialmente como Eadweard
J. Muybridge, Mathew Brady, Alvin
Langdon Coburn, Arnold Newman, Ro-
bert Capa, Henri Catier-Bresson, Paul
Strand e Ansel Adams, entre outros.♦

Homenaxe nacional
a Manuel María
O 8 de outubro, o paraninfo da Universi-
dade da Coruña vaise encher das voces dos
nenos e dos poetas. Escolares da comarca
das Mariñas recitarán poemas do finado
escritor. Con esta homenaxe a Manuel Ma-
ría, a Asociación Socio-Pedagóxica Gale-
ga e a sección de Ensino da Confederación
Intersindical Galega pretenden resaltar a
importancia do autor de Muiñeiro de bré-
temas na defensa da lingua galega e na súa
normalización na escola. Hai que lembrar
que o chairego deixou moitas pezas dedi-
cadas exclusivamente aos máis novos.♦

elia Díaz Núñez gañou o II Premio ‘Ba-
rriga Verde’ de textos para títeres na ca-
tegoría de teatro infantil coa obra Cata-
ventos e Cía. ou a verdadeira historia de
Amanda, a princesa, e Leonardo, o poe-

ta. O galardón, que entrega o Instituto Galego de
Artes Escénicas e Musicais quedou deserto na cate-
goría para adultos. Outro premio, impagábel neste
caso, é o acordo para que o Instituto Cervantes pro-
mova a lingua galega en todo o mundo aproveitan-
do a súa forte infraestrutura. Deste xeito, o galego
poderá reforzar a súa presenza internacional e con-
quistar novos lectores e prestixio en todo o planeta.
Tamén o catalán e o vasco se beneficiarán desta de-

cisión. Concretamente, o éuscaro chora a desapari-
ción dun dos seus defensores máis íntegros. O es-
critor e xornalista vasco Martín Ugalde era unha
institución en Euskadi. Fundador do diario Deia,
ocupou varios cargos na Lehendakaritza no exilio e
até pasara penurias na súa senectude por causa do
peche xudicial do diario Egunkaria, do que era pre-
sidente de honra. E sen saírmos da lingua, o Con-
cello de Ferrol defende que a Real Academia e os
demais municipios de Galiza fagan un esforzo de-
cidido por conservar e amparar o galego estremei-
ro, que se fala no Bierzo, Asturias e Zamora.
Nunha decisión unánime da corporación, esixiu-
se que se escolla un académico nado nesta zona.♦
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Mercedes Peón.
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M. VEIGA
Hai algún en case todas as
vilas galegas. Traballan indi-
vidualmente ou en colecti-
vos, gastando do seu propio
peto e quitándolle tempo ao
sono. Son autores dalgúns
dos máis importantes best-
sellers a nivel comarcal. E
forman a base sobre a que se
edifica a historia de Galiza.
Falamos con tres investiga-
dores locais, da súa vocación
e dos problemas que atopan.

Xerardo Dasairas confesa que
o motivou o seu profesor Tabo-
ada Chivite. “Sempre dicía que
cando el desaparecese, en Ve-
rín ninguén seguiría o seu tra-
ballo”. Carlos Méixome ato-
pou inspiración en Lois Tobío,
fundador do Seminario de Es-
tudos Galegos e o grande estu-
doso do Conde de Gondomar.
Xesús Torres, pola súa parte,
sinala que cando empezou a in-
teresarse pola historia de Be-
tanzos aínda chegou a coñecer
“a algún membro da Irmanda-
de da Fala, dirixentes sindicais
e varios concelleiros da Repú-
blica; eran personaxes vivos,
hoxe xa desapareceron todos”.
Torres engade, entre os estímu-
los que o levaron a este tipo de
estudos, o feito de que “no en-
sino que sofrimos os do meu
tempo, Galiza e, por suposto, a
miña bisbarra e a miña vila, es-
taban ausentes”.

Xerardo Dasairas lembra,
pola súa parte, que el comezou
a interesarse polos estudos lo-
cais en Verín, mais que logo
continuou en Vigo e máis tarde
en Cangas. “Tentei enraizarme
coa xente e co lugar, en cada
zona na que traballaba”. Todos
eles sinalan a importancia de
escribir en ton divulgativo,
buscando o rigor, máis sen caer
nunha especialización excesiva
ou nunha linguaxe demasiado
técnica. Tamén destacan a im-
portancia de que existan publi-
cacións ou revistas en cada lu-
gar nas que dar a coñecer este
tipo de traballos. Dasairas
apunta o mérito de “contribuír
con detalles descoñecidos ou
ampliar grandes temas que os
investigadores xeralistas non
poden tocar polo miudo”. E
lembra que as súas Crónicas
Rexiomontanas forneceron de
datos as guerras de fronteiras e
as relacións a ambos lado da
raia con Portugal, así como a
confrontación entre as dióceses
de Braga e Santiago”.

Carlos Méixome toca outro
aspecto e explica que “as gran-
des teorías históricas están fei-
tas desde hai bastante. Parece
que agora a historia local debe-
ría ilas concretando en cada te-
rritorio”. Méixome tamén en-
tende que “a construción na-
cional, no caso galego, debe fa-
cerse tamén desde a base, des-
de os estudos locais”.

As dificultades á hora de
dedicarse a este tipo de investi-
gacións non escasean. Dasairas
resúmeas en catro. 1ª O ámbito
restrinxido do estudo fai máis
complexa a localización de da-
tos. 2ª A falta de tempo. 3ª Os
desprazamentos a arquivos e
bibliotecas son onerosos. 4ª As

dificultades de publicación.
Torres, pola súa banda, apunta
o feito de que “en certas insti-
tucións a cada poñen máis tra-
bas para investigar. Na Acade-
mia xa non deixan reproducir
publicacións de máis de cin-
cuenta anos de antigüedade”.
“Entendo -engade- que se pro-

texan os documentos, pero ho-
xe sería moi doado ter unha co-
pia de todo a disposición de
quen quixera. Tamén se me de-
ron casos de ir a lugares onde
consultara cousas hai anos e
agora encontrarme con que me
din que alí non as teñen”. To-
rres apunta tamén o problema

de que as fontes están moi es-
parexidas, aínda que hoxe cón-
tase coa vantaxe de que existe
xa edición facsimilar de moitas
publicacións. 

Carlos Méixome desenvol-
ve as súas investigacións dentro
dun colectivo, o Instituto de Es-
tudos Miñoranos, do que é di-
rector. Entre as dificultades coas
que se atopan sinala: “a ausen-
cia de infraestruturas serias. Es-
casean os locais para facer ex-
posicións e conferencias. Moi-
tos arquivos municipais son re-
centes e moi limitados. Outros,
como o Diocesano de Tui, po-
ñen dificultades”. Méixome
apunta a necesidade de recorrer
a institucións privadas, como
empresas, para financiarse, da-
do que “os concellos só pensan
no festival do verán e en darlle
50 mil pesetas ao ano a cada
asociación e iso non chega”.

Mais, todo pode verse com-
pensado pola receptividade
que, na maioría dos casos,
mostran os veciños cara este ti-
po de estudos. Dasairas di que
as publicacións esgótanse, “a
non ser que as edite algunha
institución e non as distribúa”.

Como motivacións especí-
ficas, Méixome salienta o seu
interese por “fuxir do indivi-
dualismo e do especialista illa-
do”. Torres, pola súa parte,
apunta o desexo de “recuperar
a memoria dos máis desfavore-
cidos, caso do mundo labrego e
obreiro”.♦

Nº 1.145

Do 7 ao 13 de outubro de 2004

Ano XXVII

O público das vilas
acolle cada vez mellor os estudos locais

Xerardo Dasairas Bal-
sa (1953), mestre de profe-
sión, leva trinta anos reali-
zando labor investigadora.
Entre as súas publicacións
destacan as Crónicas rexio-
montanas,  dentro do Pro-
xecto Terras de Monterrei
en catro volumes, dos cales
saíu até agora o primeiro; O
entroido en Monterrei,
Monterrei, cinco séculos de
cultura, Monografía sobre
Verín, O entroido ancestral
na provincia de Ourense;
Coruxo, os outros Vigos;
Candeán, memorias dunha
parroquia; Os sinos dos
tempos, campás de Vigo; O
asalto de Cangas polos tur-
cos e o volume, publicado
hai un ano, Memorias da II
República en Cangas.♦

Carlos Méixome Quin-
teiro (1954) é profesor de
historia e autor de: Castelao.
Unha historia do nacionalis-
mo galego; Textos e docu-
mentos para a historia con-
temporánea. Século XX. Con
Xulio Rios e Lino Pellitero
publicou ensaios sobre Ru-
sia, a ex Iugoslavia e Cuba.
Como director do Instituto
de Estudios Miñoranos é ani-
mador da súa revista anual,
dos libros de fotografías, an-
teriores ao 36, sobre Baiona,
o Val Miñor e Gondomar (en
preparación), dos Cadernos
do IEM, da revista de crea-
ción As letras da Groba e das
Monografías do IEM. Ade-
mais o instituto ten previsto a
apertura dunha nova colec-
ción documental.♦

Xesús Torres Regueiro
(1957) é mestre e autor de
Xoán Vicente Viqueira e o
nacionalismo galego; A II
República nunha vila gale-
ga. Betanzos (1931-1936).
Con Xulio Cuns publicou Al-
cumes recollidos en Betan-
zos. É tamén autor de O mo-
vemento agrario e obreiro no
Betanzos da II República, na
obra colectiva Os conquista-
dores modernos. Tamén é
responsábel da recompila-
ción Betanzos na voz dos po-
etas e co-responsábel da ree-
dición do Manifesto Máis
alá. Entre as monografías
que deu ao prelo destacan:
Un lexendario gaiteiro das
Mariñas: o vello Rilo; A Ir-
mandade da Fala de Betanzo
e A prensa betanceira.♦

Fantasías
que aínda
quedan
O director do Instituto de
Estudos Miñoranos, Car-
los Méixome destaca que
o valor dos estudos locais
deriva, en parte, “de que
hai moitos e de que gozan
dunha enorme acepta-
ción, xustamente pola
proximidade”, mais ta-
mén observa un proble-
ma: o de que “ben de ve-
ces están en mans de indi-
viduos con escaso nivel
científico. Hai demasiados
estudosos da heráldica e
moitos engrandecedores
da historia local a base de
fantasías”. “De a pouco
lin no Faro, di Méixome, a
un que afirmaba que
Baiona fora fundada po-
los gregos e aínda enga-
día: e moita xente non o
sabe. Todo iso é moi do
franquismo. Coñécense
porque son moi antigale-
gos e as súas publicacións
teñen un deseño reseso”.♦♦

Fotografía do libro Imaxes para a memoria, editado polo Instituto de Estudos Miñoranos.
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A.N.T.
Daniel Salgado (Monterroso,
1981) foi o gañador da vixési-
mo cuarta edición do premio
Esquío de poesía, fallada en
Ferrol o pasado 2 de outubro. A
obra galardoada leva por título
Días no imperio e foi escollida
polo xurado de entre os 41 po-
emarios presentados. O premio
está dotado con 6.000 euros e a
publicación do libro. 

Carlos Penela Martín mere-

ceu un accesit por O que ardeu
nos espellos. O premio Esquío
organízao cada ano a Aso-
ciación Cultural Valle Inclán en
colaboración con Caixa Galicia.

O gañador, Daniel Salgado
foi merecedor xa, pese á súa
xuventude, de varios galardóns
anteriores. O poemario Sucede
valéralle a concesión do II Pre-
mio de poesía Uxío Novoney-
ra, obra que vén de ser editada
por Espiral Maior. NO 2001 re-

cibiu o premio de poesía O Fa-
cho e no ano en curso o seu li-
bro inédito Agora qué resultou
finalista do IV Premio de Poe-
sía Fiz Vergara Vilariño.

Salgado é licenciado en
xornalismo e dirixe Ariel. Bo-
letín do cinema en galego. Ou-
tra das súas facetas é a de tra-
dutor, tendo vertido ao noso
idioma, entre outros, ao nortea-
mericano da xeración beat,
Allen Ginsberg.♦

Daniel Salgado recibe o Esquío
por un poemario contra o imperio

Leis e veus
PILAR PALLARÉS

Nos finais de Setembro
a prensa recollia a no-
va da paralización

dos estudos dun centenar de
alunas francesas como
consecuéncia da aplicación
da popularmente coñecida
como “lei do veu”, a que en
termos máis exactos proibe a
presenza dos símbolos
relixiosos nos centros de
ensino. As que acoden fican
arredadas en salas de estudo,
en agarda dunha decisión
das autoridades académicas.
Polo momento a alternativa
para elas e para os rapazes
sijs indianos, cuxa relixión
esixe o turbante, é o ensino a
distáncia, con poucas garan-
tias de éxito para adolescen-
tes con necesidade dun
contexto que os motive.

Supoño que tardaremos
anos antes de ter que enfron-
tar situacións semellantes.
Os alunos musulmáns ou
doutras relixións xa están
nos nosos institutos, que
tamén son seus, mais dificil-
mente chegaremos aquí a
unha “lei do veu” cando o
ensino da relixión católica
continua a ser unha realida-
de. Curioso por certo que
agora que hai estudantes bu-
distas, testemuñas de
Xehová ou musulmáns, xa
non exista a posibilidade de
matricularse en “outras reli-
xións”, saída escollida hai
anos para fuxiren moitos da
relixión católica. Como non
havia profesorado ad hoc,
horas na biblioteca.

Non defendeo
evidentemente a presenza de
nengunha relixión nas aulas.
Só a Cultura Relixiosa, por-
que sen ela unha boa parte
da arte, da literatura, do
mundo, resultan
inintelixíveis.

Mais a realidade ten moi-
tas voltas e non admite
simplificacións. Pergunto a
duas persoas mui próximas e
queridas que opinan sobre a
lei francesa. El é de fóra e
musulmán, e agora reside
aqui; ela é galega e atea. El
opina que as musulmás que
moran na Franza deven
acatar a lei francesa, a dun
estado claramente laico; ela
cuestiona esa lei, en cuxa apli-
cación xa se ten dito que cho-
can os princípios da Liberda-
de e da Igualdade emanados
da Revolución. É verdade que
a liberdade resulta en certa
maneira agredida.

Eu non sei mui ben o que
pensar ao respeito. Mais
constato até que ponto a
consideración do individuo e
dos seus direitos distáncia a
cultura e a sociedade
occidentais das outras. Por-
que a liberdade individual
non é o eixo, un musulmán
pode considerar lóxica e co-
rrecta unha norma colectiva
que de entrada merma os
seus direitos. En troca
moitos de nós cuidamos que
unha musulmá é livre de le-
var veu se é realmente deci-
sión dela, non imposición re-
lixiosa ou sexista.♦♦

A.N.T.
Co título de ‘O outro lado da
música: a palabra’ e organizada
pola Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG) tivo lu-
gar, o domingo día 3 de outubro
ás 12 da mañá no Teatro Rosalía
de Castro a homenaxe á escrito-
ra Luísa Villalta, cando se cum-
pren agora 6 meses do seu fale-

cemento. Iniciou a presentación
do acto o escritor, membro da
Directiva da AELG, Henrique
Rabuñal. A primeira parte desta
homenaxe foi para a dramaturga.
Inma Antonio, Flor Maceiras,
Miguel Pernas, Xosé Vilarelle,
dirixidos por Lino Braxe e coa
música de Paulino Pereiro ofre-
céronlle ao público un espectá-

culo baixo o título de ‘Música
Desvelada’ sobre os textos tea-
trais, O Representante, O paseo
das Esfinxes e Concerto para un
home só, e poéticos dos libros
Música Reservada e do derradei-
ro e póstumo, En concreto. 

A continuación, o Presiden-
te da AELG, Euloxio R. Ruibal,
abriu a primeira parte da Lectu-
ra de Textos en Homenaxe a
Luísa Villalta, na que participa-
ron: Xóse María Álvarez Các-
camo, Marica Campo, Xosé
Manuel Beiras Torrado, Yolan-
da Castaño, Miguel Anxo Fer-
nán Vello e Pilar García Negro. 

Coa actuación musical do
cuarteto de corda “Solistas de
Galicia”, quizais o máis emotivo,
lembrábase a intérprete de violín
que tamén foi Luísa. No violon-
chelo Valeri Moriatov, na viola
Timur Sadykov, e nos violíns An-
ca Smeu e Mikhail Moriatov, res-
ponsábel da dirección e dos
arranxos, para un repertorio de
música galega composto por Ne-

gra Sombra (J. Montes Capón),
Como foi? (J. Baldomir), Os teus
ollos (J. Castro “Chané”), Maio
Longo e Amores Meus (J. Baldo-
mir) e, finalmente, Lonxe da te-
rriña de (J. Montes Capón).

Na segunda parte da lectura
de textos en homenaxe a Luísa
Villalta  participaron: Maribel
Longueira, Miguel Mato Fon-
do, Pilar Pallarés, Ana Romaní,
Marga Romero, Cesáreo Sán-
chez Iglesias, Xurxo Souto,
Eva Veiga e Estíbaliz Espinosa.

Por parte da organización
agárdase que esa cidade alta, A
Coruña, da que se despediu a
poeta e que a engrandeceu de-
volvéndolle a súa orixe, no seu
derradeiro libro En concreto,
decida un día poñerlle o seu
nome a unha rúa.

O presidente da AELG en-
trega un ramo de flores á nai de
Luísa Villalta. E o público
asistente que encheu o teatro,
decidiu rematar este acto co
himno galego.♦

Luísa Villalta homenaxeada na Coruña

A. PANARO / Arquivo



Títulos: Baixo mínimos / Vermella con lobos.
Autores: Diego Ameixeras / Carme Blanco.
Edita: Xerais.

Un dos recursos literarios de
meirande rendemento hoxe en
día é a ironía, no uso da cal a li-
teratura galega, xa desde a mes-
ma época dos trovadores, con-
tou con excelentes cultores. E
quizá aconteza algo semellante
naqueles sistemas literarios de
pobos asoballados que aínda loi-
tan pola liberación, velaí un fe-
nómeno digno de estudo. Nunha
explicación rápida, diremos que
a ironía ten a
súa orixe en
que o narrador
colocáse nun
plano superior
con respeto á
realidade lite-
raria e/ou ex-
t r a l i t e r a r i a ,
desde a cal se
desencadea o
fenómeno iró-
nico mediante
contraste, o
que levou
tantas veces a
dicir que a ironía supón distan-
ciamento; así que o uso da ironía
deixa entrever por un lado a ne-
cesidade de liberación, e por ou-
tro un significador descrer da
historia oficial, dito con outras
palabras: a ironía traspón o pla-
no real en ilusoria parodia li-
beradora. Tanto desde o punto
de vista colectivo como indivi-
dual, do que son dúas boas mos-
tras os títulos que hoxe traemos
a estas páxinas, a novela de
Ameixeiras (colectivo) e os rela-
tos de Carmen Blanco (indivi-
dual).

Da novela de Diego Amei-
xeiras fixo xa C. Lorenzo ati-
nada recensión neste periódico.
Engadiremos só que se trata
dunha desas novelas que agra-
dan porque enganchan ao lec-
tor tanto polo ton irónico como
polo emprego de capítulos bre-
ves, que leva á condensación
da acción de xeito que esta se
precipita sen deixar respiro nin
ao protagonista nin ao lector.
Centrarémonos naquilo que
nos interesa, por riba dos fre-
cuentes xogos lingüísticos, que
sempre moven o riso, cousa
que se agradece. Ameixeiras si-
túa a acción nun Ourense real,
son moitas as rúas orensáns
que percorre Dopico (o prota-
gonista), mais que forma parte
non da Galiza real senón dou-
tra identificábel co conxunto
do Estado, conxunto dentro do
cal Ourense sería a auténtica
Galiza, territorio colonizado
que conta cun Exército de Li-
beración (identificábel con
ETA, e así Galiza con Euska-
di). A partir de aí as tópicas
personaxes desenvolven unha

acción detectivesca convencio-
nal na que o único anovador, e
integrador, da realidade galega
son os conflitos inmobiliarios,
a industria do cemento.

Interésanos sinalar aquí, que
unha primeira ironía prodúcese
cando o lector se identifica cun
antiheroe como Dopico, un ser
marxinal expulsado do mundo
familiar e coherente (eis a ironía
moderna, segundo A. Wilde)
que, ironicamente é o escollido
para resolver unha enguedella-
da trama e, tamén ironicamente,
lograrao. Interésanos sinalar
aquí que a ironía para nada su-
pón destrución. Podería admi-
tirse tal da ironía romántica,
mais esta tivo pouco éxito na li-
teratura galega, fiel ao concepto
clásico de ironía que, xa desde
Sócrates, supón a construción
dunha realidade paralela, exac-
tamente como fio Ameixeiras.
Interésanos sinalar aquí que o

uso da ironía non supón distan-
ciamento sen máis, ese distan-
ciamento existe só como arriba
comentamos, por que, do resto,
o seu emprego só se pode en-
tender desde o perfecto coñece-
mento da realidade parodiada.

Pola súa banda, en Vermella
con lobos, Carme Blanco reuniu
dez relatos inspirados noutros
tantos contos infantís, cunha
prosa segura onde resalta a ad-
xetivación precisa, de ritmos
cambiantes, mollada en soños e
lembranzas, tremendamente líri-
ca, reivindicativa, con afán de
rescatar lembranzas da nenez e
nunca de rescribir os contos de
que se parte, son versións libres,
moi libres. Apenas unidas aos
seus referentes por un tenue fio,
estas versións contrastan gran-
demente con eles; non son con-
tos, son relatos; non teñen afán
moralizante, en todo caso xa a
historia real alecciona por si

mesma a quen queira entender;
e a figura da muller non é vítima
de paternalismos e machismos
máis ou menos disimulados.

É dicir, Carme Blanco viuse
na necesidade de crear textos no-
vos como única solución á pervi-
vencia dos vellos. Tremenda iro-
nía, aqueles vellos contos infan-
tís, para sobreviviren nun tempo
no que a muller xa non é (ou non
debera seguir sendo) unha sim-
ple escrava-amante-compañeira,
deben metamorfosearse en algo
no que se fai moi complicado re-
coñecelos. Tremenda ironía; iro-
nía desmitificadora e tamén opo-
sicional, subversiva, seguindo a
terminoloxía de Linda Hutche-
on. E palpábel demostración de
que a ironía non destrúe senón
que xera realidades novas. Aínda
que sexa unha ironía subxacente.
Carme Blanco en ningún mo-
mento dá a entender que os tex-
tos sexan produto de acción iró-
nica, se cadra porque os textos
irónicos aínda non se deron des-
feito do prexuizo de seren consi-
derados fáciles e efectistas arte-
factos letrescos intrascendentes.
Con todo, a ironía establecerase
na mente do lector porque cal-
quera é capaz de observar as dis-
tancias entre os relatos de Ver-
mella con lobos e os seus re-
ferentes, e, a fin de contas, a iro-
nía é un recurso baseado na con-
trariedade. En canto ao de que os
textos irónicos sexan fáciles,
efectistas e intrascendentes, de-
penderá do proveito que tire de-
les o lector, non se esqueza que a
ironía é un recurso pedagóxico
(o preferido por Sócrates) de pri-
meira orde que, para non ficar en
simple ocasión risíbel, esixe lec-
tores competentes, capaces de
chegar, a partir dela, a un coñe-
cemento novo que non se ofrece
no texto mais a partir do cal se
pode chegar a el botando man
das claves que o narrador nos vai
deixando.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A ameaza
da nada
Territorio da desaparición, de
Miguel Anxo Fernán Vello, é
un percorrido poético a través
da ameaza da
nada. O poeta
e editor de
Cospeito pes-
cuda sobre os
perigos do er-
mo e proclama
a necesidade
de se arrepoñer
coa resistencia
da lírica a ese
instinto de des-
trución que todo
o corroe como
se fose salitre. Edita Galaxia
na súa colección ‘Dombate’.♦

Luísa Villalta,
póstuma
Espiral Maior publica agora o
poemario galardoado no seu
XII Premio de
Poesía. En
concreto, de
Luísa Villalta,
é a obra póstu-
ma da escritora
coruñesa.
Construído co-
mo homenaxe á
cidade da Coru-
ña, os versos re-
pasan liricamen-
te as sensacións e sentimentos
que a autora ten a respecto do
seu berce urbano.♦

Hipocampo
Amigo
A colección poética Hipocampo
Amigo presenta dous novos
títulos. Vinte e tres poetas gale-
gos cantan a don Antonio
Machado é
unha escolma,
en edición de
Xesús Alonso
Montero, de
versos
dedicados ao
escritor andaluz
por autores gale-
gos, entre os que
destacan Carlos
Casares, Darío
Xohán Cabana, Arca-
dio López-Casanova,
Manuel María ou Bernardino
Graña. El tren y las cosas, de
Antonio Tovar, primeiro
poemario do xa falecido poeta
ourensán, prologado tamén por
Alonso Montero.♦

Toda Queizán
Mª Xosé Queizán reúne en Non
o abras como unha flor toda a
súa poesía desde o
1980 até
hoxe. A escri-
tora viguesa
mostra a súa
lírica
racionalista, fu-
xidía de musas
e “nenúfares”,
dotada dun
espírito rebelde
que lle permite
ser iconoclasta e
humorística. Edita Xerais.♦

O texto
de Carme
Blanco
demostra
que a ironía
non destrúe
senón
que xera
realidades
novas.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.

2. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.

3. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

4. SOBERANO.
Adolfo Caamaño.
A Nosa Terra.

5. BAIXO MÍNIMOS.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. UNHA ESPÍA NO REINO

DE GALICIA.
Manuel Rivas.
Xerais.

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

3. SEMPRE EN GALIZA.
Castelao.
Galaxia.

4. HISTORIA DE GALICIA.        
Ramón Villares.
Galaxia.

5. TEN QUE DOER.
Suso de Toro.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

A ironía como acceso á verdade
Unha lectura distanciada do detective de Ameixeiras e
dos contos revisitados de Carme Blanco

Carme Blanco e Diego Ameixeiras.
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Título: Vermella con lobos.
Autora: Carme Blanco.
Edita: Xerais.

A escritora e ensaísta Carmen
Blanco sente unha fonda preo-
cupación polo mundo da mu-
ller, polo feminino que se re-
flecte e ocupa un espazo im-
portante no contexto da sua
obra: Literatura galega da
muller, Escri-
toras galegas,
Libros de mu-
lleres, O con-
t r a d i s c u r s o
das mulleres,
Nais, damas,
prostitutas e
feirantas,... a
obra do profe-
sor Ricardo
Carballo Ca-
lero ocupa ou-
tro dos seus
polos (Con-
versas con
Carballo Ca-
lero, Carballo
Calero: política e cultura)
xunto á publicación Unión Li-
bre, que coordina na compaña
de Claudio Rodriguez Fer.

O seu novo libro de crea-
ción, Vermella con lobos,
atravesa a fronteira do ensaio
para adentrarse no territorio
do conto clásico, dez narra-
cións, algunha xa publicada
en volumes colectivos, que
nos mostran unha escritora
que revisita e renarra estes
contos con liberdade absoluta
dirixidos a un publico adulto:
Carapucha vermella, Peter
Pan, Cincenta –que ben pode-
ría chamarse a borralleira co-
mo ben ten sinalado o poeta
Bernardino Graña– ou Alicia,
que xa non lle pertence a Le-

wis Carroll. Adónase destes
persoaxes a pluma de Carmen
Blanco outorgándolles outras
personalidades e dimensións,
reinterpretadas dende a expe-
riencia e a ideoloxía. O ser
humano precisa soñar, imaxi-
nar e aprender que xunto a un
forte simbolismo debe atesou-
rar este tipo de contos que fo-
ron mudando e adaptándose
ao longo do tempo, primeiro a
oralidade, despois a escrita e

agora a liberdade, que fai que
só se manteña en pé o esque-
lete, nada teñen que ver estes
contos cos dos irmáns Grimm.
Por exemplo, en Brancaneves
podemos palpar o simbolismo
alquímico “Un día de inverno,
no que os copos de neve caían
en abundancia do ceo, a raíña
estaba sentada a carón da ven-
tá que tiña o marco de ébano.
Cosía e como estaba entretida
comtemplando a caída da ne-

ve, pinchouse nun dedo coa
agulla. Tres pingas de sangue
caeron sobre a neve. Ao ver o
vermello tan fermoso sobre a
neve pensou: gustaríame ter
un fillo tan branco coma a ne-
ve, tan vermello coma o san-
gue e tan negro coma este
marco de madeira”. Carmen
Blanco en Vermella con lobos,
reescribe o mito e lévanos da
man por outros simbolismos
máis actuais, non procura a
conservación do conto clásico
senón metamorsealo para que
del xurda un material orixinal,
senlleiro e persoal, quere dicir
outro conto (Vermella con lo-
bos, Quérote, Pai pan, dixo
Tigridia, Alicia en Galicia,...)
mais non esquecendo a sua
orixe só que lle engade a súa
propia visión do mundo “Da-
quela, cando o mundo era
bosque, todo o abranguía o te-
rritorio do pai. A casa da nai
estaba na aldea onde habitaba
a nena e a avoa vivía soa na
súa cabana no medio da fores-
ta, máis aló do muíño da xen-
te, xusto baixo a soidade das
tres aciñeiras e as sebes de no-
gueira” escribe no conto que
abre o libro.

Vermella con lobos é unha
visión distinta, ás veces sor-
prendente dos contos clási-
cos, dos que non renega, mais
insiste na súa mudabilidade
co decorrer dos tempos,
Proust dicía que o presente
non é o único estado posíbel
das cousas, Carmen Blanco
con estes dez contos fai que o
pasado tampouco sexa un es-
tado permanente e pode ser
fonte inesgotábel de inspira-
ción.♦

XOSÉ FREIRE

Blanco
reescribe
o mito,
non procura
a súa
conservación
senón
metamor-
sealo para
que del
xurda un
material
orixinal.

Cerna
Revista galega e ecoloxía
e medio ambiente

Nº 42. Outubro 04. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.

Adícase unha especial atención
aos ríos. Martiño Nercellas e
Xabier Vázquez analizan as
irregularida-
des do tra-
tamento ao
salmón no
río Ulla.
Ramón Mu-
ñiz defende
un sistema
público de
defensa do
medio fluvial
e Xosé
Ramón
Reigada recomenda visitar o
espazo natural de Trambolosrí-
os, no concello de Riós, na co-
marca de Monterrei. Amanda
del Río e Vanessa Sánchez dan
conta da recuperación da Lagoa
de Loura, en Muros. Ademais,
inclúese unha entrevista con
Purificación Morandeia, direc-
tora do Comisionado para o
Prestige. Antón Masa explica o
conflito coa papeleira de Louri-
zán, en Pontevedra.♦

Marea Negra
Nº 3. Setembro-outubro 04. Prezo 1 euro.
Edita: A.C. Xerminal de Ferrol.

Esta publicación de Ferrolterra
inclúe análise e artigos de
opinión sobre os incendios
forestais, a
situación de
Reganosa
ou as contas
dos Xogos
Olímpicos.
A
publicación
entrevista a
Coordenadora
pola
supresión da
Rolda de
Vigo, asociación veciñal que se
opón ao terceiro cinto de
circunvalación. Brindavoine fai
un percorrido, entre humorísti-
co e reivindicativo, do Ferrol
máis profundo. Tamén se pode
ler un traballo sobre a violencia
política no porto ferrolán no
primeiro terzo do século XX.♦

Vianova
Nº 1. Agosto-setembro 04. Prezo 3,5 euros.
Dirixe: Alberto Canal.
Edita: Eixo Atlántico.

Eugénio Pinto explica o crece-
mento urbanístico e turístico
de Braga. Darío Xohán Caba-
na fai unha cróni-
ca do San
Froilán de
Lugo.
Domingo
Bobillo fai
un percurso
polos balne-
arios da
Toxa,
Mondariz e
as beiras do
Miño. Eugénio Pinto fai unha
reportaxe sobre as actividades
de ecoturismo da compañía
Ecoaventura.♦

Vouche contar un conto… distinto
Carme Blanco usa a literatura infantil
como materia prima da súa última creación

Título: Sucede.
Autor: Daniel Salgado.
Edita: Espiral Maior.

Ultimamente algúns dos nosos
poetas, febrís e iluminados, al-
terados polos horrores cotiáns e
seducidos polo ruidoso romor
dos sons, á procura da voz máis
agresiva, a esquecer a sucesión
e o recendo dos días, a imaxe
da soidade e a fraxilidade das
sensacións, a inesperada pre-
senza do pasado, das luces e
das sombras, a íntima intensi-
dade da memoria, o breve bri-
llo do instante, a penumbra fu-
gaz das emocións, dan en bus-
car a palabra máis rebelde e se-
diciosa para elaborar lacerantes
lamentos, arengas escasamente

estimulantes, en fin, verdades
en verso coma puños, suposto
luxo verbal definitivo.

Pois ben, Daniel Salgado,
en Sucede (II Premio de Poesía
Uxío Novoneira, limiar de Ma-
nuel Outeiri-
ño), no canto
da disputa vis-
ceral, ofrece a
fonda imaxe
da soidade, a
vida a filtrarse
polas fendas
da memoria, a
ilusión e a me-
lancolía, a luz
do sol e a som-
bra da tristura,
a realidade e a quimera: delata
a dor e a barbarie con palabras

íntimas e espidas e con suxesti-
va habilidade conxuga ironía e
melancolía, pensa, mira e ob-
serva, crea un refuxio contra a
angustia no que o escepticis-
mo, o asombro e a denuncia, a
tensión dos días a sucederse,
solitarios e envisos, convive
coa emoción e a lonxanía.

Amosa a monótona melan-
colía da distancia, a breve in-
tensidade do instante –A viaxe
do verán escríbese en outubro,/
cando xa hai tempo de limpar
tantas olladas,/ cando as noites
chuviosas de xullo escoitando
música de negros/ só puideron
suceder no que resta de país–,
o silencio da terra presentida, o
seu efémero fulgor –Está dun
verde aceso este país/ intuído/

contra o almorzo,/ está dun
verde que insulta este país/ na
hora tan exacta,/ perfecta,/ das
nove en maio,/ está verdade co-
mo se a terra fose nosa–, a me-
moria, os soños e o esquezo.

Con verso algunha veces rí-
xido e forzado, vacilante, lim-
po e libre as máis, imaxes esva-
ecidas, formas difusas e nidios
perfís envoltos nas sombras,
Salgado, poeta aínda moi novo,
relembra a pegada da memoria,
a forza irresistíbel do instante,
o silencio e a rotina, a esencial
soidade do tempo, a dor e a dis-
tancia, e con sons sedutores e
íntimos suliña situacións, so-
ños e lembranzas.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

O poeta
delata
a dor e a
barbarie
con
palabras
íntimas e
espidas.

Ilustración de portada de Vermella con lobos.

Daniel Salgado e a pegada da memoria



FRANCK MEYER
Do 6 ao 10 de outubro abre as
portas unha nova edición da
Feira do Libro de Frankfurt,
dedicada este ano ao mundo
árabe. Máis unha vez, a cidade
dos rañaceos na beira do río
Mena convértese no maior trin-
que editorial do mundo, onde
se expoñen 350.000 libros e se
agardan 300.000 visitantes así
como 12.000 xornalistas. 

Lonxe queda a crise dos anos
2001 e 2002, cando por primeira
vez na historia desta feira os nú-
meros deixaran de medrar. Este
ano cóntase con superar os valo-
res de 2003. Haberá máis de
6.600 expositores de máis de 100
países, a maioría deles de Alema-
ña (2.600), o Reino Unido (900) e
os Estados Unidos (750). Ao re-
dor de 1000 autores aproveitarán
a cita para presentar ou asinar os
seus libros. Porén en Frankfurt
non todo é literatura, un lugar im-
portante ocúpao o negocio, así
que bulirán polas naves do recin-
to feiral, a parte dos editores, uns
400 axentes literarios e especia-
listas en dereitos de publicación.

Tematicamente esta edición
da Feira está dedicada á literatura
do ámbito árabe. No contexto ac-
tual –despois do 11 de setembro
e a guerra do Irak– este enfoque
é tan necesario como ousado,
pois asóciase o mundo árabe
sempre co Islam e o islamismo, o

cal resulta unha limitación con-
ceptual pouco dada a fomentar a
comprensión mutua. Agora dáse
unha oportunidade para superar
certas crispacións e dialogar nun
foro privilexiado, cultural e civil,
xuntando Occidente e Oriente.
Trátase dunha boa ocasión para
coñecerse e traducirse. O desco-
ñecemento refléctese (ou nace)
tamén na pouca literatura árabe
que se verte ás linguas occiden-
tais e polo menos nos países de
fala alemana o tema central da
Feira do Libro sempre serve de
estímulo para achegar as literatu-
ras convidadas e publicar novas
traducións. Quen sabe de Mah-
moud Darwish (Palestina), Elias
Khoury (Libanón), Ali Ahmad
Said aliás Adonis (Siria), Sabri

Mussa (Exipto), Taïeb Saddiki
(Marrocos)? Os autores cuxos
nomes soan máis non escriben en
árabe –agás o Premio Nobel
Naghib Mafouz– senón en fran-
cés (a alxeriana Assia Djebar, o
tunisino Tahar Ben Jelloun), in-
glés (a libanesa Etel Adnan), ale-
mán (o sirio Rafik Schami) etc. 

O programa literario ao re-
dor do tema central vese com-
pletado por mesas redondas,
charlas e conferencias. O día
seis, por exemplo, debaten o te-
ólogo Hans Küng e o xurista
exipcio Ahmad Kamal Abu al-
Majd sobre “O Islam e os retos
da nosa época”. O xoves o anti-
go secretario xeral da ONU,
Butros Ghali fala de “Reformas
e dereitos humanos no mundo

árabe”. Tamén hai exposicións
especiais nos museos de Frank-
furt, como unha sobre caligrafía
árabe no Museo de Artes Apli-
cadas ou o ciclo con 60 filmes
no Museo Alemán do Cinema.

Diferencias entre árabes

Mais, o enfoque desta feira tamén
pon de manifesto as desavinzas e
contradicións dentro do mundo
árabe. Libia, Marrocos, Alxeria,
Kuweit e o Irak non participan no
programa oficial da Liga Árabe,
dirixido polo comisario exipcio
Mohamed Goanem; uns porque
non van, outros por preferiren de-
legacións nacionais (Alxeria, Ma-
rrocos). Nun artigo publicado a
comezos de setembro no semana-

rio Die Zeit, o escritor Tahar Ben
Jelloun fixo fincapé nesta divi-
sión e a heteroxeneidade do mun-
do árabe. As diferenzas, segundo
el, están aí, pois que teñen en co-
mún os países ricos da península
arábiga cos países do magreb, na
súa maioría cunha poboación de
orixe bereber, senón sobre todo a
falta de democracia e liberdade
de expresión? Por esta razón ta-
mén lle parecía desacertado o fei-
to de encargarlle a unha organiza-
ción como a Liga Árabe e o seu
organismo cultural ALECSO a
organización da presenza literaria
na feira, no canto de dirixirse di-
rectamente aos autores, moitos
deles sometidos á censura ou des-
terrados.

Ao final, non se sabe se po-
lo artigo mencionado ou por
outros motivos, entre os 200
autores e autoras convidados
tamén haberá escritores que vi-
ven no exilio ou escriben en
linguas occidentais. 

O Premio da Paz da Aso-
ciación de Editores e Libreiros de
Alemaña, que se entrega tradicio-
nalmente durante a Feira do Libro
de Frankfurt, pon un acento ben
diferente. Con el galardóase este
ano o escritor húngaro Péter Es-
terházy. Despois do Premio No-
bel para Imre Kértesz é esta outra
distinción internacional máis para
unha literatura centroeuropea moi
viva neste momento.♦
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Os árabes desembarcan en Frankfurt

CÉSAR LORENZO GIL
Rubem Fonseca, en represen-
tación do portugués; Francis-
co Brines, polo español; Car-
me Riera, polo catalán e Ra-
món Saizarbitoria, polo éus-
caro, recibiron os V premios
‘Rosalía de Castro’ que en-
trega o PEN Club de Galicia. 

Todos, agás o vasco, que tivo
que ausentarse por un proble-
ma de saúde, estiveron na Casa
de Matanza, en Padrón, o pasa-
do 1 de outubro, para lle render
unha homenaxe á poeta. Alí de-
fenderon as posibilidades do
galego como lingua viva, capaz
de comunicar e de pervivir co-
mo lingua culta.

O día anterior, os tres escri-
tores interviron no Pazo de
Fonseca para explicaren o seu
amor por Galiza e por Rosalía.
Nun acto que presentou o es-
critor galego Bieito Iglesias, os
autores galardoados aproveita-
ron para reivindicaren o idio-
ma. “Escritores galegos, non
escriban en castelán, non escri-
ban en portugués, escriban en
galego porque a súa lingua si
ten futuro”, dixo Rubem Fon-
seca. O brasileiro mostrou, aos
seus 79 anos, unha enorme
vontade de vivir e até rachou o
protocolo do acto compostelán
erguéndose para o seu discur-
so. “Este pazo de Fonseca xa

quedou para min. Tomo pose-
sión como Fonseca verdadei-
ro”, brincou.

Carme Riera manifestou o
seu “incondicional amor” por
Galiza. “Se algún día me per-
do, que me busquen aquí”, di-
xo. A autora mallorquina de-
fendeu a importancia de Rosa-

lía de Castro na literatura uni-
versal e declarouse lectora da
galega “por moderna, acertada
e interesante”.

O valenciano Francisco
Brines, poeta fundamental para
entender a xeración do 1950,
recordou a pegada de Rosalía
na súa obra e a importancia que

a súa lírica ten para facer en-
tender a esencia de Galiza e
dos galegos. “Ela foi pioneira
en rescatar unha lingua viva no
pobo pero ausente dos libros.
Agora, os galegos deben hon-
rar a súa memoria e mantela vi-
va, tanto na fala como na escri-
ta”, afirmou.

Visita a Rosalía

Cunha coroa de flores e unha
lectura de poemas homenaxe-
aron os poetas a memoria de
Rosalía de Castro na súa Casa
Museo. Coa presenza dos tres
autores premiados máis o pre-
sidente do Patronato Rosalía
de Castro, Agostiño Sixto Se-
co, o presidente do PEN Clu-
be de Galicia, Luís González
Tosar e a secretaria, Helena
Villar Janeiro, os autores visi-
taron as estancias nas que vi-
vira a poeta hai máis dun sé-
culo.

Rubem Fonseca admitiu
sentirse impresionado pola
forte presenza da autora en
cada cuarto. “Sentina perto.
Emocioneime moito”. O bra-
sileiro, descendente de portu-
gueses de Tras-Os-Montes,
manifestou o seu desexo de
voltar a Galiza en breve. “A
miña intención é converterme
en embaixador da República
das letras galegas no Brasil, e
se for necesario, en Sudaméri-
ca enteira”. Para o célebre no-
velista, cómpre espallar o ga-
lego no Brasil. “Alá somos
180 millóns de galegofalantes
e nin sequera sabemos que o
somos”. O autor d’A grande
arte interesouse en distribuír
nas bibliotecas brasileiras li-
bros en galego.♦

Rubem Fonseca en Fonseca
O PEN Club entrega os premios Rosalía

Os tres premiados do PEN Club, desde a esquerda, Francisco Brines, Carme Riera e Rubem Ronseca. De fundo, Luís G. Tosar. 
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A Asociación Galega de Editores
(AGE) estará presente na Feira de
Frankfurt. O seu presidente, Mi-
guel Anxo Fernán Vello, será o re-
presentante da industria cultural
galega. No seu expositor albergan
novidades de A Nosa Terra, Baía,
Do Cumio, Primera Persona,
Hércules, Nigra Trea, Rodeira,
Nova Galicia, Galaxia, Espiral
Maior, Tambre, Everest, Kalan-
draka, Toxosoutos, Sotelo Blan-
co, Linteo, Tris Tram e Xerais.

Canda el, delegacións de va-
rios selos editoriais galegos. Xo-
sé F. Puga (A Nosa Terra), Fran-
cisco Rodríguez (Hércules), An-
tón Mascato (Do Cumio), Car-
los del Pulgar (Nova Galicia) e o
propio Fernán Vello, tamén no
nome de Espiral Maior, ofrece-
rán os seus produtos neste even-
to. Os editores consideran fun-
damental estaren presentes na
maior feira de libros do mundo
como industria propia. A cita
alemá, serve ano tras ano, para

incrementar os contactos entre
diferentes editores, actualizar os
xeitos de produción e alcanzar
acordos que permitan unha ex-
pansión das vendas e maior flui-
dez no eido da tradución.

AAGE serve ademais como
infraestrutura para que os edito-
res que non puideron viaxar até
Alemaña teñan as súas novida-
des expostas. Tamén a organi-
zación serve de intermediario
cos editores en canto aos avan-
ces conseguidos en Frankfurt.♦

Galegos na feira



Veñen de ser galardoados co
premio nacional de ilustra-
ción e ao mellor libro editado.
É o recoñecemento a unha
política editorial diferente?

Temos un proxecto e pre-
tendemos ser fieis a el. Decidi-
mos no seu momento apostar
por unha nova estética, sabendo
que era complicado ante tanta
oferta. A nosa aposta foi xogar
nunha dobre linguaxe, a edito-
rial e a das imaxes. Estamos
traballando cos mellores profe-
sionais e conseguimos en seis
anos tres premios nacionais de
ilustración e dous ao libro me-
llor editado, así que podemos
estar moi satisfeitos. Pero non é
tanto un problema de diferencia
como de crer no que facemos.

Nos últimos anos o mundo
da ilustración infantil en Ga-
liza deu un rouse de 180 gra-
os, que papel xogou Kalan-
draka neste proceso?

Kalandraka non descubre o
mundo da ilustración, antes xa
había ilustradores cunha calida-
de incuestionábel. A nosa ache-
ga é o soporte, o libro como ob-
xecto e a posibilidade de que
eses profesionais tiveran un
campo aberto, tanto no eido do
espazo físico da folla como tal,
como nas técnicas. Kalandraka
abriu portas para que puideran
experimentar. Apareceron novas
figuras e, nese sentido, a editora
posibilitou que moitos deles
acadaran o premio máis alto a
nivel de ilustración. Ademais,
dende o principio soñamos con
ofrecerlle publicacións de cali-
dade aos primeiros lectores, un
público que dentro da literatura
galega era considerado como
subsidiado polo libro recomen-
dado. Na medida en que Kalan-
draka aposta por libros de cali-
dade, ábrese a porta para que
calquera pai, mestre ou bibliote-
cario teña a posibilidade de mer-
car exemplares á altura do que
se edita no resto de Europa.

Como dende Pontevedra
se pode ser unha editora inter-
nacional de culto no eido da li-
teratura infantil e xuvenil?

Queremos ser unha editora
que chegue a todo o mundo.
Despois de ter percorrido o pa-
ís, visitando os colexios, bi-
bliotecas, librerías, penso que
máis que ser unha editora de
culto somos unha empresa moi
próxima ao seu público. Sem-
pre pensamos nos máis cativos
á hora de elaborar as nosas pu-
blicacións. Coido que a clave
estaría na proximidade. 

Pero Kalandraka non pu-
blica só en galego.

Empregamos todas as lin-
guas peninsulares, incluído o
portugués e tamén o inglés.
Non desbotamos estar publi-
cando directamente noutras lin-
guas europeas, sabendo que hai
libros nosos circulando en xa-
ponés, italiano, brasileiro e que
acabamos de vender dereitos de
case vinte títulos en Corea.

Como lograron entrar
nestes mercados.

Facendo quilómetros e dan-
do a coñecer o produto feito
entre Galiza e Portugal, porque
dende o inicio traballamos cun-
ha imprenta en Braga. O 50%
do éxito dos libros de Kalan-

draka radica na profesionalida-
de desta empresa. Collemos os
libros galegos e percorremos a
península polos catro costados.
E sen ningún tipo de comple-
xos, participamos nas feiras in-
ternacionais máis importantes. 

Por que, nun determina-
do momento, deciden am-
pliar as miras comerciais?

Porque este mercado é moi
pequeno. Ademais o noso pro-
xecto foi ben acollido no Esta-
do español e xerou demanda.
Todo isto animounos a editar en
castelán, aínda que ao principio
dábanos un pouco de vertixe.
Curiosamente fixemos unha
sorte de entente con outras edi-
toras, pero vimos que case todo
o que se publicaba procedía no
80 % do exterior. Pensamos
que non estaría mal un produto
realizado en Galiza, facendo o
camiño á inversa. Ás veces, e
dígoo con ironía, énos máis di-
fícil vender libros de Kalandra-
ka en Verín que estar presente
en librerías parisienses.

A que pensa que se debe?
Moitas veces é difícil ato-

par o público, se cadra polo ti-
po de sociedade na que vivi-
mos, na que a lectura e os álbu-
mes que editamos non están
nas miras de todos. Ademais
hai unha cuestión moi impor-
tante que é a dependencia da li-
teratura infantil coa escola. Ne-
se sentido, as editoras que non
facemos libro de texto estamos
nun segundo plano e resúltanos
máis difícil chegar aos ensi-
nantes. Tivemos a sorte de que
as equipas de normalización
lingüística, nunha porcentaxe
moi alta, dos colexios públicos
galegos apostaron por nós, algo
que nos deu moita forza. 

Tamén Kalandraka pisou
terras mexicanas.

En moitos países de Hispa-
noamérica está a editora. Pero
penso que o significativo de Mé-
xico é que levamos tres anos
sendo elixidos dentro duns pro-
gramas do Ministerio de Educa-
ción, nos que se fai unha escol-
ma de máis de mil títulos e a par-
tir da cal se elaboran un catálogo
de seiscentas obras. Serán esas
as que se incorporaren as biblio-

tecas dos colexios. Falamos de
tiraxes de ao redor de cen mil
exemplares, nas que as edicións
teñen que ser económicas. 

Ofrecen libros de calidade
e con prezos que para moitos
poden resultar elevados. En
plena crise do sector, non se-
mella unha aposta arriscada?

Non coido que os nosos li-
bros sexan máis caros que os que
se realizan no eido do álbum ilus-
trado. Son exemplares que teñen
uns custes que non podemos ob-
viar, pero os nosos marxes proba-
belmente sexan inferiores a outro
tipo de publicacións infantís.
Ademais pensamos que un libro
noso ten que ser un reflexo fiel da
ilustración feita polo autor. Arris-
cada foi hai seis anos, agora sim-
plemente o obxectivo é manter a
nosa cota de mercado e crecer
horizontalmente.

Ao fío do seu comentario,
pode dicirse que Kalandraka
é unha plataforma para os
novos ilustradores?

Non exactamente. En Kalan-
draka hoxe pode publicar tanto
un ilustrador con nome coma un

novo. A nosa valoración é o seu
traballo, non o currículo. Nin
apostamos por nomes consoli-
dados nin por todo o contrario.

Como se argalla o catálo-
go de Kalandraka?

Temos varias coleccións que
se poderían dividir en obras ori-
xinais e as que mercamos a ou-
tras editoras. Dunha banda ten-
tamos crear e pola outra quere-
mos recuperar obras que no seu
día foron moi importantes e que
están descatalogadas. Dentro da
creación xogamos con obras ex-
perimentais pero tamén nos de-
catamos de que había unha la-
goa no referido á tradición oral
en galego. De aí naceu hai seis
anos a nosa primeira colección
‘Os contos do Trasno’. A tradu-
ción do Diario de Ana Franck
foi unha excepción. Polo demais
tentamos que un 70% sexan cre-
acións propias e o resto obras
importantes que queremos recu-
perar para a literatura galega.

Considera necesarias as
axudas públicas para ter un-
ha literatura infantil en gale-
go normalizada?

Eu soñaría cunha rede de
bibliotecas “libres”, con capa-
cidade de decisión á hora de
mercar e, sobre todo, con bi-
bliotecas escolares que real-
mente teñan utilidade e fondos.
Entendo que iso depende das
axudas públicas. No tema das
subvencións directas a edito-
ras, coido que son necesarias,
pero esa non debe ser a base do
proxecto, senón que ten que
haber un mercado libre no que
poidan estar todas, no que o
público poida decidir. 

Apostan por tendas pro-
pias. Parte da solución ao
problema que teñen as edito-
ras de achegarse ao público
pode pasar por aí?

Coido que non porque as
editoras teñen que preocuparse
por facer libros e non por crear
puntos de venda. O que si é cer-
to é que este é un mercado com-
plicado. Repasando os datos do
2002, unha porcentaxe moi re-
ducida de editoras copan o 70%
das vendas, mentres que as em-
presas pequenas suman o 60%
en todo o Estado e quédanse só
co 15% do mercado. Ademais
no noso país segue a haber un
problema lingüístico. Non digo
que os libreiros secuestren o li-
bro galego, o que acontece é
que o mercado é unha selva.

Teñen publicados máis de
cento vinte títulos, que liñas
de futuro van seguir?

Asentar as bases nas que se
construíu o proxecto e seguir
medrando pouquiño a pouco pu-
blicando noutras linguas. Temos
moi presente o mercado his-
panoamericano. Existe unha vía
de entrada alí importante e mes-
mo nos Estados Unidos, aínda
que de momento é un proxecto.
Tamén queremos realizar outros
traballos con empresas europe-
as, concretamente en Francia,
Alemaña e Italia. Non esquece-
mos o mercado galego nin o
portugués, porque consideramos
que este último  é moi próximo
e moi natural para nós. Levamos
alí máis dun ano e a aceptación
é moi boa. A liña galaico portu-
guesa será reforzada.♦
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Xosé Ballesteros
‘Ás veces enos máis difícil vender

en Verín ca en París’
MAR BARROS

Optou por rachar fronteiras, cando o resto das editoras buscaban un oco no crecente merca-
do do libro infantil galego. Madrid, Cataluña, Portugal e máis recentemente Andalucía foron
os puntos escollidos por Xosé Ballesteros, director de Kalandraka, para establecer as sedes
peninsulares da súa editora. Agora vén de ser recoñecido o seu proxecto co Premio Nacional
de Ilustración e co galardón ao mellor libro editado, nun momento no que os cativos en Co-
rea poden ler algúns dos seus títulos e no que as miras comerciais xa cruzaron o Atlántico.

XAN CARBALLA



XAN CARBALLA
Abandonou a pintura e mes-
mo renega daquela época.
Pero moitas das súas obras
aínda seguen deixando unha
impresión forte no especta-
dor. Caixa Galicia ten aber-
ta agora en Vigo unha mos-
tra coas obras de Díaz Par-
do que ten nos seus fondos.

Por que deixou a pintura en
1947?

Primeiro que nada porque
me petou, pero no fondo porque
non tiña vocación para pintar e
tampouco interés investigador,
nin gañas para o labor profesio-
nal que implica ser pintor. Ade-
mais xa a esa altura empezaba a
pensar na recuperación de Sar-
gadelos e de todo o que xiraba
ao seu redor. Ao principio tiven
que dedicarme a gañar a vida
como fose, porque aqueles eran
uns tempos moi menesterosos,
en pleno franquismo.

Pero a súa formación aca-
démica dirixíase para ser
pintor?

A guerra perdímola e meu
pai [Camilo Díaz Baliño] pensa-
ba en que eu estudara Arquitec-
tura, pero como trallaba no seu
obradoiro e facía carteis –tamén
algún do Estatuto– despois de el
morrer e acabada a guerra pensa-

ron que podía facer algo máis
asequíbel economicamente.
Sempre fun moi disciplinado e
fixen Belas Artes en dous anos,
tamén saquei un curso de Dese-
ño Industrial e púxenme a traba-
llar. Estiven un ano en Barcelona
dando clase de Debuxo na Esco-
la Superior de Bellas Artes.

E demostrou grandes ap-
titudes.

Pero se daquela teño que
facer mediciña faríao. A pintu-
ra soupen en poucos anos que
non era a miña vocación. Ga-
ñaba cartos, porque unha parte
do Castro fíxose con diñeiro
daquela pintura. E iso que non
son os mesmos cartos de hoxe,

pero un cadro que en 1946 ven-
dín por 14.000 pesetas sei  que
agora serviu para compensar
unha débeda de 30 millóns. 

A obra súa é moi pouco ex-
posta. Esta mostra dos fondos
de Caixa Galicia é a máis im-
portante despois da antolóxica
do 91. Ten máis obra inédita?

Nos arquivos do Museu Car-
los Maside hai unha colección
de cousas que fixen en América,
despois de 1947. Non desprezo
ese traballo pero tampouco o te-
ño en moita estima, sobretodo as
primeiras obras porque eu evo-
lucionei por outros camiños. To-
do o que estudei e fixen despois
serviu para darlle contido aos

camiños que seguín no Labora-
torio de Formas.

A insistencia súa, cando se
identifica e reivindica as van-
gardas, é resaltar o que tiñan
de compromiso coa sociedade.

Hoxe non se entende así pa-
ra nada. É un tempo descompro-
metido, porque o carácter funda-
mental da vangarda era o seu es-
pírito revolucionario, contra a
Academia e o que representaba.
Por iso foron tan ferozmente
perseguidas. Cando Hitler en-
trou en París, queimaron 500
obras. Daquela o compromiso
estaba na Unión Soviética, por-
que o espírito da vangarda
acompañou aquela revolución. 

Fala do compromiso da
persoa, pero hai lugar para o
compromiso da obra?

Pero iso non é o necesario.
As vangardas nacen no século
XIX, a carón do marxismo. Na
URSS fanse laboratorios para
construír o futuro que asocian
enxeñeiros, poetas, pintores,
arquitectos, sociólogos... por-
que hai unha situación históri-
ca nova que non pode repetir o
que se derrubara e hai que tra-
ballar para beneficiar o pobo.
Pero todo iso foi despois detur-
pado pola sociedade de consu-
mo que fai negocio e escraviza
ao cidadán.♦♦
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Mar
adentro
DAMIÁN VILLALAÍN

Despois de velo en Mar
adentro, parece claro que
Javier Bardem é un actor

sen límites, un caso de
excepcional xenio
interpretativo. Hai moitos bos
actores, pero son moi poucos os
capaces de saír entre
aclamacións dun reto como o
que supón revivir na pantalla a
Ramón Sampedro. Cando Bigas
Luna iniciou a explotación do
seu físico de machote elemental
e poderosamente erótico, seme-
llaba que Bardem estaba
destinado a unha carreira actoral
discreta, consistente en
sucesivas variacións arredor dun
rexistro case único. Pero xa coa
encarnación do escritor cubano
Reinaldo Arenas en Antes que
anochezca deixou constancia de
que por detrás das súa aparencia
de semental había unha vigoro-
sa técnica, unha percepción refi-
nada e unha pericia fóra do
común para facerse coa trama
interna e externa dun personaxe.
En Mar adentro supera calquera
expectativa e, como se tal
cousa, agasállanos cun milagre.
Está moi ben arroupado,
certamente: Belén Rueda,
Mabel Rivera, Celso Bugallo,
Tamar Novás, esa Lola Dueñas
que, sendo de Madrid, parece
verdadeiramente de Boiro.

Bardem, iluminado por
Javier Aguirresarobe, é o que
máis se ve nesta película que,
como artefacto cinematográfico,
discorre natural e felizmente.
Tan natural e felizmente que pa-
rece unha película fácil de facer,
unha historia doada de contar.
Ese é o outro milagre de Mar
adentro e leva o nome propio de
Alejandro Amenábar. En
realidade o máis natural e o
máis fácil nunha historia como
a de Ramón Sampedro é que a
película esvare cara a un
dramón choromiqueiro, con per-
sonaxes de cartón pedra e un fi-
nal falsario de tópica
“esperanza”, como naqueles ve-
llos Estrenos TV. Outra posibili-
dade fácil sería facer unha pelí-
cula directamente ideolóxica e
reivindicativa, unha especie de
manifesto pro-eutanasia drama-
tizado con maior ou menor
habilidade. Pero Amenábar
escolleu un camiño moito máis
complicado, inzado de dificulta-
des. Optou por aquela casa de
paredes húmidas e balorentas,
por aquelas paisaxes do Barban-
za non precisamente arcádicas,
por eses actores maquillados
non para parecer guapos, senón
auténticos. En mans de calque-
ra outro director carente da in-
mensa delicadeza, da empatía
e do pulso de Amenábar, Mar
adentro tería sido unha insigni-
ficancia ou un desastre, incluso
contando con Javier Bardem.
Con Amenábar, a historia de
Ramón Sampedro, un mariñei-
ro galego ferido de morte pola
desgracia e polo amor á vida,
convértese nunha nova visión,
de alcance universal, do confli-
to entre fado e liberdade. Niso
que adoitamos chamar “un pe-
liculón”.♦

Isaac Díaz Pardo
‘Deixei a pintura porque non tiña vocación’

XAN CARBALLA

PACO VILABARROS



Máis que nervios, incerteza. Ser
a primeira promoción e inaugu-
rar unha nova titulación en Gali-
za non daba moitas pistas ás
alumnas que o pasado luns estre-
aban estudos. “Asusta un pou-
co”, comenta Rebeca Troitiño,
que cambiou Dereito económico
por Moda, “pero estamos pisan-
do forte e podemos competir”.

Foi precisamente a necesida-
de de cubrir un oco nun sector
que comeza a despuntar como é
o da moda, o que motivou a cre-
ación destes novos estudos. Co-
mo indica a súa directora, Lola
Dopico “o obxectivo era ofrecer
formación nun eido que non es-
taba cuberto pero que, non em-
bargante, ten unha clara impor-
tancia profesional actualmente”.

Sen edificio propio, as clases
impártense na facultade de Belas

Artes, en Pontevedra. 
A titulación nace vencellada

á Asociación Téxtil de Galiza.
Como indica a directora, “os
programas de estudos realizáron-
se conxuntamente con eles co fin
de que nos informasen das nece-
sidades formativas e técnicas
que existían na industria. A aso-
ciación converterase nunha sorte
de órgano consultivo, que indi-
cará as últimas tendencias e as
demandas do sector”.

Esta é a primeira vez que se
abre un programa de estudos des-
te tipo a pesar de que existen ou-
tras experiencias privadas. “Paré-
ceme moi bo que haxa unha esco-
la de moda aquí, -comenta Agar
Fernández, unha das alumnas-,
porque se supón que ten un sector
industrial moi potente, no que se
invisten moitos cartos. Até agora

había módulos de formación e un-
ha escola en Allariz, a de Felici-
dad Duce, a que é practicamente
imposíbel acceder, non polo lími-
te de prazas senón polo prezo da
matricula e as mensualidades”.

Trinta escollidos

“Eu preguntei por qué tan só
trinta alumnos este ano. Contes-
táronme que era o número per-
fecto para a aprendizaxe e para ir
repartindo os titulados nas em-
presas do sector”. Ao igual que
Mariel Retorta, vinteoito rapazas
e un rapaz matriculáronse tras
pasar a proba de acceso. Non te-
ñen claro cal vai ser a súa liña de
deseño, mais todos agardan fa-
cerse un sitio aínda que para co-
mezar teñan que deseñar as eti-
quetas e de balde.♦
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AGAR F. BAUTISTA
‘A moda galega
está a despuntar’
Rematou Belas Artes na mesma
facultade na que agora cursará
durante tres anos a nova titula-
ción. Quere ser deseñadora, pero
tamén xefa da súa empresa. Para
poder pagar os tres mil euros de
matrícula traballou durante todo
un ano como secretaria.

Por que decide cursar esta
nova titulación?

Porque quero ser deseñadora.
Tenteino en Barcelona nunha es-
cola pero non entrei. Xurdiu en-
tón este proxecto, fixen o exame
de ingreso e aceptáronme. As
miñas expectativas son traballar
aquí ou fóra, non tería problema.

Este é o primeiro ano e a
primeira promoción, con que
pensa que se vai atopar?

Con toda a formación nece-
saria para desenvolver o meu tra-
ballo, sobre todo a nivel prácti-
co. A vida universitaria xa a co-
ñezo, así que esa expectativa non
a teño, as miñas van máis agora
por formarme e atopar traballo.

Como ve a situación da mo-
da no país?

Emerxente, potente, hai moi-
tos cartos e no estado comeza a
despuntar.

Deseñadores de referencia?
Gaultier, Dior, Kina Fernán-

dez, Anibal Laguna.♦

MARIEL RETORTA M.
‘Adicarse a moda é
como ser artista’
Aterrou na Coruña hai dous anos.
Vén de Venezuela e sempre qui-
xo adicarse á moda así que ao re-
matar o bacharelato realizou as
probas de acceso. No seu primei-
ro día de clase a incerteza respos-
ta á pregunta de que lle vai depa-
rar a carreira e o futuro.

Por qué Moda?
Sempre me chamou a atención

pero víao como algo difícil de aca-
dar, como iso de ser artista, un so-
ño. En Venezuela isto non ten fu-
turo, podes estudar moitas cousas
pero facendo moda en concreto
non ías prosperar nada. Pero ao
virme para aquí considereino, e
primeiro pensei en Madrid, pero
apareceu isto e decidín arriscarme.

Con que expectativas parte?
Coido que á hora de atopar tra-

ballo vouno ter doado. O meu pai
en Venezuela é comerciante e tra-
balla no eido da moda, o único que
lle falta é unha deseñadora. Encan-
taríame traballar alí. No referido á
carreira agardo que a formación
contemple moitas horas prácticas e
a aprendizaxe de manexo de dife-
rentes programas de deseño dixital.

Como se ve a moda de aquí
en Latinoamérica?

Máis que de Galiza, temos
unha visión ampla de todo o que
se move no estado.♦

TANIA TENXIDO D.
‘Fóra a matricula
é prohibitiva’
De Vilalba. Cando rematou o
instituto todo apuntaba a que se
licenciaría en Psicoloxía, pero é
a moda a que a vai ter ocupada
de momento. Gustaríalle que os
seus deseños se asemellasen aos
de Purificación García aínda que
é Custo o que ela levaría posto.

Psicoloxía non está mal?
Non, a verdade, pero este úl-

timo ano comecei a pensar o da
moda en serio. Preguntei en Bar-
celona e en Madrid, porque aín-
da non tiña información desta es-
cola, e se isto pode parecer caro
aquilo é prohibitivo. Por iso no
me queixo moito destes prezos.

A meta e crear unha empre-
sa propia de deseño?

Non, iso asústame moito,
porque é moi complicado. Con-
fórmome con traballar nunha em-
presa, tipo Inditex, deseñando.

E o futuro, como o ve?
Por ser a primeira promoción

penso que vamos atopar traballo
sen moita dificultade, aquí, nun
sector que cada vez ten máis peso.

É doado, unha vez remata-
da a carreira, facerse un oco
nun sector que está a emerxer?

Fácil non, pero si que temos
máis oportunidade por ser a pri-
meira promoción e tan só trinta
alumnos.♦

ANDREA V. ANTÓN
‘Sen título
non vas a ningures’
Veu de Zamora para cursar Belas
Artes. Xa licenciada, estar matri-
culada na nova titulación é coma
un premio. Espera atoparse boa
formación e o agarimo da xente
do seu mundo. Pensa que vai
empezar por abaixo, aínda que
sexa deseñando etiquetas. 

Especializada en pintura,
por que moda?

A ilusión da miña vida foi fa-
cer deseño de moda, pero cando
llo propuxen aos meus pais dixé-
ronme que nin de broma.”Neni-
ña, ti tes que facer primeiro unha
carreira e despois xa mirare-
mos”. Rematei Belas Artes e
agora merézoo. (Risas).

Que pasará despois?
Por soñar... quero ter a miña

propia empresa e a miña liña.
Por onde iría?
Non sabería dicirche. Gusto

moito da cor, a roupa serigrafia-
da, pero tamén do deseño clásico.

Como ves a moda galega?
Pillámola no momento. Se

cadra o da escola vén parello a
esto. Ademais hai moita xente
traballando que non ten titula-
ción, o seu coñecemento vén da
práctica diaria. Pero vivimos no
país da titulitis, e sen papel non
vas a ningures. Penso que vai en-
camiñado tamén por aí.♦

GZ prêt-à-porter
MAR BARROS

Nin Kina Fernández, nin Adolfo Domínguez, nin o propio Amancio Or-
tega podían imaxinalo cando comezaron a cortar patróns. O pasado luns
estreouse a nova titulación Estudos Superiores en Deseño Téxtil e Moda
de Galiza, cun total de trinta alumnos, entre folios e moita sofisticación.

Reportaxe Fotográfica: PACO VILABARROS



De moza, alá polo ano 1938, Rosa
Bernárdez burlaba o control do
franquismo da maneira máis natu-
ral que tiña aprendido. “O Pito se-
gue achilando” escribíalle aos seus
irmáns fuxidos a Lisboa pola gue-
rra, que viña a ser algo así como
que Franco seguía a matar, pero di-
to ao xeito do seu pai, bogardeiro
de profesión. Tanto o verbo, aínda
presente na memoria dos vellos
cesteiros, como o oficio que, nal-
gúns casos, segue a realizarse en al-
gún taller familiar e en feiras de ar-
tesanía, foron, xunto co de cantei-
ros, capadores, colmeiros ou acei-
teiros, o eixo central deste libro.

Fillo de xastre, Vázquez Pin-
tor comezou no ano 1996 unha
triloxía de ensaios antropolóxi-
cos que agora se completa con
esta terceira entrega, na que, con
vontade xornalística, se achega
aos vellos oficios, co fin de “dei-
xar un testemuño”. 

“Boteime a andar por un terri-
torio que non coñecía e a miña pri-
meira sorpresa foi a paisaxe e a
cantidade de mundos diversos que
existen. A segunda foi a riqueza da
paisanaxe e poder entrar na súa
memoria”, explica. Durante algúns
meses o autor foi percorrendo dife-
rentes puntos do país conversando
cos propios protagonistas sobre o
labor e as falas gremiais, que na
súa maioría aínda recordan e utili-
zan. “Fun cheirando nos que teñen
máis sona, pero ninguén falou mal
do seu oficio. Os vellos traballos
están nun estado de memoria feliz,
a pesar de que moitos pasaron fa-
me e miseria. Todos recordan con

cariño o proceso de aprendizaxe e
de supervivencia”.

Xosé Núñez García, colmeiro
dende cativo, contoulle como os
homes trenzaban a palla de centeo
que despois cubriría as pallozas.
Xuntábanse varios e o labor podía
durar máis dunha semana. Agora
xa non se cultiva o cereal, poucos
conservan a palloza e case nin-
guén sabe tecer o centeo que,
agora, cómpre mercar en Zamo-
ra. E en Mondariz falou cuns dos
últimos cesteiros do lugar, Cefe-
rino e Campelo. Como moitos
eles marchaban
ao Ribeiro a ofre-
cer os seus pro-
dutos elaborados
totalmente a man,
ou o que era o
mesmo, ían a fe-
rrexar nos culei-
ros a tres pesetas
o día.

No libro ta-
mén recolle o ofi-
cio dos capado-
res, dos cereiros,
dos ferradores de
Penaporrín, das
carreiras do cordel de Meira e os
aceiteiros de Quiroga. Ademais,
o autor incluíu un pequeno glosa-
rio da fala dos canteiros elabora-
do a partir do traballo de Felicia-
no Trigo Díaz, e outro co verbo
dos cesteiros baseado no de Fer-
mín Bouza Brei. “Os vellos
láianse de que toda esta riqueza
lingüística se está a perder. Coido
que dende a comunidade educati-
va deberían aprender os cativos a

xiria do seu entorno e abandoar
ese estado de indiferencia. Son
palabras riquísimas, cargadas de
simbolismo e musicalidade que
non se deben deixar morrer a pe-
sar de que esmorezan os oficios”,
sinala Vázquez Pintor. 

O canteiro de Kennedy

Se cadra, os canteiros que máis so-
na teñen no país son os da Terra de
Montes. Das súas mans saíron cru-
ceiros que se enclavaron nos cru-
ces de camiños de toda Galiza, ca-

nastros de pedra,
igrexas, alpendres.
Pero moitos deles
cruzaron o Atlán-
tico e deixaron pe-
gada. Un deles foi
Anxo Sieiro Ru-
bín, de Bueu. Con
catorce anos mar-
chou facer as
Américas a Was-
hington, co oficio
que lle aprende-
ran os canteiros
da zona. E fíxoas.
Montou a súa

propia empresa e mesmo lles en-
sinou a moitos construtores o que
era o rosa porriño. Tras o asasi-
nato de J. F. Kennedy chamárono
da Casa Branca para que realiza-
se o mausoleo do que fora presi-
dente dos Estado Unidos. Poucos
saben que o monumento que se
levanta en Arlington National
Cementery, despois daquel no-
vembro de 1963, foi obra dun ve-
llo canteiro do país.♦
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A galiña
con pitos
No castro de Cabanas, en Santa Baia de
Bóveda, cóntanos Antonio Fraguas, habi-
ta unha pita con pitos. Os paisanos escoi-
tan cantar os galos e as galiñas na fonte
que hai dentro. A galiña aparece encanta-
da e non houbo quen fose capaz de desen-
cantala. Un aldeán viuna un día cuns poli-
ños, pero deixouna pasar, non sabendo
que era un encanto. Se chega a collela,
faise rico. Tamén no Castro de Corvazal,
na mesma parroquia, segundo Nicandro
Ares, hai unha Pena Piador, que se chama
así polo piar dos pitiños que acompañan
unha pita encantada, que residía no castro
e desaparecía cando ninguén a observaba.

É sabido que nos castros e sobre todo
nas fontes que esconden Tesouro, o En-
canto gardador sae ó exterior transforma-
do desta maneira. Se entre a rolada de pi-
tos hai algún de cor branca, significa que
hai unha Dona, ou sexa, unha moura, que
reclama que a desencanten. A propia Ga-
liña con pitos pode ser o Tesouro. Se non
o é, hai que desencantala cuspíndolle ou
botándolle unha pucha de home que cubra

toda a galiña. O que o intente ten que ser
un mozo solteiro e valente, disposto a dar-
lle un bico na boca á serpe, que é no que
se converte o Encanto para asustar o atre-
vido, antes de tomar a forma definitiva
dunha muller verdadeira. Se o consegue,
acada de vez esposa e riqueza. Ás veces
convértense de súpeto nunha persoa, sen
pasos intermedios. Na Fonte Cega, en
Quende (Abadín), cando sae a galiña coa
súa rolada, a fonte bota auga coa cor do
leite. Noutras ocasións a galiña vai acom-
pañada por máis Encantos.

Na Ponte Ulla, nun paso estreito do
río, hai un pozo fondo no que aboian un-
ha grade de ferro e unha campá prendida
dela. A media noite a campá dá doce ba-
daladas e nese momento sae da bouza á
beira do río unha pita branca con doce
polos de ouro e unha pantasma (obsérve-
se que neste caso a galiña cos pitos é o
Tesouro). Mentres soan as badaladas, a
galiña e a pantasma andan dando voltas,
despois quedan quedas e ó abrir o día de-
saparecen. Non faltan casos nos que os
pitos son máis, poida que ata cen, unha
auténtica pléiade. Tamén sabemos de
ocasións nas que a moura e a galiña son
dous seres distintos, que se amosan a un
tempo, como ocorre no Incio, segundo
puiden ler na primeira edición do exce-
lente libro Contos Populares da Provin-
cia de Lugo, que lles debemos e é xusto

dicilo, ós mestres que os recompilaron e a
Bernardino Graña.

Na Fonte Moura, en Viveiro, hai ta-
mén pita con pitos, que entran e saen ó
descoido polo cano da auga. Igual pasa no
Outeiro do Castro de Viladonga, que está
oco e na súa cavidade hai unha galiña cos
seus pitos de ouro. Non é difícil oíla caca-
rexar. En todo caso, haillo que preguntar a
D. Felipe Arias, que será quen mellor o
saiba, digo eu.

Leo na ‘Xeografía Mítica da Provincia
de Lugo’, publicada en “Croa”, revista da
asociación de amigos do museo do castro
de Viladonga, por Antonio Reigosa e Xoán
Cuba algúns datos máis. Por exemplo, hai
galiña con pitos na Fonte dos Golpes,
Fraiás, Abadín; na Fonte Pomorosa, na
Calzada, en Samarugo, Vilalba; na fonte
que hai no Castro de Gondaísque, en Vilal-
ba; nas Penas da Ponte Corval, en Cazás,
en Xermade; na Ponte Terrós, na mesma
parroquia; no Porto do Cando, con todos os
pitos negros, salvo un branco, que é o en-
canto e se un mozo o desencanta ha casar
cunha señora moi fermosa, ou sexa, a mou-
ra. E non sigo citando, pero hai outros dez
mil lugares de Galicia coa mesma lenda.

As estrelas Pléiades tamén son coñeci-
das co nome de Galiña choca con Pitos.
Un medallón achado no Monte Pindo tiña,
ó parecer, debuxada esa figura. Hai quen
cre que a Galiña cos seus pitos non son se-

nón o reflexo do setestrelo. As Pléiades
dicíanlles ó labrego grego que debía regar
cando saían ó mencer e que tiña que labrar
cando se poñían coa aurora. Pléiades, po-
lo que parece, vén de Peleiades, “pom-
bas”. Esquilo, di Cunqueiro, chámalles
“pombas sen ás”. Os aborixes australianos
chámanlles “bando de cacatúas”. En toda
a Europa medieval se mantivo a ilusión de
que eran unha pita choca coas súas crías.

Nas Fragas, en Campo Lameiro, no
gurgullón de Santa Mariña hai unha prin-
cesa moura encantada en serpe. Vese nos
menceres cunha flor na boca. Ten da súa
propiedade unha galiña que pon os ovos
de ouro. Ou sexa, aquí os pitos aínda non
naceron. Quen a bique nos beizos desen-
cántaa e convértea en muller e a cambio
recibe a galiña dos ovos de ouro e pode
ver o sinal por onde vai a trabe de ouro
que conduce ó Castro da Andoriña. Entre
Pedra de Penalba e Rotea de Mendes, en
Campo Lameiro, hai unha fonte cunha
moura que coida dunha galiña de ovos de
ouro e dun berce de ouro. No Castro da
Igrexa de Cazás, en Xermade, hai unha
pedra cunha inscrición. Ó descifrar a pe-
dra sae unha galiña que pon os ovos de
ouro. Lembra esta pita a que aparece no
conto inglés de Jack Mataxigantes e as
Fabas Máxicas, propiedade do ogro.

Outro día seguiremos falando dos pro-
dixios que agochan os castros.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Os vellos oficios
MAR BARROS

Bogardeiros, teitadores, carreiras do cordel, arxinas, ferradores... son algúns dos oficios que o plástico
e a nova maquinaria foron substituíndo. Con verbo propio e un xeito de facer herdado de xeración en
xeración, algúns deles veñen de ser recollidos por Xosé Vázquez Pintor no libro Tal era vivir (Xerais).

No libro tamén recolle
o oficio dos capadores,

cereiros, ferradores
de Penaporrín,

das carreiras do cordel
de Meira e os aceiteiros

de Quiroga.

XURXO LOBATO



Son tea de cores, madeira tallada,
fíos, variñas, luces e sombras...
Mais cando suben ao escenario
semellan estar cheos de vida. Son
os actores preferidos por nenos e
non tan nenos, que todos os outo-
nos volven a Compostela para fa-
cer máis dóce o comezo de curso.
Xurxo Rei, director de Cachirulo á
vez que de Galicreques, explica
que nos primeiros anos cinguían-
se ao teatro escolar, pero nos últi-
mos introduciron novas liñas de
programación. Conta como a pri-
meira actuación para adultos tivo
sete espectadores, e agora o tea-
tro énchese.

Trece compañías ofertarán
as súas actuacións: os brasilei-
ros Anima Sonho fan espectácu-
lo para adultos (“Bonecrónicas”)
e para nenos (“Bonecontos”). Os
chilenos Chucho Teatro de Viña,
en “Es panto mimas” traballan
con jazz e marionetas de variña.
De Portugal veñen o espectácu-
lo de malabares “Ora Bolas!”,
Era uma vez, co seu conto de
príncipes e princesas, e os Bo-
necos de Santo Aleixo, recupera-
ción do teatro popular decimonó-
nico, “resucitado” grazas ao Cen-
tro Cultural de Évora. “É impor-
tante que poidamos aprender
deles”, explica Xurxo. “Este tea-
tro estivo vivo até os 50, 60, que
se deixou de representar, e vol-
veu nos 90 grazas a eles.” 

La mar de marionetas trae
dende Madrid unha particular
Cinsenta e unha aventura am-
bientada no antigo Exipto. Ta-
mén de Madrid vén María Parra-
to, cun conto representado por
actrices e marionetas. Os ale-
máns Fundus das Museum traen
o circo Gockellini, onde non
adestran tigres nin leóns, senón
animaliños que nos son máis
achegados, coma rás, xoaniñas
ou raposos. Os flamencos Plans-
jet coordinan as súas tallas de
madeira coa gaita, a frauta ou o
tamboril, nun espectáculo de
rúa. E dende Bulgaria, Kalina
contan a aventura de dous palla-
sos e Teatre Plus trae “O solda-
diño de chumbo.”

Lembranza da tradición

Dúas das compañías galegas
que participan empregan as som-
bras: Trompicallo mergúllase no
fondo do mar con “Nadarín”, e Vi-
ravolta conta a “Historia do solda-
do.” Os galegos Cachirulo fan un-
ha versión dun conto de Galeano
en “A pedra que arde”: un velliño
fai amizade cun rapaz, que de re-
pente atopa un tesouro co que

pode devolverlle a mocidade. Pe-
ro o velliño non quere volver ser
novo, aínda que teña unha perna
mal, e estea sen dentes. Explíca-
lle ao neno que os sinais do seu
corpo son os seus documentos
de identidade, e que non pode re-
nunciar ao seu pasado. “É unha
historia moi interesante a nivel éti-
co, estético e ideolóxico. É asom-
broso que teña tan boa acollida
entre nenos pequenos”, conta

Xurxo. Fundadores da asociación
cultural Barriga Verde, levan case
vinte anos elaborando espectácu-
los para nenos e adultos. Publi-
can tamén a revista “Bululú”. “A
tradición é a lembranza, a recrea-
ción. Pero non se fai só con von-
tade artística, é tamén necesaria
vontade política, investimento...
Manter un elenco de compañías
que represente a barraca de Ba-
rriga Verde como se facía nos
anos 40 ou 50, entroncar o pasa-
do co presente.”

Máis ca espectáculo

“Galicreques 2004” non se limita
aos escenarios: percorre Galiza
con tres exposicións: “O mundo
das marionetas”, en Santiago, da
obra da compañía Cachirulo, “Títe-
res de Asia”, no Centro Social Uxío
Novoneyra, en Lugo, e os “Libros
máxicos” de Carmen Domech na
casa da cultura de Betanzos. 

En colaboración co IGAEM,
Galicreques outorgou o II premio
internacional “Barriga Verde” de
texto teatral para monicreques.
“Hai que traballar en todas as li-
ñas: a de formación de profesio-
nais, captación de publico, e ta-
mén da escrita”, explica Xurxo.
“Como hai unha carencia de tex-
tos específicos, son necesarios
cursos de dramaturxia e iniciati-
vas coma esta para afondar ne-
se territorio.”

Ademais impártense dous
obradoiros para todo o que quei-
ra adentrarse na arte dos moni-
creques: o actor e autor arxentino
Roberto Espina, en “Xa veremos
que facemos”, compartirá a súa
experiencia na dramaturxia e Ch-
ris, da compañía belga Plansjet,
ensina a tallar en madeira. Ou-
tras actividades son pasarrúas,
obradoiros de construción de títe-
res, charlas e coloquios: “este
ano temos un sobre a actualida-
de dos títeres en Brasil, Portugal
e Galiza. É moi importante ver
como intercambiar ideas, proxec-
tos e compañías, como enrique-
cernos e manter un desenvolve-
mento activo”, salienta Xurxo.♦
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Héctor Carré
‘Hai unha
fronteira moi
estreita entre a
tolemia e a razón’

SILVIA ROZAS GARCÍA
Televisión, publicidade, do-
cumentais... nada escapa a
este coruñés que se afixo ao
mundo cinematográfico
como axudante de direc-
ción de coñecidos cineas-
tas. A súa ultima película,
A promesa, está protagoni-
zada por Carmen Maura.
Como foi traballar con ela?

Moi agradábel. Eu xa a
coñecía e sabía que é unha
muller que sempre está dis-
posta a rodar. Gústalle moito
o seu traballo. 

Este drama psicolóxico
conta a historia dunha mu-
ller insatisfeita, que no in-
tento de saír do seu inferno
persoal, cae na tolemia.
Como trata este tema?

Intentando poñer o espec-
tador na situación de quen es-
tá a perder a capacidade para
comprender o mundo. Moi-
tas veces se fala da tolemia,
pero, que é estar tolo? Porque
todos temos manías, que con-
forme pasa o tempo se agudi-
zan. Penso que hai unha fron-
teira moi estreita entre a tole-
mia e a razón. Para min a lou-
cura é a imposibilidade de
desenvolverse por si mesmo.
Cando alguén non pode che-
gar a un consenso sobre a re-
alidade co resto da xente que
o rodea, pódese dicir que es-
tá tolo. 

Que dificultades tivo na
rodaxe?

As miñas películas están
moi ben planificadas, polo
que normalmente non temos
sorpresas. O máis extraordi-
nario foi que tivemos un tem-
po incríbel. Foi a primeira
película na que eu traballei
onde se puideron facer todos
os exteriores, un detrás dou-
tro, sen necesidade de empre-
gar interiores alternativos. 

Cal é a situación do ci-
nema galego?

Como é normal non é un
cinema que dea ao mundo
nin moitas películas, nin
moitos grandes directores
internacionais, porque Gali-
za é un país pequeno. Xa
non é unha cousa de saber
facer ou non o traballo. Hai
máis elementos que inflúen
para que alguén poida ser
considerado unha estrela.♦

MMoonniiccrreeqquueess  eenn
CCoommppoosstteellaa
LARA R. LORENZO

A novena edición de
“Galicreques” acolle
marionetas de todo o
mundo na Sala Yago e no
Teatro Principal
compostelán: unha Cinsenta
madrileña, malabares dende
Portugal, animaliños circenses
dende Alemaña, tallas de madeira
belgas ou sombras de soldadiños
“actúan” dende o 5 ao 10 de outubro.

CACHIRULO

LA MAR DE MARIONETAS
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Se á muralla de Lugo se lle pon
un pouco de polbo á feira, gai-
tas, bo viño e moita música en
directo a cargo dos grupos máis
sobresaíntes a nivel interna-
cional, pode que nos topemos
inmersos nunha das festas máis
destacadas do país, con dous
centos cincuenta anos ás costas
e con milleiros de seguidores
incondicionais. Por iso, os que
sexan amantes do bo comer e
do bo beber ou lles guste a mú-
sica en español que máis forte
está pegando, a samba, as gaitas
e o gospel, se cadra deberían re-
servar nas súas axendas varios
días para pasarse por Lugo, o
do San Froilán, que nada ten
que ver co do resto do ano. Du-
rante nove días, muda a cidade
a golpe de cunca e ritmos ac-
tuais, e todo, porque estas datas
santas para pagáns, téñense
convertido na festa patronal
máis destacada do país. 

Este ano a concellería de
cultura, quixo celebrar por todo
o alto os douscentos cincuenta
anos de festa rachada da cidade
cun cartel destacado no que se
inclúen case vinte concertos
dos estilos musicais máis diver-
sos, case todos eles gratuítos.

Con todo, xa se correron as
primeiras esmorgas o pasado
luns da man de varios grupos de
samba e reggae como preludio
de toda unha programación de
actividades que non pasará de-
sapercibida. Por un día o centro
histórico, a carón da catedral, ti-
vo recendo a Salvador de Bahía
e a Marrocos grazas a actuación

dos grupo Nass Marrakesh e Ile
Aiyé. En total vinte músicos e
bailaríns achegaron as súas mú-
sicas nun concerto único que so
coñeceu semellante en Barcelo-
na. Jesús Cifuentes tamén dei-
xou a pegada do seu novo pro-
xecto, Cifu & La Calaña
Sound, no que retoma algún dos
temas de El caimán verde, tra-
ballo que publicara a mediados
dos noventa en solitario e que
pasara sen pena nin gloria nas
tendas de discos. 

A gaiteira Cristina Pato ta-

mén se deixou ver este días po-
la cidade. Pelo verde e gaita en
man, a ourensá actuou no día de
San Froilán na Praza de Santa
María. Non embargante, o prato
forte tiña recendo flamenco. A
guitarra de Raimundo Amador,
como se dunha prolongación do
seu corpo cativo fose, encheu
de música o patio do edificio do
concello. Os cubanos de Vocal
Tempo, seis músicos que cantan
“a capella”, Extremoduro e os
lucenses Isla Bikini, foron os
vértices opostos do triángulo

que puxo música á noite do
mércores.

Música para estes días

Contrapuntos musicais para cada
día é o que reserva o San Froilán
até o vindeiro martes 12 de outu-
bro. O xoves sete, a praza de
Santa María acolle unha das fi-
guras insignes do pop rock das
últimas décadas, Antonio Vega,
que ofrecerá un concerto íntimo
no que non faltarán algúns dos
temas máis destacados de Nacha
Pop. Esa mesma noite Mürfila
interpretará temas do seu disco
debut, Vamos a hacer pupita, que
bateu forte este verán.

Para os que gosten do gospel,
o día é o venres. Dende Estados
Unidos chega a Lugo Reverendo
Lee Brown Consort, despois do
seu paso polo Forum de Barcelo-
na. Xunto a eles, esa mesma noi-
te moito hip-hop a cargo de La
excepción e La Fres-k.

O domingo das mozas ac-
tuará Bebe, estremeña que sa-
cou antes do verán o seu pri-
meiro traballo e que deu a volta
ao estado a través de todas as
radiofórmulas e os móbiles po-
lifónicos co seu tema Malo. 

Pero a estrela indiscutíbel se-
rá Carlinhos Brown, que despois
de brillar en Oleiros ante máis de
cen mil persoas, fará mover os
cadrís dos máis incombustíbeis
ao ritmo da María Caipirinha.

O ciclo de concertos pecha-
raos a voz de Dulce Pontes, que
interpretará temas do seu novo
traballo.♦

Froilán. 250 
Sitios Mar Barros

O voo do moscardo                            José Viale Moutinho

Nunca um prefácio teve tanta
importância, no que quer que se-
ja, de livro a acontecimento his-
tórico, como a Guerra Civil de
Espanha, banco de ensaios vá-
rios, inclusive ideológico e técni-
co-militar, da II Guerra Mundial.
A censura salazarista impediu
que em Portugal saíssem textos,
da crónica à reportagem, passan-
do pela entrevista, acerca da
Guerra Civil, que não reflectis-
sem o ponto de vista do regime
fascista português. Houve ex-
cepções, e um dia falarei delas.
Com o 25 de Abril foi o contar
de histórias particularmente inte-
ressantes. Algumas constituíram
novidades tais que nem sequer se
contavam à boca pequena!

Desde há uma dúzia de anos
lendo e estudando sistematica-
mente quanto se relacione com a
Guerra Civil de Espanha, no leque
dos resultados fui incluindo livros
de memórias de portugueses que,
de algum modo, se relacionassem
com o tema. Assim, num alfarra-
bista fui dar com um livro intitula-
do Falando do Reviralho, da au-
toria de Francisco Horta Catarino,
cuja biografia inclui 48 anos de
luta antifascista, sempre metido
em baldadas revoluções e golpes

de maior ou menor dimensão.
Passou 23 anos preso na Peniten-
ciária de Lisboa, conheceu o exí-
lio, o desespero e a esperança. Sa-
lazar, a 31 de Dezembro de 1958,
disse contra a Oposição, através
da televisão, que apenas tinha um
ano de vida em Portugal,: “…sa-
bemos tudo o que se está passan-
do. Nós os faremos calar. Seremos
duros, duros implacáveis até à
crueldade”. E foi.

Reviralho é um vocábulo da
gíria politica portuguesa que sig-
nifica a oposição que, pelo me-
nos inicialmente, pretendia ape-
nas a reposição da legalidade de-
mocrática, esta apeada pelo gol-
pe de 28 de Maio de 1926, que
viria a descambar no salazaris-
mo. Depois, muitos dos seus ele-
mentos evoluiram pela social de-
mocracia, fixando-se quer no
Partido Socialista quer no antigo
PPD, que se transformou em
Partido Social Democrata, con-
quanto se encontre na direita.

Francisco Horta Catarino foi
sargento do Exército Português,
mas a sua vida foi atribuladíssi-
ma dado o inconformismo que o
caracterizava. Pois conta-nos ele
um episódio curioso passado em
Torres Vedras por altura da

eclosão da Guerra Civil. Encon-
trava-se ele em Peniche, acom-
panhado de outros revolucioná-
rios, tencionando assaltar a forta-
leza para libertar presos políti-
cos. Depois seguiriam todos para
Espanha, a fim de combater do
lado republicano. O chefe do
grupo, um tenente Correia, dis-
cordou dessa intenção, dizendo
que a passagem da fronteira se
tornava perigosa. No entanto, es-
tavam criadas condições para a
luta em Portugal, tanto mais que
Salazar apoiava Franco. “Nos
quartéis tinham sido banidos to-
dos os elementos republicanos,
não havendo já oficiais nem sar-
gentos arregimentados em nú-
mero suficiente para qualquer
acção.” E a solução, diz-nos Ca-
tarino, era uma insurreição de
base popular, que nunca conse-
guiu levar a cabo.

Ora, escondido Horta Catari-
no em Torres Vedras, diz-nos:
“Eu próprio verifiquei em Torres
Vedras a passagem de uma colu-
na motorizada de falangistas vin-
dos do sul, pelo Alentejo, em
marcha para a Galiza, onde havia
também alguma resistência das
forças republicanas. De passa-
gem por Torres Vedras obriga-

ram a seguir com eles um empre-
gado de café, natural da Galiza,
que ali se encontrava trabalhan-
do. Vinham armados e fardados
como se estivessem em terreno
conquistado gritando constante-
mente o seu Arriba España!

Há notícia que do grupo de
Horta Catarino, há um resistente,
chamado Rocha, que conseguiu
atravessar a fronteira e as linhas
franquistas e alistar-se no V Re-
gimento, servindo sob o coman-
do do coronel Mangada. 

Ora, quem será aquele galego
republicano? Apenas mais um que
desapareceu na voragem da gue-
rra? Que família galega o reivin-
dicará? Entretanto, para os menos
familiarizados com a geografia
portuguesa diremos que Torres
Vedras na estrada Porto-Lisboa,
pouco antes de Leiria, seja em
pleno interior português, bem lon-
ge de qualquer fronteira, o que
torna o episódio extremamente
significativo. Será que na Galiza
haverá uma memória deste jovem
que nem em Torres Vedras pôde
encontrar espaço pacífico para fa-
zer o seu pecúlio de emigrante?
Aguardarei algum contacto. Darei
notícias quando as tiver.♦

Viale@vodafone.pt 

Falangistas em Torres Vedras
Sara Alonso
MARGA ROMERO

Unha moza fermosa dese-
xa libre e vai pasar a
noite nun motel, nunha

famosa escena na ducha é bru-
talmente apuñalada por un es-
quizofrénico. Convértese nun-
ha icona do cinema. Ficción.
No novo filme o
protagonismo é colectivo é, ás
veces, algunha que outra figu-
rante deixa de ser anónima.
Personaxes, unicamente
numéricas, aínda que para
buscarmos xustiza repitamos e
anotemos os seus nomes. E é
que xa van alá 54 mulleres
mortas, con toda seguridade,
pola violencia de xénero e 28
máis das que aínda non se po-
de probar a causa. Asasinadas
por homes que pertencen ao
seu círculo familiar, (ex)mari-
dos ou (ex)compañeiros senti-
mentais. Psicose está agora a
rodarse en Vigo, coa desapari-
ción hai case 20 días de Sara
Alonso, unha muller moi inde-
pendente que non se esvaece
de maneira voluntaria, como
aseguran todas as persoas que
a coñecen. A Federación de
veciños Eduardo Chao fixo un
chamamento á cidadanía a un-
ha concentración para apoiar
as persoas que traballan no es-
clarecemento dos feitos,
tamén denunciaba a
inseguridade que se vive coa
carencia de policía. Non deixa
de ser triste o cambio de signi-
ficado que na actual sociedade
veñen cobrando algunhas con-
centracións. Ten que esixirse o
que por dereito se ten. No fon-
do, o que se manifesta é unha
falla de confianza agravada
polo feito de aínda estar na
mente de Vigo o caso de
Déborah, aquela rapaza, tamén
feliz, que semellaba non poder
desaparecer libremente, aquela
que petou coa súa morte nas
nosas portas. Coma ela, agora
Sara Alonso, percorre  co seu
rostro a cidade chamando a
nosa atención desde os vidros
e as paredes e deixando a pri-
vacidade. Non se sabe que
ocorreu con Déborah, desde o
10 de maio do 2002. Concén-
trase o medo e a desconfianza.
Milleiros de dúbidas abrasan,
sen termos explicacións. Noti-
cieiros e páxinas de sucesos
son literatura de terror: Un
home con orde de afastamen-
to mata a súa ex-muller, un
home degola a súa compañei-
ra sentimental en Valencia,
dúas policías nacionais asasi-
nadas e vexadas sexualmente
nun piso en L’Hospitalet. Nun
só día. Non ficción. Mentres
Janet Leigh morreu de verda-
de con 77 anos de idade
acompañada polas súas fillas
no luxoso barrio de Beverly
Hills. Oxalá que sexamos pro-
tagonistas dun pesadelo colec-
tivo e que Sara nos esperte
amábel cun café, mentres na
prensa poidamos ler, por fin,
que foi o que lle aconteceu a
aquela moza que se chamaba
Déborah.♦

Carlinhos Brown.                                                                          PACO VILABARROS
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encrucillada
FRANCISCO CARBALLO

Éde recibo estar atento ás
encrucilladas. É moi
axustado á mentalidade

galega e ao pensamento
bíblico. Para min é un
“kairós”, unha situación de
alerta. A Didaxé, un dos
primeiros libros cristiáns,
dinos: “olla, hai dous camiños
perante vós, un cara o acerto,
outro cara o desastre”.

Que está a pasar? Que
pode gañar Bush ou Kerry;
nula esperanza ou algunha.
Que a votábel constitución
da UE mellore os contidos
sociais do individuo e das
nacións, ou que se aprobe tal
como está; algo de luz ou
brétemas. Que as manobras
na Corte de Raxoi e de Pepe
Blanco garantan a
continuación do
“cuneirismo” actual en
multitude de postos acó, ou
que haxa respecto e
dignidade con este pobo;
caciquismo da restauración
ou abrente de política limpa.
Que os galegos pensen e
opten por quinteiros de
morte ou por quintana de
vivos; sería etapa negra ou
etapa de sentidiño.

Penso, de verdade, que a
solución positiva neste cruce
de camiños está no terreo
económico cara unha
alterglobalización mundial.
Aí está o eixo do carro para
un longo itinerario. Por
endebén no exercicio –nas
votacións, manifestacións,
mass media etc– teriamos a
posibilidade de colaborar
nunha ONU operativa, nunha
corte sen milagres e nunha
vía de transformación da
sociedade que se envilece no
“cuneirismo”, no
caciquismo” e baixo as
poutas de ferro dos vellos
alcaraváns.

Mais se me é lícito
magna componere parvis, os
días 8 e 9 deste outubro, ten
xuntanza anual a resvista
Encrucillada.
Acontecemento para reflectir
e para pautar. Esta vez
acompañan o colectivo
“Somos Igrexa” e todos os
que se coordinan na
“Asemblea de cristiáns
galegos”. Todos eles
presenten un “kairós”:
porque forman no
discipulado de Xesús de
Nazaré, porque se senten
incómodos co actual
episodio eclesial de católicos
e queren contribuír a unha
saída digna.

En Santiago é a xuntanza
de “Encrucillada”; en
Santiago de Compostela
están os pousadeiros –da
Gran Pousada da Corte– ás
ordes lonxanas que emiten
mandatos e persoas a manter
(léase a columna de Afonso
Eiré na páxina 5 de ANT
1.114, non ten desperdicio).
Ollo! non perder minuto
neste vaivén do tren que
estaciona na capital de
Galiza.♦

A música é uma ferramenta de ex-
traordinária capacidade sedutiva
que actua directamente sobre os
mecanismos emocionais do cére-
bro. Daí que seja usada como su-
porte na transmissão de todo o tipo
de mensagens. Mas não todas as
mensagens são evidentes ou explí-
citas. Precisamente a música é a
melhor maneira de mascarar os
conteúdos menos evidentes, implí-
citos ou mesmo subliminares, para
os introduzir directamente no sub-
consciente sem passar pelo filtro
da vontade do indivíduo.

Uma adolescente cantora ou
talvez cantadeira usamericana,
Britney Spears, numa canção de
muito êxito entre a nossa juventu-
de diz com voz doce e sugestiva
“Hit me, baby, one more time” que
vem a ser “Golpeia-me outra vez,
baby”. Essa frase, aparentemente
inocente pelo meio da canção,
quando é escutada uma e outra
vez, como se faz com a música,
chega a se interiorizar como uma
máxima filosófica e serve de sote-
rrada justificação moral duma
violência omnipresente nesta so-
ciedade e que causa demasiadas
mortes. Há uma indústria da per-
versidade que tira proveito da mú-
sica, da sua capacidade hipnótica,

para deslizar maldosamente conte-
údos anti-sociais numa população
adolescente emocionalmente ima-
tura. Ética globalizadora para sub-
verter a capacidade crítica dos fu-
turos adultos. Mas a música é pu-
ramente abstracta, e inócua, por is-
so sustenta qualquer intencionali-
dade nas mensagens sobrepostas. 

O que diferencia uma língua
de outra não são as palavras,
senão a música, que gera as estru-
turas fonéticas e conforma a mor-
fologia e sintaxe de cada idioma.
Por isso se pode assegurar que a
língua usada na Rádio e TV gale-
ga, ou a que empregam os pailães
políticos que nos governam, não é
a nossa senão um grosseiro dia-
lecto do espanhol. Basta ouvir o
seu discurso plano com melodias
e cadências rudes, sons ceceantes
e sotaque seco, tão longe da har-
moniosa fala dos nossos velhos. 

Mas não pensem que essa
manipulação da música da nossa
língua é inocente, como também
não é casual a desnaturalização
das gaitas de fole que tão gene-
rosamente patrocina o naciona-
lismo excludente espanhol. Am-
bas estratégias formam parte da
mesma consigna destruidora da
identidade cultural galega.

AReal Banda de Gaitas de Ou-
rense (RBO) é um ícone sublimi-
nal destinado a socavar vagarosa-
mente os alicerces da nossa cultura
tradicional. Tem uma vistosa para-
fernália castrense que atrai muito a
gente simples. As percussões mar-
ciais e de alta tensão usadas desvir-
tuam os sentimentos naturais da
nossa expressão. As suas gaitas de
fole são um invento disparatado,
uma aberração organológica, e o
repertório deturpa a tradição para
além de introduzir peças insubs-
tanciais ou alheias à nossa cultura.
E toda essa extravagância justifica-
se com uma pantomima de pere-
grinas teorias etnográficas.

Este despropósito não é só a
tolice dum medíocre megalómano
que se pensa o redentor da música
galega porque recebe um regueiro
de dinheiro público. Xosé Luís Fo-
xo, director do invento, não é mais
que um bonifrate nas mãos da per-
versidade política que nos gover-
na. Para a gente comum este pro-
cesso não atinge o nível mínimo
que desencadeie uma resposta crí-
tica. Daí que se prestigie a RBO
dum modo sibilino, apresentando-
a sempre ao abrigo de instituições
e personagens públicos de muita
notoriedade como Fraga, os Prín-

cipes, o Papa, o enterro de Cela, a
visita à zona zero de Nova Iorque,
e os saraus oficiais da Junta pelo
mundo adiante. Tudo isso sem
contar o desmedido afã de Foxo
por espetar na história uma inúme-
ra quantidade de desgraciosas mú-
sicas que compõe para todo bicho
famoso que se lhe aproxime.

Este descomunal aparato de
contrapropaganda da cultura ga-
lega custa uma fortuna, um pouco
menos do que nos custa o separa-
tismo lingüístico oficial. Mas a
última cacicada subliminal que se
lhes ocorreu é construir a sede da
Escola da RBO encostada à sede
do conservatório profissional pa-
ra assim a converter, pela porta
traseira, numa extensão do ensino
oficial da música culta. Agora
desde a Conselharia pressionam
para que a disciplina de gaita de
fole do conservatório se leccione
na sede da RBO simulando que
está homologada para conceder
títulos oficiais. Inclusive, saltan-
do toda legalidade, a RBO quer
impor os professores. Entretanto
a Deputação de Ourense retira-
lhe subsídios à Escola de Música
Tradicional.

Pois isso: “Golpeia-me outra
vez, baby”♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Músicas subliminares

O 15 de agosto de 1894
nacía a “Sociedad Arqueo-
lógica de Pontevedra”,
ideada polo letrado Casto
Sampedro, cerne do futuro
Museo de Pontevedra que
comezará a súa andaina no
1927. A actividade investi-
gadora da “Sociedad” tiña
como fotógrafo oficial ou
habitual a Francisco Zaga-
la quen, aínda que nacido
en Verín, afincara na vila
do Lérez, na década dos
80 do século XIX, como
fotógrafo profesional.

É Cristina Echave quen
nos lembra a compra de
centos de positivos orixi-
nais da “Sociedad Arqueo-
lógica”, procedentes da co-
lección de Luís Teixeiro,
entre os que atopamos un-
ha imaxe na que aparece o
debuxante Enrique Campo
Sobrino, que finaría novo,
á beira da Laxe das Rodas (na fo-
to) e do grupo XXVIII do Outei-
ro do Lombo da Costa na fregue-
sía de San Xurxo de Sacos en Co-
tobade. Entre a histórica foto, ti-
rada ao redor do ano 1908, e  a
nosa, no 2003, hai cambios apre-
ciábeis, tamén polo cento de anos
que median. 

A administración interveu en
varias das trinta e sete superficies
catalogadas por A. de la Peña e A.
García Alén. Materializouse a in-
tervención coa construción dun
muro de perpiaño coroado por un-
ha varanda metálica pasto do óxi-
do, cando perdura en pé, e que ho-
xe serve de división entre a vexe-

tación selvática do interior e a do
exterior do valado. A carencia de
sinalización é común ao ano
1908. Os visitantes destes monu-
mentos, os máis significativos de
Cotobade, vanse da zona ignoran-
do moitos datos deles e ás veces
sen poder ollalos coa axuda da luz
rasante debido á barreira granítica
que supón o muro circundante.

Na Laxe das Rodas, en case
medio cento de metros cadrados
e con medio cento de combina-
cións circulares, temos un dos
mellores petroglifos de arte abs-
tracta da Ghalleira, aquí en terra
de barrosos nunha impresionante
ubicación sobre o oreto Lérez.

Coma sempre acontece o lugar
non foi escollido ao chou. Na ou-
tra beira entre Fentáns, Paredes,
Praderrei, Parada... o máis eficaz
irmanamento entre calidade e
cantidade de insculturas prehistó-
ricas do país. Armas, homes, zo-
omorfos, pseudolabirintos, esce-
nas de monta, de caza, ídolos ci-
líndricos, pegadas de pezuños,
por suposto circos e coviñas. Non
en van a Xunta escolleu o lugar
para construír o parque arqueoló-
xico de arte rupestre co centro de
interpretación máis importante
do mundo. O orzamento total su-
pera os sete millóns de euros.

Mais, se baixamos a vista do

horizonte á laxe obser-
vamos a curiosa situa-
ción periférica, con res-
pecto aos circos, de dú-
as ducias de zoomorfos.
A saber se foi unha pla-
nificación consciente
ou froito da gravación
diacrónica de arte abs-
tracta e naturalista. O
problema xorde na rela-
ción directa entre circos
e zoomorfos, en varios
casos acadando unha
beleza narrativa única,
no Lombo da Costa
XXVIII, anexo á Laxe
das Rodas, onde tres
animais achegan os
seus fuciños a unha
enorme combinación de
circos e a un suco de sa-
ída que nos suxire unha
poza de auga da que
parte un regueiro, bebe-
deiro dos animais. Se

fose certa esta posibilidade esta-
ríamos perante o único caso de
interpretación das enigmáticas
“rodas” que gravaron os homes
da nosa terra hai catro mil anos.

A nosa foto da Laxe das Ro-
das foi tirada o dez de setembro
do 2003 na compaña do Tamuxe,
o Méixome e mailo Roberto de
Pedornes mentres finaba en Vi-
go, vítima laboral, o amigo Pri-
mo Anxo que nos fixo amarga a
visita. Vai por el.♦

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

Laxe das Rodas



ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
Podemos visitar esta mos-
tra no Centro Cívico até o
sábado 16.

■ TEATRO

OS QUINQUILLÁNS
Esta compañía chega o ven-
res 15 ao Centro Cívico So-
cial para representar A noite.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN ARAUJO
Até o domingo 31 de outu-
bro poderemos admirar as
augatintas deste artista no
Centro Internacional da
Estampa Contemporánea.

BoirBoiroo
■ TEATRO

NADARÍN
Os Títeres Trompicallo
actúan este venres 8 na Ca-
sa da Cultura.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

MASIÁ
Podemos gozar co seu tra-
ballo na galería Borrón 4
até o 2 de novembro.

CarballoCarballo
■ TEATRO

PARA NADA
Poderemos ver, no Pazo da
Cultura, esta obra do grupo
Cambaleo este sábado 9.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...
...O proceso de recuperación
patrimonial no Castro de Vi-
ladonga, mostra que explica,
de xeito sinxelo, didáctico e
atractivo, as distintas fases
polas que pasa o patrimonio

arqueolóxico desde que se
descobre até que se garda ou
exibe no museo. No museo
do Castro de Viladonga até
finais de ano de 10 a 19 h.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación P. Barrié de la
Maza presenta, en exclusiva
para Europa, unha coidada
escolma de 239 fotografías
procedentes desta institución
de Rochester, en New York,
que amosa os primeiros pa-
sos e posterior evolución da
fotografía e o cinema, desde
os daguerrotipos de 1839 até
os acontecementos do 11 de
setembro de 2001, ademais
de proxecións de imaxes de
clásicos do cine mudo, como
O Mundo Perdido ou A pan-
tasma da Ópera, ou retratos
da época dourada de Holly-
wood. Obras de célebres ar-
tistas como Robert Capa,
Dorotea Lange, Cartier-
Bresson ou Nan Goldin, en-
tre outros, que poderemos
admirar até o 2 de xaneiro. A
fundación organiza, parella-
mente á mostra, diversos ta-
lleres didácticos para escola-
res e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

FRUTAS Y CASTAS
ILUSTRADAS...
...Historia natural y etnogra-
fía en los cuadros de mestiza-
je titúlase a mostra que pode-
mos contemplar no Museo de
Belas Artes (Zalaeta s/n) até
o 28 de novembro. Organiza-
da polo Ministerio de Cultura
e o Museo Español de Antro-
pología, supón unha excelen-

te ocasión para contemplar as
dúas series de pintura deste
museo, de tipo racial, xurdida
na América do s. XVIII, que
amosa os diferentes grupos
humanos procedentes da
mestura de indios, negros e
brancos, polo que, ademais
do valor pictórico, hai que su-
bliñar o valor científico: cos-
tumes, produtos naturais, in-
dumentaria, xoias...

FOTOGRAFÍAS
Podemos ver esta mostra de
imaxes na galería Arte Ima-
gen até o mércores 13.

TERESA ZAPATO
Mostra a súa pintura, baixo o
título Océanos de imágenes,
no Club Financeiro Atlánti-
co até o 16 de outubro.

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.

MIRADA E MEMORIA
O arquivo fotográfico mexi-
cano de Agustín Víctor Ca-
sasola, pertencente ao pe-
riodo de 1900 a 1940, amó-
sase até o 17 de outubro na
Fundación Luís Seoane.

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

■ MÚSICA

JULIETA BENEGAS
A cantautora mexicana, que
ven da gañar un premio
Grammy, presenta o seu
disco de pop Sí, nun único
concerto na Galiza, o vin-
deiro sábado 16 ás 00 h. no
Playa Club, por unha entra-
da única de 15 euros, que se
pode mercar anticipada-
mente en Nonis, Portobello
ou na tenda Tipo da Coruña.

■ TEATRO

HOTEL RUN
O Fórum Metropolitano aco-
llerá, este sábado 9, a actua-

ción da compañía Sapristi.

AA EstradaEstrada
■ TEATRO

MENOS LOBOS
A compañía Talía represen-
ta esta exitosa peza o sába-
do 9 no teatro Principal.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos

premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo.
No Museo do Humor.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

CARANZA
ARTE SOBRE O ASFALTO
Esta mostra permanecerá
no Centro Cívico de Caran-
za até o venres 15.

RAFAEL LÓPEZ
O artista presenta o seu
traballo no Centro de For-

mación até o venres 15.

AQUELAS MARABILLOSAS
MÁQUINAS
Podemos visitar esta intere-
sante mostra, até o domin-
go 24, no centro Torrente
Ballester.

MANUEL DA SILVA
O Casino Ferrolano acolle
esta mostra até o luns 11.

COMUNICACIÓN
BIOLÓXICA
Até o domingo 10 podemos
admirar, na galería Sargade-
los, a última mostra de Gon-

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

Xa é unha institución pop. Éxito
de verán coa súa Maria Caipi-
rinha, icona social da Bahia,
protagonista do documental O
milagre de Candeal, de Fernan-
do Trueba e grande anovador da

música mestiza latinoamericana,
Carlinhos Brown chega a Lugo
para se converter no rei do San
Froilán. O luns 11 de outubro, a
súa percusión mexerá até os pra-
tos do polbo.♦

O Seu BrO Seu Brown en Lugoown en Lugo
O O TTrinquerinque

Esta banda presenta o
seu traballo de debut
Theres a monster gro-
wing in our heads o
vindeiro xoves 14 na
discoteca Playa Club da
CORUÑA; o sábado 15
estarán tocando na sala
Sete Mares de VIGO.♦♦

SteelwoodSteelwood
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☞ A MEMORIA DOS
PEIXES. Os peixes de

cores só teñen tres minutos de
memoria, uns recordos que son
tan fugaces como as relacións
que manteñen os protagonistas
dunha película que fai apoloxía
da parella, calquera parella:
heterosexual ou homosexual.

☞ A HERDANZA. Tras a
morte do seu pai, un ho-

me ten que regresar á súa casa
para pilotar o refrotamento da
aceiría familiar. A nova situa-
ción convérteo nunha persoa
fría que remata por perder á
súa muller. Película dinamar-
quesa premiada en Donosti.

☞ MAR ADENTRO. Moi
recomendábel a nova pelí-

cula de Amenábar, galardonada
en Venecia e máis premiada aín-
da polo público galego, de todas
as idades e gustos, que está a
ateigar as salas. Para nota a sen-
sibilidade que mostra Amenábar
con Galiza. O noso país foi un
descubrimento para o xoven di-
rector, que soubo reflectir atina-

damente na obra. A arquitectura
da película sostense, non obstan-
te, sobre a personalidade orixinal
de Ramón Sampedro, persoa sen
dúbida singular, impregnada,
non tan paradoxalmente, de sen-
tido da vida e de unha potente re-
tranca autóctona. 

☞ O MITO DE BOUR-
NE. Unha trama implica

falsamente nuns asasinatos a
un espía retirado. Este, para
evitar que sigan perseguindo,
terá que enfrontarse aos que o
implican e máis aos da CIA.
Carreiras e violencia nunha se-
cuela ben filmada.

☞ A TERMINAL. Un ho-
me chega a un aeroporto

dos Estados Unidos cando se
produce un golpe no seu país.
Iso convérteo en apátrida, polo
que terá que quedar na terminal
até que se resolva a situación.
Humor sen demasiadas preten-
sións nunha película ben rodada.

☞ NON TE MOVAS.
Mentres agarda que re-

mate unha operación a vida ou
morte da súa filla accidentada,
Timoteo repasa unha sórdida
relación extramatrimonial que
tivo hai quince anos e que co-
mezou coa violación dunha
muller da que logo se namo-
rou. Película un tanto lutuosa.

☞ 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.

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

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

☞ A 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.

☞ A VOLTA AO MUN-
DO EN OITENTA DÍ-

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

☞ KILL BILL 2. A se-
gunda parte da obra de

Tarantino non ten a forza da
primeira. Con todo é do me-
llor que ofrece estes días a
carteleira.♦

CarCarteleirateleira

Son actores, músicos e danzantes,
que combinan a percusión, o rit-
mo e o baile co teatro, o humor e
a interpretación. Desde este xo-
ves 7 ao domingo 10 están no
C.C. Caixanova de VIGO. Do
mércores 20 ao domingo 24 po-

deremos velos no Coliseum da
CORUÑA. Entradas á venda en
www.caixanova.es, no telf. 986
110 500 de Vigo e no 902 504
500 da Coruña, ou na billeteira os
días de espectáculo con prezos
que van dos 30 aos 21 euros.♦

MayumanáMayumaná

LUGO segue a celebrar o 250 ani-
versario das súas festas patronais.
Este xoves 7 cos concertos de Sil-
via Penide e Mürfila ás 19 h. no
patio do edificio administrativo
do Concello, e de Antonio Vega
ás 22:30 h. na Praza de Santa Ma-
ría. No mesmo lugar poderemos
gozar, o venres 8 ás 20:30 h, coa
mellor música negra da man do
estadounidense Reverendo Lee
Gospel Consort; outra boa op-
ción terémola no edificio admi-
nistrativo do Concello ás 22:30 h.
coa noite de hip-hop protagoniza-
da polo grupo La Excepción e os

cubanos La Fresk-a. O sábado 9
ás 19 h. vaise celebrar o II Festi-
val de Folclore Tradicional, pre-
sentado por Luís Caruncho e
Benito Lobariñas do grupo Os
Regueifeiros; e ás 21:30 h. esta-
rán no edificio administrativo do
Concello os The Groovefathers
e os franceses Nojazz. O domin-
go 10, ademais de participar do
Día do Traxe Tradicional Gale-
go e do Domingo das Mozas, po-
deremos escoitar a Bebe ás 20:30
h. na Praza de Santa María. O
luns 12 ás 20:30 h. o ritmo e o o
baile estará na Praza de Santa

María co directo do brasileiro
Carlinhos Brown, concerto
que poderemos seguir desde un-
ha macropantalla instalada na
Praza Maior; e ás 23 h. escoita-
remos a Albert Plá e Dj Já no
patio do edificio administrativo
do Concello. Os concertos re-
matarán o martes 12 coa actua-
ción da portuguesa Dulce Pon-
tes na Praza de Santa María.
Ademais grupos de gaiteiros,
bandas, verbenas, animación de
rúa e o festival internacional de
monicreques Galicreques 2004.
E todo de balde.♦

San FrSan Froilánoilán

A recoñecida banda de música
mestiza chega desde Barcelona
para presentar o seu segundo dis-
co Potiner este xoves 7 na sala
Nasa de SANTIAGO; o venres 8 es-
tará no Playa Club da CORUÑA; e

o sábado 9 presentará o seu direc-
to na sala Iguana de VIGO. Entra-
da anticipada de 6 euros a venda
en Elepé e Gong en Vigo; Nonis e
Portobello na Coruña; e tendas Ti-
po, ou de 8 euros na billeteira.♦

Cheb BalowskiCheb Balowski

A banda barcelonesa de posthard-
core estará tocando o vindeiro
venres 15 na Iguana Club de VI-

GO; o sábado 16 poderemos escoi-
talos en directo na sala Mardi
Gras da CORUÑA.♦♦

The Unfinished SympathyThe Unfinished Sympathy

A Fundación
Barrié, na
CORUÑA,
alberga
a mostra
Iconas da G.
Eastman
House sobre
fotografía e
cinema.
Á esquerda
unha imaxe
de Cartier
Bresson.



zalo Pérez del Castillo, na
que todos os elementos reali-
zados, retretes-comedeiras,
urinarios-bebedoiros... teñen
relación co feito de asimilar-
mos a información de forma
análoga aos procesos biolóxi-
cos e metabólicos. O traballo
complétase cunha performan-
ce e unha videoinstalación.

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.

■ MÚSICA

O CRUCEIRO DE BALÓN
A coral dá un concerto este
sábado 9 no salón de actos
do asilo Miña Casa.

■ TEATRO

ENSAIO
Poderemos ver á compañía
Teatro do Noroeste no CC
Torrente Ballester o xoves 14.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

IAGO RIVERA
Colga a súa pintura no café
Rañolas até o 30 de outubro.

O GrO Groveove
■ ACTOS

FESTA DO MARISCO
A XLI edición da Festa do
Marisco celébrase até o
martes 12 de outubro.

LalínLalín
■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dará un concerto este xo-
ves 7 na igrexa de Nosa
Sra.  da Dores.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

NANDO LESTÓN
A Biblioteca Pública acolle,
até o martes 26, unha re-
trospectiva deste artista.

CRÓNICA DE SANTIAGO
A marabillosa pintura de
Antonio González pódese
ollar na sala da fundación
Caixa Galicia.

INTAGLIO TYPE
A Capela de Santa María
acolle esta mostra até o do-
mingo 17.

GUILLERMO RUEDA
As súas obras fotográficas,

baixo o título de A memoria
do xeo, poden ser contem-
pladas na Biblioteca Pro-
vincial até o 21 de outubro.

NOVAS REALIDADES
Podemos visitar esta colec-
tiva até o sábado 30 no Mu-
seo Provincial.

■ LEITURAS

TEORÍA DE LUGO
Libro de Henrique Alvare-
llos, que será presentado
polo autor, a quen acompa-
ñarán o director deste pe-
riódico, Afonso Eiré, e o
alcalde da cidade, Xosé C.
López Orozco, este venres
8 ás 20 h. no Salón de Ac-
tos de Caixa Galicia (Praza
de Sta. Maria s/n).

■ MÚSICA

FLAMENCO LÚA
O Club da Arte e da Música
Clavicémbalo albergará a ac-
tuación deste grupo este sá-
bado 9. O próximo xoves 14
será o grupo rockeiro ouren-
sán –de Maceda– Bruyah o
que se suba ao seu escenario.

MarínMarín
■ MÚSICA

MONDELLO QUARTET
Dará un concerto na vila es-
te venres 8 de outubro.

OleirOleirosos
■ MÚSICA

MAREA
Os pamploneses presentan o
seu potente directo este luns
11 no Auditorio da Rabadeira.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

APREZACIÓNS
INTUITIVAS
Guillermo Pedrosa amó-
sanos a súa pintura, basea-
da na idea de baleiro, até o
venres 29 na galería Visol.

VIDAS EN POSITIVO
Podemos visitar esta mostra
na aula sociocultural de Cai-
xa Galicia até o mércores 13.

CUESTIÓN DE PAPEIS
Durante outubro a galería
Marisa Marimón acolle es-
ta mostra colectiva, de obra
sobre papel, de Darío Bas-
so, Vicente Blanco, Ángel
Bofarull, Ignacio Burgos,
Tono Carbajo, Salvador
Cidrás, Alberto Datas, Mª
Xosé Díaz, Marcelo Fuen-
tes e José Lourenço.

CONCHA LAGOA
A fotógrafa mostra a súa
obra, baixo o título de Ve-

nus, no Ateneo (Edificio
Torre, Curros Enríquez 1).

PILAR IGLESIAS
Mostra a súa obra no Ate-
neo até o 28 de outubro.

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.

■ TEATRO

A ROLDA
Sarabela Teatro actúa o
vindeiro sábado 16 no tea-
tro Principal.

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.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

HABANERAS
Diversas agrupacións co-
rais van dar un concerto, o
vindeiro sábado 16, ás 20 h.
no Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

RICARDO III
O cine-clube Pontevedra
proxecta, o mércores 13 ás
18:45 e ás 22:15 h. no tea-
tro Principal, esta fita diri-
xida por Laurenca Olivier
no 1955.

■ EXPOSICIÓNS

VENUS
A sala Teucro exhibe as fo-
tografías de Concha Lagoa
até o xoves 28 de outubro.

DE GUERCINO
A CÁNOVA
A mostra O trazo dos mes-
tres permanecerá, até o 6 de
novembro, na sede da fun-
dación Caixa Galicia.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALIZA
Podemos ver esta mostra no
Museo Etnolóxico até o 8
de novembro. O mesmo lu-
gar acolle unha retrospecti-
va fotográfica sobre o etnó-
grafo Xaquín Lorenzo,
Xocas, a quen este ano se

lle adicou o Día das Letras.

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.

AA RúaRúa
■ MÚSICA

CONTRASELLO
Poderemos escoitar a inter-
pretación deste dúo o vindei-
ro sábado 16 no CC Avenida.

SamosSamos
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RESTAURACIÓNS
Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de de-
cembro, as reconstrucións
feitas en 1880 e 1951 no
mosteiro de San Xulián.

■ MÚSICA

ARTE NUT
Esta agrupación musical in-
terpretará a Danza do tarot,
composición para órgano e
grupo de cámara, e outras
obras de Xavier de Acosta,
baixo a dirección de Carlos
Ariel Gracia, o sábado 9 ás
20:30 na igrexa da Abadía
de Samos. 

SantiagoSantiago
■ ACTOS

MICROCLIMAS
DO CORPO
Do luns 11 ao venres 15, de 11
a 15 h, o coreógrafo da com-
pañía Raravis de Barcelona,
Andrés Corchero, imparte
este taller de danza no teatro

Galán. Máis información en
www.teatrogalan.com.

■ DANZA

...DE TERRISSA
A compañía Raravis pre-
senta esta peza desde o xo-
ves 14 ao sábado 16, ás 22
h. no teatro Galán.

■ EXPOSICIÓNS 

AS VERBAS DA PINTURA
Abre este venres 8 no CGAC,
coa idea de revisar a relación
entre literatura e pintura mo-
derna, utilizando como vehí-
culo para contar esta historia
os chamados libros de arte, é
dicir, libros ilustrados por un
pintor mediante algún dos
procedimentos de estampa-
ción artística.

AUSENCIAS E MEMORIA
É unha mostra fotográfica, na
que participan Maruxa Fdez.
Llamazares, Enrique Lista,
Manuel Sendón e Xosé L.
Suárez Canal, que podere-
mos contemplar no Auditorio
de Galicia desde este venres
8 até o 7 de novembro.

FALANDO
DAS SÚAS COUSAS
O Hostal dos Reis Católicos
amósanos, até o xoves 14 de
outubro, unha escolma de
cerámicas e lenzos do re-
centemente finado artista
padronés Carlos Bóveda.

JOSÉ Mª BARREIRO
O seu traballo pódese con-
templar no espazo de arte
de El Correo Gallego.

EL MISTERI D´EIX, UNA
TRADICIÓN MEDIEVAL
VIVA
O Pazo de Xelmírez acolle
esta mostra até o sábado 30
de outubro.

PURIFICACIÓN
DE LORENZO
A galería José Lorenzo or-
ganiza esta mostra costum-
brista –a artista centra a
atención nas paisaxes ga-
legas– no hotel Peregrino
até o 12 de outubro. Pola
súa parte o hotel Palacio do
Carme alberga a mostra de
Jesús Risueño. A exposi-
ción fotográfica de Carmen
Calleja poderemos contem-
plala no hotel Porta do Ca-
miño. Mila Vázquez conti-
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Fulano, Mengano e Citano che-
gan con esta obra para representa-
la o venres 8 ás 21:30 h. na Área

Panorámica de TUI; o sábado 9
estarán na Casa da Cultura Pintor
Lloréns de SADA.♦♦

Schsss... calma!Schsss... calma!

Un ano máis OURENSE aco-
lle este ciclo, cun amplo pro-
grama de actividades. Este
xoves 7 ás 20 h. na libraría
Torga o debuxante Pepe
Carreiro presenta o novo
número d’Os Barbanzóns;

o venres 8 ás 20 h. na libre-
ría Eixo, Fran Jaraba amo-
saranos o seu último traba-
llo, Campos de Cuba,
acompañado do editor Ma-
nuel Bragado. No mesmo
lugar o vindeiro venres 15

Jaime Asensy presenta Ubu
Rey; dentro do II Ciclo de
Animación que se celebra
na sala de video da Casa da
Xuventude, este venres 8 ás
19 h. poderemos ver Apple-
seed, dirixida por Shinji

Aramaki; o sábado 9 ás 17
h. emítese a fita Kaena: la
Prophétie, de Chris Dela-
porte e Pascal Pinon, e ás
19 proxéctase Corto Malte-
se: la cour secrète des Arca-
nes, de Pascal Morelli.♦♦

XVI Xornadas de Banda DeseñadaXVI Xornadas de Banda Deseñada
Os afeizoados aos cogumelos es-
tán de noraboa, coma todos os
anos son multitude as actividades
destinadas a gozar e coñecer me-
llor os froitos do monte. Até o
vindeiro sábado 16 poderemos
participar nunhas Xornadas Mi-

colóxicas que organiza o concello
de CAMBRE todos os días ás 20 h.
no centro sociocultural d´A Bar-
cala; a asociación Os Lactouros
de MONFORTE promove uns en-
contros semellantes do venres 15
ao domingo 24.♦

Outono MicolóxicoOutono Micolóxico

Esta compañía representa a obra
Fobias, unha estraña noite na ca-
sa de Luís Mendía, de José Luis
Prieto, baixo a dirección de Lino

Braxe, este sábado 9 no IES As
Barxas de MOAÑA; o vindeiro ven-
res 15 poderemos vela no Audito-
rio Municipal de VILAGARCÍA.♦♦

LagarLagarta, Lagarta, Lagartata

Poderemos ver a peza represen-
tada polo Teatro do Morcego
este venres 8 na Casa da Cultura

de BURELA; o vindeiro sábado
16 estará no IES As Barxas de
MOAÑA.♦♦

O caso da rúa LourO caso da rúa Lourcinecine

A compañía Tiziana Teatro repre-
senta a obra Soños de psiquiátrico
o vindeiro xoves 14 no auditorio
municipal Cine Alovi D´AS PON-

TES; o venres 15 actúa no Pazo da
Cultura de CARBALLO; e o domin-
go 17 poderemos vela no Audito-
rio Municipal de RIBADEO.♦♦

Folie a DeuxFolie a Deux

As verbas
da pintura
é a mostra
que se
inaugura,
este venres 8,
no CGAC de
SANTIAGO,
e que
relaciona a
pintura e a
literatura.

Guillermo
Pedrosa
titula
Aprezacións
intuitivas
a súa
mostra
na galería
Visol de
OURENSE.



núa mostrando as súas
obras na galería José Loren-
zo até meados de outubro.

VERA GOULAR
A súa obra amósase, até o
sábado 23 de outubro, na
galería 48.

NANCY SPERO
No CGAC encóntrase a mos-
tra O peso do corazón fronte
á pluma da verdade, na que
se presenta o traballo da ar-
tista norteamericana, por pri-
meira vez no Estado. Cunha
importante carreira ao longo
de máis de cinco décadas, re-
coñecida como unha das lí-
deres da arte feminista, pode-
remos contemplar a súa obra
até o 6 de xaneiro.

PINTURA CATALÁ,
DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME
A Fundación Caixa Galicia
(Rúa do Vilar 19) acolle a
colección de pintura catalá
da Fundación Thyssen-
Bornemisza até o 6 de no-
vembro. A obra de autores
fundamentais da arte espa-
ñola do s. XIX como Ma-
riano Fortuny, Ramón
Casas, Isidro Nonell, Joa-
quin Torres-García, An-
glada Camarasa, entre ou-
tros, dan unha idea da cali-
dade desta mostra.

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.

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 retrospecti-
va na que, a través de 100
obras do artista, se tenta
amosar a influencia do xé-
nero feminino, tanto na súa
produción plástica como li-
teraria.

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

■ MUSICA

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos, im-
pulsado polo Concello no
Auditorio da Galicia, coa
idea de amosar as diferentes
tendencias musicais no
mundo, regresa este xoves 7
coa actuación de Mª Joâo &
Mário Laguinha Quartet,
presentando Undercovers.
As entradas pódense recoller
antes da celebración dos
concertos no propio Audito-
rio de 12:00 a 14:00 h. e de
17:00 a 20:00 h. a un prezo
de 12 euros, con tarifa redu-
cida de 6 euros para estudan-
tes e xubilados e nos teléfo-
nos 981 571 026 e 981 573
979, ou o mesmo día até a
hora de comezo do espectá-
culo, de haber prazas dispo-
nibeis. Máis información en
http://sons.santiagodecom-
postela.org.

MÚSICA DE ÓRGANO
Neste ciclo da Consellaría
de Cultura, que comezou o
pasado mércores 6, aínda
estamos a tempo de escoi-

tar a Luis Dalda, este ven-
res 8 na Igrexa da Univer-
sidade; a Roberto Fresco
o luns 11 no Mosteiro de
San Paio de Antealtares; e
a Jozef Sluys o martes 12
na Catedral. Os concertos
darán comezo ás 21 h. sen-
do a entrada libre até com-
pletar o aforo..

SERÁNS NA NASA
A xa tradicional festa con
música tradicional e moito
baile regresa, despois do
descanso do verán, á sala
compostelan o mércores 13
ás 20:30 h.

THE BELLRAYS
Os norteamericanos presen-
tan o seu rock´n´roll incen-
diario, acompañados dos
Sugar Mountain, o vindei-
ro xoves 14 na sala Capitol.

SOBRINUS
Os madrileños van dar un
concerto o xoves 14 ás 22
h. na sala Nasa. No mesmo
lugar escoitaremos o venres
15 ao grupo francés de
electrónica e flamenco Von
Magnet. O sábado 16 os
barceloneses Kocroach to-
carán acompañados polos
coruñeses TEOET.

FITO & FITIPALDIS
Fito Cabrales regresa a
Galiza coa súa exitosa xira
Lo mas lejos, a tu lado. Po-
deremos escoitalo no mul-
tiusos Fonte do Sar o vin-
deiro venres 15. A entrada
pode mercarse nas tendas
Tipo de todo o país por 15
euros, ou por 18 na bille-
teira.

■ TEATRO

RAZAS HISPANAS
Desde o venres 8 ao luns 11,
ás 23 h, poderemos gozar de
novo na sala Nasa co caba-
ret colectivo Ultranoite.

VAYA POR DIOS
Este dúo formado polos ac-
tores Dani López e Pedro
Llamas presenta, o vindei-
ro xoves 14, os seus monó-
logos humorísticos na sala
Capitol.

SilledaSilleda
■ TEATRO

HISTORIA DUN SOLDADO
Esta peza sera representada
por Viravolta Títeres, este
xoves 7, na Casa da Cultura.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

HOMBRE
CIUDAD SIN MAR
Podemos ver esta mostra no
Castelo da vila até o martes
26 de outubro.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XURXO MARTIÑO
A galería Trisquel e Medu-
lio exhibe as súas pinturas
até 30 de novembro.

CAMIÑOS
DE COMPOSTELA
Desde o venres 8, e até o sá-
bado 30 de outubro, podere-
mos gozar na Área Panorá-
mica desta colectiva forma-
da por fotografía, pintura e
escultura de corenta artistas
lusos e galegos.

■ MÚSICA

SOM IBÉRICO
Poderemos escoitar a esta
formación portuguesa, de
estilos tan diversos como o
fado, a música popular, o
jazz, ou o flamenco, o vin-
deiro venres 15 ás 21:30 h.
no Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Programa que ofrece o MAR-
CO como forma de achega-
mento da institución á socie-
dade, por medio de activida-
des didácticas. Os sábados 9

e 16 ás 12 h. seguen os con-
tacontos e obradoiros para
crianzas de 3 a 8 anos; e os
domingos 10 e 17, os máis
cativos, acompañados, pode-
rán gozar con diversos obra-
doiros plásticos. O mércores
13 ás 19 h. (previa inscri-
ción) continúa o ciclo I do
curso de aproximación á arte
contemporánea para adultos:
De principios de século á II
Guerra Mundial. O sábado
16 ás 11 h. impártese o curso
avanzado de arte contempo-
ránea para adultos: Visitas
guiadas a museos e galerías
de arte. Máis información en
www.marcovigo.com. 

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos, este sábado 9 as 12:30
h, a actuación da contacontos
Kika Superbruja; o vindei-
ro mércores 13 preséntase o
libro La cara oculta de Sal-
vador Dalí, de Luís Salva-
dor López, coa intervención
do autor, do psicoanalista
Uxío Castro, da psiquiatra
Mª Jesús Gómez, e o profe-
sor de filosofía Alberto Ma-
riño; o xoves 14 preséntase
un novo número da revista
Enclave adicado, monogra-
ficamente, á muller; o venres
15 celebrarase unha homena-
xe poética a Antonio Ma-
chado, co gallo da edición
do volume 23 poetas galegos

III PREMIO ESTORNELA
DE TEATRO
Coa finalidade de estimular a creación
teatral e de proporcionarlles ás crianzas
obras que poidan representar, a Funda-
ción X. Neira Vilas promove este premio
de teatro infantil, cunha dotación econó-
mica de 750 euros, no que poden partici-
par todas as persoas que o desexen, de
calquera nacionalidade, con textos inédi-
tos escritos en lingua galega, podendo
conter cada orixinal unha ou varias pezas
teatrais. Os traballos enviaranse, en ori-
xinal e dúas copias, antes do 15 de no-
vembro, á sede da Fundación Xosé Nei-
ra Vilas, 36587 Gres-VILA DE CRUCES,
cun título e, aparte, nun sobre pecho, in-
dicarase por fóra o mesmo título e dentro
os dados persoais do autor. Edicións do
Castro publicará a obra premiada.

II PREMIOS DE CREACIÓN DE
RECURSOS EDUCATIVOS
Con esta iniciativa,enmarcada dentro
do Proxecto do Sistema de Información
da Educación Galega (SIEGA), a Conse-
llaría de Educación pretende fomentar o
desenvolvemento de materiais educati-
vos que supoñan a utilización de ferra-
mentas propias da sociedade da infor-
mación nos centros. Para participar es-
tabelécese a modalidade A: para deseño
e contidos de páxinas web de centros
educativos; a modalidade B: para o de-
senvolvemento de materiais educativos
curriculares en contornos web; a cate-
goría C: para galerías de fotografías ou

ilustracións en contorno web; e a moda-
lidade D: para vídeos ou animacións pe-
dagóxicas. A modalidade A vai destina-
da ao profesorado de centros públicos e
privados concertados, do ámbito gale-
go, tanto a nivel individual como en
grupo, debendo estar en activo e impar-
tindo ensinanza no centro titular da pá-
xina web. No resto das modalidades po-
derá participar profesorado e alumnado,
a título individual ou en grupo, destina-
do ou matriculado en centros educati-
vos públicos ou concertados de ámbito
estatal. Todos os traballos deberán ser
redactados e presentados en lingua ga-
lega, serán orixinais e inéditos, e entre-
garanse ou enviaranse, antes do 30 de
outubro en cd-rom, á Consellaría de
Educación e Ordenación Universitaria
da Xunta de Galiza, en SANTIAGO DE
COMPOSTELA, según os requisitos e cos
correspondentes documentos esixidos
pola organización, que se poden consul-
tar e descargar, gratuítamente, na sec-
ción de contidos educativos, premios e
concursos do portal www.edu.xunta.es.

I PREMIO
DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
A Gran Logia de España promove este
certame, de ámbito estatal, no que o te-
ma a desenvolver é O Camiño de San-
tiago nas súas distintas vertentes: histo-
ria social, arte e filosofía e espiritualida-
de. Poderán participar todas aquelas per-
soas ou colectivos que o desexen, resi-
dentes no Estado español ou fóra deste,

con traballos rigurosamente inéditos e
orixinais, dunha extensión mínima de
100 folios e máximo de 250, mecano-
grafados a duplo espazo e por unha soa
cara, escritos en lingua española. Os ori-
xinais enviaranse en soporte informatico
e por quintuplicado debidamente enca-
dernados, sen firmar e cun lema que fi-
gurará tamén nun sobre a parte no que se
incluiran os dados do autor, á Gran Lo-
gia de España, Gran Vía de las Cortes
Catalanas, 617 08007 de BARCELONA,
antes do 30 de outubro. O traballo gaña-
dor levará unha contía económica de
6.000 euros e será publicado.

XESTIÓN DE RESIDUOS
NA GALIZA E A UE
O departamento de Química Física e
Enxeñaría Química I da Faculdade de
Ciencias da Coruña, contando coa cola-
boración de entidades como ADEGA,
organiza estas xornadas no Castelo de
Santa Cruz de OLEIROS, os vindeiros
xoves 21 e venres 22 de outubro, para
abordar a situación actual da xestión de
resíduos no marco da UE, analisando
experiencias concretas en Catalunya e
especialmente, da Galiza. Ás distintas
conferencias a cargo de destacados es-
pecialistas na materia, e á presentación
e debate do novo Plano de Xestión do
Lixo en Galiza (2004-2010), actual-
mente en fase de borrador, engádese a
visita ás plantas de Sogama e Nostián.
Os interesados en asistir deberán enviar
a ficha de inscrición, antes do luns 11,

a Isabel Ruiz, por fax ao 981 167 065
ou por correo electrónico a
ruiz@udc.es. O prezo da matrícula é de
60 euros con visita ás plantas ou 50 sen
visitas. Os estudantes da UdC e socios
de ADEGA deberán abonar 30 euros.
Máis información en www.udc.es/occ/
e www.adegagaliza.org.

LITERATURA GALEGA.
DEZ LECIÓNS
O Catedrático Emérito de Literatura Ga-
lega na Universidade de Santiago de
Compostela, Xesús Alonso Montero,
vai impartir un ciclo de conferencias, or-
ganizadas por Caixanova, repartidas en
dez sesións, que se celebran os luns 18 e
25 de outubro; 8, 15, 22 e 29 de novem-
bro; 13 e 20 de decembro; e o 10 e 17 de
xaneiro, de 19:30 a 21 h. no CS Caixa-
nova de VIGO. O programa tratará os te-
mas e figuras do Rexurdimento; Rosalía
de Castro; Valentín Lamas Carvajal;
Manuel Curros Enríquez e Eduardo
Pondal; o agrarismo e nacionalismo nas
letras galegas; o Grupo Nós; Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao; a literatura
no exilio; a Editorial Galaxia; e as figu-
ras de Álvaro Cunqueiro e Celso Emilio
Ferreiro. Despois de cada leción, duns
55 ou 60 minutos, haberá un coloquio.
Os interesados deberán enviar o cupón
de matrícula debidamente cuberto xunto
co resgardo de pagamento de 30 euros
en calquera sucursal de Caixanova, ao
Centro Social da entidade, sito en Poli-
carpo Sanz, 24-26 36202 de Vigo.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Vénse de adiantar ao 16 de outu-

bro deste mesmo ano, a data ini-
cial do prazo para o aboamento
das axudas directas comunitarias
a produtores no sector lácteo de
2004.♦

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

Mª João e
Mário

Laginha
estarán este
xoves 7 en
SANTIAGO.

Carlos
Bóveda

mostra os
seus lenzos

no hostal
dos RR

Católicos de
Santiago.

Xurxo
Martiño
ocupa
a galería
Trisquel e
Medulio de
TUI coa súa
pintura.

O grupo
francés de
electrónica e
flamenco,
Von Magnet,
estará na
sala Nasa
de Santiago
o próximo
venres 15.



cantan a don Antonio Ma-
chado, que estará presentada
polo editor da obra Xesús
Alonso Montero , e na que
recitarán Sabino Torres Fe-
rrer, Antonio García Tei-
jeiro, Mª do Carmo Kruc-
kemberg, Xosé Carlos Gó-
mez Alfaro, Pietro Monti-
nelli (fillo), e Francisco
Castro. Todos os actos darán
comezo ás 20 h.

■ CINEMA

MONSTRUOS
DA UNIVERSAL
A fita La novia de Fran-
kestein, rodada no ano
1935 por James Whale, é a
elexida polo Colectivo Ne-
mo de Fantasía e Ciencia
Ficción para a proxeción no
seo da Tertulia do xénero
fantástico, que organizan
no café Uf, este xoves 7 ás
21:30 h. Máis información
en www.tertuliaviguesa.tk
ou www.colectivonemo.tk.

ENTRE A HISTORIA E
O FUTURO
Ciclo de Caixanova que se
ven desenvolvendo no seu
Centro Cultural até decem-
bro. O xoves 14 ás 20:30 h.
poderemos contemplar O
xoves 14 ás 20:30 h. no CC
Caixanova poderemos ver
Persona (1966), dirixida
polo realizador, actor, fotó-
grafo, produtor e guionista
sueco Ingmar Bergman.

■ EXPOSICIÓNS

Mª DEL PILAR
LOPERENA DE SAÁ
Até o venres 15 poderemos
ollar os seus cadros na Ca-
sa do Libro.

CASTRELOS OCULTO
A Casa das Artes amosa
unha escolma das obras na
reserva do museo munici-
pal Quiñones de León. No
mesmo lugar podemos ollar
a mostra O Camiño Portu-

gués da costa, organizada
pola asociación Amigos de
los Pazos.

XOGOS DE AUGA
Este venres inaugúrase esta
mostra, de Begoña Pérez-
Herrera Moreno, na Casa
Galega da Cultura.

ANA BELÉN GARCÍA
Mostra as súa fotografía de
nus na Casa da Xuventude
desde o 13 ao 22 de outubro.

ÁNGEL NÚÑEZ
Este artista presenta o seu
traballo na galería Bacelos
(Progreso nº3).

ISAAC DÍAZ PARDO
Até o 14 de novembro a
Fundación Caixa Galicia
amosa as obras do fundador
de Sargadelos pertencentes
a coleción da entidade.

O ESTADO DAS COUSAS
Este venres 8 inaugúrase,
na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, esta
mostra sobre O obxecto na
arte, de 1960 aos nosos dí-
as, composta por 117 escul-
turas, pinturas, instalacións,
obxectos, fotografías e vi-
deoproxecións pertencentes
ás colecións dos Fondos
Rexionais de Arte Contem-
poránea de Francia.

LA ELEGIDA
A galería Ad Hoc (Joaquín
Lóriga 9) amosa, até o 13
de novembro, o traballo da
andaluza Ángeles Agrela.

ÁNGELA DE LA CRUZ
No Espazo Anexo, detrás
do MARCO, o museo ven
de inaugurar o lugar desti-
nado a amosar e apoiar as
creacións dos novos artis-
tas galegos. A primeira
mostra é a desta galega re-
sidente en London, con-
sistente en dúas pinturas-
esculturas (Larger than life
/ Máis grande que a vida e
Stuck / Incrustado) realiza-
das a medida para estas dú-
as salas.

ALBERTO SOUSA
Dentro do ciclo de activida-
des en homenaxe á figura
do arquitecto recentemente
falecido, poderemos ver na
sala de exposicións do CO-
AG, Nadir, un documental,
mostra audiovisual sobre a
montaxe de Nadir (texto e
CD, obra colectiva publica-
da no 1996), na que Sousa
poñía a pintura; Julián Her-
nández, a música; e Manuel
M. Romón, a poesía, os xo-
ves 7, 14, 21 e 28 ás 20 h.
Neste mesmo lugar podere-
mos contemplar, até o 31 de
outubro, unha mostra anto-
lóxica de pintura e fotogra-
fía do homenaxeado.

HISPANOAMÉRICA E A
ARTE, 1900-2000
Mostra realizada con fondos
do Museo Nacional Reina

Sofía que podemos contem-
plar no C. Cultural Caixa-
nova até o 9 de xaneiro.

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.

JULINDA MOLARES
A sala da Casa da Xuventu-
de presenta os traballos des-
ta pintora figurativa, baixo
o título de Sentimentos, até
este venres 8.

CRISTOBAL TORAL
Até o 12 de outubro pode-
remos admirar o magnífico
traballo deste pintor na sala
de exposicións do CC Cai-
xanova.

ATÉ O CONFÍN
DO MUNDO
O Museo do Mar acolle es-
ta mostra sobre a relación
de Galiza co Atlántico e o
Mediterráneo e as peregri-
nacións marítimas.

■ MÚSICA

ALIAS
O rapeiro vai actuar este
xoves 7 ás 23:30 h. no Va-
demecwm, dentro do amplo
programa que o clube está a
organizar para conmemorar
o seu 10º aniversario.

BIG SOUL
Este venres 8 poderemos es-
coitar o enerxético funk-rock
dos californianos, que toca-
rán xunto cos locais Armadi-
llo, na sala Código de Barras.

DJ LAGARTIJA
Será o protagonista da Fes-
ta Siniestra, que se vai ce-
lebrar este venres 8 a partir
das 00:30 h. con entrada li-
bre, na Iguana Club. O vin-
deiro sábado 16 ás 00:30 h.
estarán tocando nesta sala
os bascos Betagarri.

DEF CON DOS
Despois de catro anos de si-
lencio esta banda rebelde
edita disco e volve a tocar
en directo. O vindeiro xo-
ves 14 ás 22 h. poderemos
escoitalos na sala Nova
Olimpia xunto cos británi-
cos Fony. Entrada anticipa-
da a venda por 12 euros en
Elepé, La Columna CD,
Discos Gong e tendas Tipo
de Vigo e Pontevedra, ou
15 euros na billeteira.

V FESTIVAL
ARE-MORE
Este recoñecido festival de
música culta regresa un ano
máis cun programa com-
posto por 18 espectáculos,
que comeza o vindeiro sá-
bado 16 co concerto que vai
dar Le Concert Dástree,
fundado e dirixido por Em-
manuelle Haïm, no teatro
Fraga Caixa Galicia.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Poderemos gozar da inter-
pretación da compañía Tea-
tro de Aquí este venres 8
no teatro Pastor Díaz.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS
Cartografias do silêncio
impossível, um ano de foto-
grafia espanhola é o título
da mostra deste galego que
se pode contemplar no Cen-
tro Portugués de Fotografia
até o 28 de novembro. As

súas obras, mal determina-
das, críticas, construídas en-
tre as brumas, son inevita-
belmente belas e ficticias.

PóvoaPóvoa
de de VVararzimzim
■ EXPOSICIÓNS

ESTAMPAS MEDIEVAIS
A biblioteca municipal Ro-
cha Peixoto acolle esta mos-
tra de 36 gravados en linóleo
do pintor pontevedrés Víctor
Casas, até o sábado 16.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
O Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMJAP) acolle diversas
mostras como Alfaiataria
Cunha, imaxes de moda no
inicio do sec. XX, até o 2
de xaneiro do 05; Ruy
Leitão, selección de dese-
ños inéditos e de inespera-
das revelacións sobre o pro-
ceso de traballo deste artis-
ta, nado en Washington en
1949 e morto en Lisboa en
1976, até o 2 de xaneiro.
Pecha os luns.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DE NUNCA MÁIS
A exitosa mostra do fotógrafo
Xurxo Lobato permanecerá
na galería Sargadelos (Zurba-
no 46) até o sábado 30.

VValladolidalladolid
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SEIXAS
O escultor, natural de Guiti-
riz, mostra a sua produción
no Palacio de Pimentel do
8 ao 27 de outubro.♦

FUNDACIÓN ENCLAVE
www.fundacionenclave.org

Páxina electrónica desta fundación ven-
cellada a Esquerda Nacionalista, que se
presenta como foro aberto de pensamen-
to, debate e formación para o desenvol-
vemento pleno da Nación Galega me-
diante o artellamento da sociedade civil e
a súa participación plural e democrática.
Inclúe información sobre quen son, no-
vas, documentos, contactos e ligazóns.♦
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■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 608.

■ Véndese Citröen 2 CV, matrícula
PO-U con ITV pasada, por 600 euros.
Telf. 986 264 870.

■ Ofrécese persoa para traballar co-
mo repoñedora, limpadora ou auxiliar
de axuda a domicilio na zona do con-
cello de Negreira. Telf. 981 191 096.

■ Vendo piso en Vigo na zona de
Gregorio Espiño. 100 m2, 4 dormito-
rios, garaxe, trasteiro, exterior. Telf.
639 134 041.

■ Vendo amplificador de baixo eléc-
trico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w máis 2 tweeters, pre/post
ecualización, baixo activo/pasivo, 7
bandas de ecualización, line out. Razón
no telf. 988 240 680 / 619 370 043.

■ Alugo casa en Alcabre, Vigo, con-
fortabelmente equipada. Pequeno xar-
dín, tres cuartos. 500 euros ao mes en
temporada baixa. Telf. 639 074 558.

■ Estudante último curso de enxeña-
ría da clases particulares en Vigo: Pri-
maria, ESO e Bacharelato. Matemáticas,
Tecnoloxía, Física, Informática, Electróni-
ca, Economía. Telf. 676 164 482.

■ Preciso local de ensaio en Si-
güeiro. Razón no telf. 619 755 691.

■ Agora podes mellorar o teu gale-
go e coñecer mellor a nosa cultura.
Matricúlate en Galego na Escola Ofi-
cial de Idiomas da túa cidade.

■ Vendo motocavadora Agra-
8.000, con motor de gasolina a 2
tempos, remorque e aparellos (fresa,
arado e rodas), 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.

■ 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.

■ 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, frigorífico, 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 piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 eursos. 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).

■ Penso nunha frase de Chillida: “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, 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 sensí-
bel que comparta estes pensamentos,
e queira vivilos conmigo, pode escribir-
me a : literario04@yahoo.es.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O escultor
de Guitiriz,
Leandro
Seixas,
expón
no Palacio
Pimentel de
VALLADOLID.

Ana Belén
García

expón as
súas fotos
de nús na

Casa da
Xuventude

de VIGO.



Nº

Nº 1.145
Do 7 ao 13
de outubro
de 2004 Logo de que o capitalismo

triunfase en todas as
frontes, na maoista Chi-

na, na antiga URSS e mesmo
en Cuba, co dólar, parece
que topou agora cun bastión
que se lle resiste: o fútbol.

Florentino Pérez vén de
conseguir a facturación
máis alta da historia do
club, pero non gaña parti-
dos. O fútbol demostra que
é un xogo de equipo, o que
lle proporciona un certo re-

cendo a soviet. Os galácti-
cos son socios do consello
de administración que dan
royalties, pero non goles.
Que facer? Pregúntase Flo-
rentino, sen saber que repite
unha vella frase de Lenin. ♦
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SOS
Galiza
XOSÉ RAMÓN POUSA

Adestrución ecoló-
xica e a transfor-
mación paisaxísti-

ca sufrida por Galiza nas
dúas últimas décadas
–catástrofes como as do
Prestige á parte–, conse-
cuencia da falla de orde-
nación territorial, da des-
trución da economía
agraria, da ausencia de
planificación industrial, e
da mala política de co-
municacións e transpor-
tes, representan o balance
máis negro da política le-
vada a cabo polos distin-
tos gobernos autonómi-
cos e, en liñas xerais, po-
la maioría dos concellos
democráticos. Se de-
fendemos o dereito de to-
da nacionalidade a auto-
gobernarse e, como gale-
gos, reclamamos un má-
ximo grao de autogober-
no, tamén temos que re-
coñecer o fracaso da so-
ciedade galega no exer-
cicio de moitas compe-
tencias nas que xa temos
plenos poderes que, ben
empregados, poderían
servir para reconducir
unha lamentábel traxec-
toria histórica. Só dende
a autocrítica podemos
esixirlle responsabilida-
des a quen malgastou ese
poder, diferenciando en-
tre impotencia e incom-
petencia, un mal que lles
afecta a moitos políticos.

Estas reflexións ve-
ñen ao fío do toque de
atención do colectivo
“SOS Courel”, en loita
contra a gran catástrofe
ambiental que se está a
producir nun dos mello-
res ecosistemas do país
pola actuación da cantei-
ra ilegal “La Campa”,
promovida pola principal
multinacional da pizarra,
e que está abrindo un xi-
gantesco burato máis no
mapa de Galiza. Nesa
búsqueda apresurada do
tesouro que encerra a na-
tureza, a base de explosi-
vos, escombreiras, ver-
quidos incontrolados es-
tán arruinando os mello-
res soutos, uceiras e bos-
ques de Galiza.

Pola contra, clama ao
ceo a ausencia de proxec-
tos de desenvolvemento
sostíbel que eviten o des-
poboamento dunha zona
de montaña que, ao igual
que a faixa costeira e a
marxe dos ríos, é propie-
dade de todos e debe
preservarse para as xera-
cións futuras. Cando os
metereólogos advirten
que froito do desastre
ecolóxico en 80 anos Ga-
liza será un país tropical
podemos entender o sen-
tido desta política bana-
neira que padecemos
dende hai anos e que nos
prepara para o futuro.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

LARA R. LORENZO
Luizinho Astral e Jane Gó-
mes chegaron de Brasil hai
cinco anos. Viven en Pon-
tevedra, onde traballan no
grupo de baile Astral. Pre-
paran coreografías que
mesturan a música brasi-
leira con ritmos actuais,
coma o rap ou o pop. Cos
seus tres compañeiros,
Monya, Joao e Paulinho,
Astral leva o seu espectá-
culo ás festas de Galiza,
dan clases de samba, de
tango ou de capoeira na
súa academia, e veñen de
sacar o primeiro single,
‘Dança do patinho’. Aso-
ciados coa orquestra “Is-
rael”, contaxian ao públi-
co de todas as idades coa
súa enerxía. Este sábado
ofertan a súa última actua-
ción do verán, en Dorrón.

Como xurdiu a idea de crear
Astral?

Jane: Comezamos a traballar
nunha orquestra. Eu xa tiña idea
de montar un grupo de baile,
dentro dela. Uníusenos Paulinho
e de aí naceu o grupo Astral. Em-
pezamos a facer coreografías, e
montamos a academia. 

Luizinho: Ademais de adap-
tar bailes típicos de Brasil, em-
pezamos a compor e a escribir as
nosas cancións. Temos idea de
escribir en castelán e galego.

Porque decidiron traducir
as letras?

Luizinho: Agora o portugués
está moi de moda, grazas a artis-
tas coma Carlinhos Brown, que
está axudando a espallar a músi-
ca brasileira, pero queremos ir
incorporando galego e castelán. 

Paulinho: Hai moitas letras
que queremos pasar do portugués
ao galego. Esta xa é a nosa casa,

e aínda que o público galego en-
tende ben o portugués, queremos
conectar con el na súa lingua.

Que tipo de espectáculo fan?
Luizinho: Astral é moi espec-

tacular nas súas coreografías,
son para mirar pero tamén para
bailar con elas, para contaxiar a
alegría a todos.

Paulinho: Para nós, o impor-
tante do espectáculo é o baile, a
posta en escea. Somos persoas
do directo, gústanos o escenario,
transmitir toda a nosa enerxía ao
público... Vivimos actuando. A
nosa colaboración coa orquestra
Israel está en introducir o baile
no medio das clásicas cancións
de verbena: hai un ratiño de can-
cións súas, e unha hora de espec-
táculo de coreografía. Sorpren-
deunos moito a aceptación que
tivo “Dança do patinho”. Quere-
mos seguir con cancións nesa li-
ña, que se poidan bailar.

Jane: Ademais, gústanos
moito traballar con nenos, ensi-
narlles a bailar coma un xeito de
pasalo ben, e estas cancións son
as propias.

Como reacciona o público
nas actuacións? 

Jane: Facemos unha mestura
de música de varios países. A
xente acéptao ben porque é algo
bastante distinto do que están
acostumados a ver. Nas grandes
cidades é menor o impacto, pero
nas aldeas ás que non van máis
que as orquestras convencionais,
somos unha novidade. 

Paulinho: A xente está moi
aberta a escoitar músicas de dis-
tintos lugares.

Jane: Certo, é un mito iso de
que a xente das aldeas sexa pe-
chada: cando actuamos nunha
festa, até os velliños se moven
que dá gusto, cantan cancións
modernas e bailan connosco.

Cando empezamos as
orquestras eran só para
tocar pasodobles e esas
cousas, pero agora o pú-
blico goza moito co no-
so espectáculo.

Como é a relación
cos alumnos na Acade-
mia Astral? 

Jane: Na academia te-
mos dende nenos a xente
maior. Os nosos alumnos
buscan pasalo ben, máis
ca aprender a bailar. Tam-
pouco nós queremos que
bailen perfectamente, se-
nón que o pasen ben, que
nos divirtamos todos
xuntos. 

Que bailes son os
preferidos? 

Jane: Damos de to-
do, merengue, salsa, mú-
sica máis moderna... Un-
ha vez decateime de que
era imposíbel ensinar a

sambear: a xente non daba co rit-
mo. Entón decidín buscar algo
co que a puideran asociar, e ato-
pei a muiñeira! Entenderon, a
base dos pasos da muiñeira, co-
mo coller a samba. Cambia a ve-
locidade, pero os tempos son os
mesmos. Hai que buscar formas
de motivar.

Por último, que significa o
baile para vostedes?

Luizinho: A danza é algo que
sae da alma. Cando bailas estás
nunha nube.

Paulinho:  Para min, o baile é
a paz. Ás veces estamos tensos,
pero unha vez que empeza o es-
pectáculo, xa non só coa orques-
tra, senón nas propias clases, de-
sinhíbeste.

Jane: Eu penso que iso lle
acontece tamén ao público: ve
un espectáculo e síntese incorpo-
rado, baila tamén, quere estar
dentro do escenario.♦
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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?
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CAAMAÑO

Grupo Astral:
‘A samba é parecida á muiñeira’


