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FRANCISCO VÁZQUEZ TEN MOITA MAÑA POLÍTICA .
Trata de agochar agora detrás dun novo e provocador debate
do L a imposibilidade de materializar o porto exterior, pola ne-
fasta xestión e polo escandalo urbanístico, un máis, de privati-
zar os vellos peiraos. Un debate que sabe non lle vai supor nin-
gún desgaste político na cidade, pero que desafía unha vez
máis ipunemente a legalidade. A corporación é quen de mudar
o nome oficial do municipio por maioría absoluta, pero non ten
capacidade legal para deturpar o topónimo e as sentencia con-
trarias caeranlle de novo unha tras outra. Máis escandalosos
son os silencios dalgunhas institucións, comezando pola Xun-
ta e continuando pola xustiza (onde están as promesas do fis-
cal Varela?), como a RAG e outras asociacións en teoría de-
fensoras da legalidade e do galego. Neste feixe de cómplices
de quen violenta unha das poucas leis favorábeis ao galego
atópase o PSdeG-PSOE. Van seguir permitindo Emilio Pérez
Toriño e José Luis Rodríguez Zapatero as lerias de Vázquez?
Onde está o galeguismo que predican? Parece hora de que os
socialistas se definan entre o galeguismo e os máis resesos an-
tigalegos. O pretendido pacto cos nacionalistas así o esixe, so-
bre todo cando o debate toponímico coincide coas estatísticas
que amosan un novo retroceso do galego.♦

Nova
manifestación
de Nunca Máis

(Páx. 8)

GRIAL 163

CONTRA O SILENCIO E
A DESINFORMACIÓN.
A guerra civil do 36 foi a fenda
que tronzou historicamente
a Galicia e o seu acceso
á modernidade. GRIAL reune
algunhas das máis valiosas
contribucións ao Congreso
Internacional do Exilio Galego que
no 2001 o Consello da Cultura
Galega convocou en Santiago.

PPPP,,  ddaa  ccrriissee
áá  bbaattaallllaa  iinntteerrnnaa

Fraga apoia
a Baltar

Cuíña gaña
a primeira batalla 

Ramón Varela: ‘Temos
menos industria, pero
máis contaminación’

(Páx. 15)

Galiza non converxe
con España e
segue producindo
emigrantes

(Páx. 14)

Fraga apoia
a Baltar

Cuíña gaña
a primeira batalla 



Caeron todas as carautas no XII
Congreso do PPdeG. A batalla
pola sucesión de Fraga, de corpo
político presente, agorgullou con
toda a intensidade logo de anos
de discorrer en torrentía por todo
o corpo social do PP, por canei-
ros de desaugue que vertían no
mar das ambicións.

Xosé Cuíña deixou claro que
segue aspirando a ser o sucesor
de Fraga e Baltar mostroulle to-
do o seu apoio. Raxoi, sen tapu-
lladas, afirmou que vai facer to-
do o posíbel para ser el quen de-
signe o próximo candidato a pre-
sidente da Xunta polo PP.

Ambos os sectores, “autócto-
no” e “foráneo” anunciaron unha
entexada batalla. Só resta saber
cando será o asalto final. Men-
tres tanto continuarán os enfron-
tamentos, con fiestras espalanca-
das ás olladas de toda a cidada-
nía, nos distintos congresos pro-
vinciais e locais. Tamén se sabe
que estratexia defenden os “au-
tóctonos” e os “foráneos”.

Baltar e Cuíña pretenden que
sexan as bases do PPdeG as que,
nun congreso extraordinario, eli-
xan o sucesor de Fraga. Así está
nos estatutos do PPdeG, redacta-
dos precisamente cando Cuíña
era secretario xeral e pretendía
levar ao partido “á fronteira da
autodeterminación”, repartindo
carnets singularizados na festa
do Monte do Faro.

Baltar foi moi claro: “o señor
Cuíña e máis eu asumimos o risco
de perder un congreso. O que lles
pedimos aos demais é que teñan a
mesma xenerosidade. Quen lle ten
medo ao congreso? Por que se loi-
ta por non facelo? Teranlle medo
os que ollan como a súa única po-
sibilidade o seren nomeados a de-
do”, concluíu o dirixente ourensán.

O secretario xeral do PPdeG,
Xesús Palmou, afirma que o de-
bate “é artificial e está fora de lu-

gar”, pero defende que o candi-
dato á Xunta se determinará “de
acordo co procedemento que está
definido nos estatutos nese mo-
mento, que pode ser o actual ou
outro”. Pero para Palmou, que
semellaba actuar como voceiro
dos “foráneos”, como os estatu-
tos do PPdeG son contraditorios

cos estatutos do PP a nivel esta-
tal, son estes os que teñen que
prevalecer. Mariano Raxoi e
Ángel Acebes refrendarían logo
as súas palabras. Os estatutos do
partido contemplan que os diver-
sos candidatos “rexionais” serán
nomeados polo Comité Nacional.

Para Baltar non existe contra-

dición. Considera que, efectiva-
mente, o Comité Nacional do PP
ten a última palabra á hora de
aprobar o nomeamento do candi-
dato, pero que iso non impide que
este sexa elixido nun congreso
extaordinario. O dirixente ouren-
sán pregúntase: “será quen o Co-
mité Electoral Nacional de desau-

torizar todo un congreso e rexei-
tar un candidato elixido polas ba-
ses? Onde estaría a democracia?”

‘Plena democracia’

A palabra “democracia”, foi un-
ha das máis usadas tanto por
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Garantiu que o seu sucesor será elixido nun congreso extraordinario e
non imposto desde Madrid

Fraga alíase con Cuíña e Baltar contra Raxoi
AFONSO EIRÉ

No XII Congreso do PPdeG nada saíu como Manuel Fraga agardaba. A unidade baixo o seu lidera-
do, como pretendía, só serviu para que a crise se convertese en enfrontamento aberto entre os dous
sectores históricos do partido. O presidente da Xunta viuse na obriga de optar e púxose ao lado de
Xosé Luís Baltar contra Mariano Raxoi como único xeito de seguir con opcións a revalidar a presi-
dencia da Xunta. Apoia que o seu sucesor sexa nomeado en Galiza e non imposto desde Madrid.

Cabezas e Cuíña foron “rescatados” por Fraga para a Executiva.                                                                                                                                        ANDRÉS PANARO



Cuíña como por Baltar nos co-
rredores do congreso. Esa seme-
lla ser a súa principal demanda
fronte aos intentos de Raxoi de
impor candidatos e cargos parti-
darios na Galiza.

Nesta loita polo control parti-
dario, no que uns apelan ás bases
e os outros aos ór-
ganos partidarios
centrais, Fraga
posicionouse fi-
nalmente ao lado
de Baltar e Cuíña.

Dous días
despois de rema-
tar o Congreso,
Fraga non só se
pronunciou a prol
da celebración dun congreso ex-
traordinario para elixir o seu su-
cesor, senón que tamén garantiu
“plena democracia interna votan-
do todos” e un “futuro aberto” a
varios candidatos. Coas mesmas
palabras que Raxoi declarou que
o candidato elixido na Galiza de-
bería ser “confirmado” polo Co-
mité Electoral Nacional, órgano
presidido por Javier Arenas, pero
que a elección se faría na Galiza.

O método de elección de can-
didato a sucedelo foi un dos acor-
dos aos que chegou Fraga con
Cuíña e Baltar. Un método que foi
usado tradicionalmente no PP-
deG, aínda que, elección tras elec-
ción de candidato, o congreso ex-
traordinario se convertese sempre
nunha aclamación electoral de
Fraga. Pero agora este xeito de
elección, presente nos estatutos do
PPdeG, é contestado desde Ma-
drid creándose un conflito de
competencias que, na práctica,
non é tal. Pero a desputa non está
na letra dos estatutos, senón en
quen vai ter a capacidade para de-
cidir finalmente. Aínda máis alá:
quen vai ser nomeado sucesor de
Fraga: Cuíña ou Alberto Núñez
Feixóo? Unha loita aberta e públi-
ca polo poder e o control partida-
rio do PP na Galiza, en suma.

Fraga cumpre con Baltar

Nesta loita, Fraga posiciónase
claramente con Baltar e Cuíña
cumprindo cos acordos para evi-
tar as escisións dos ourensáns
antes das próximas eleccións au-
tonómicas. Ao mesmo tempo,
enfróntase con Mariano Raxoi.

Moi atrás quedou o verán,
cando Fraga, logo de recibir a
Raxoi en Perbes e este acceder a
que se presentase de novo como
candidato á Xunta, remodelou o
goberno basculando os nome-
amentos cara ao sector foráneo,
con Núñez Feixóo como vice-
presidente e Ana Pastor como a
tapada para sucedelo.

Co apoio público á súa quinta
candidatura de todo o partido,
Fraga fixou como prioridade paci-
ficar o PP até as próximas elec-
cións. Esa “pax fraguiana” na que
as guerras consomen o partido
internamente como as borreas, só
pode conseguila cun acordo co
sector autótono que posúe a ma-
quinaria electoral para recadar vo-
tos. Só coa súa contribución plena
Fraga ten posibilidades de repetir
como presidente galego.

Para Fraga, neste momento,
reeditar a presidencia da Xunta é o
único importante. Para a sucesión
e para a renovación do partido, as-
pectos ambos que vén pregoando
e publicitando desde hai máis de

oito anos, chega o tempo. Ou me-
llor dito, nunca lle chega o tempo,
porque Fraga non só se considera
imprescindíbel para arranxar o
mundo ante os “cambios” que ex-
perimenta, senón eterno.

Así, Fraga segue a afirmar
que non existiu a crise, que foi un
invento dos xornalistas, que o PP

é un “símbolo de
concordia univer-
sal”, que o deixa
todo “organiza-
do” para a súa su-
cesión e que, “no
seu momento” fa-
rá a súa proposta
de candidato.

Fraga tamén
deixou nas súas

declaracións destes días dúas
frases para a análise. Afirmou
que “todo o mundo está de acor-
do en que non se debe celebrar o
congreso extraordinario (para
elixir sucesor) mentres estea o
presidente fundador”. E tamén
declarou enigmático que “nin-
guén se faga ilusións posto que a
maioría está onde ten que estar”.

Quen propuxo elixir un novo
candidato? Ve perigar Fraga o
seu nomeamento? Onde está a
maioría?

Fraga sabe que en Madrid ba-
rallan a súa substitución e que Ra-
xoi ten afirmado que “é o candida-
to, de momento”. Tamén que a di-
rección nacional non admite o pac-
to que Fraga chegou con Baltar, de
aí a advertencia de que a maioría
do partido está con el, co presiden-
te fundador. Era unha contestación
ao discurso pronunciado por Raxoi
na clausura do Congreso?

Raxoi entra no corpo a corpo

Mariano Raxoi quixo dar un golpe
de autoridade na clausura do con-
greso. Afirmou que sabe das súas
responsabilidades como presidente
do partido, “e, como as sei, vounas
exercer”. Unhas declaracións que,
de momento, quedaron en mera re-
tórica congresual, pero serviron
para escenificar o enfrontamento
directo entre os dous sectores.

De momento, digan o que di-
gan os titulares, Raxoi vai per-
dendo. Un congreso non se gaña
cun discurso porque a nova es-
trutura do PP representa todo o
contrario non só das súas pala-
bras, senón dos seus intereses.

Como vai impoñer Raxoi o
seu criterio? Baltar afirma que
Fraga está a cumprir plenamente

os acordos aos que ámbolos che-
garon e que as listas electorais as
negociará directamente con Fra-
ga. Raxoi discurseou que serían
“as listas de Fraga e do PP”.

Tamén afirmou o presidente
do PP que “ninguén ten dereito á
propiedade privada, nin o dereito
ao veto”. Se as listas as decide Fra-
ga con Baltar, van vetalas en Ma-
drid? Así as cousas, a contradición
está en Fraga e no seu papel. Para-
doxalmente, Fraga é, ao mesmo
tempo, o problema e a solución.
Sen Fraga garantindo os acordos
con Cuíña e Baltar o partido esta-
ría roto (como
queren moitos en
Madrid), pero ta-
mén as eleccións
autonómicas total-
mente perdidas.
Algúns están dis-
postos a dalas xa
por perdidas, pero
a maioría do PP
galego non. Hai
que ter en conta
que máis do 90%
dos delegados ao
congreso eran cargos públicos.

Outro dos denominados media-
ticamente “golpes de autoridade”
de Raxoi no congreso foi cando

emprazou ao PPdeG a “facer unhas
listas electorais con xente com-
petente e honorábel”. Tamén avo-
gou por un partido “unido, con per-
soas honradas e non arrogantes”.

Estaba a cuestionar a honradez
e honaribilidade de certos compa-
ñeiros do partido como xa fixera o
conselleiro Henrique López Vei-
ga? Considera Raxoi que existen
no PP aspirantes a ir nas listas
electorais que non son honrados?

Con estas acusacións, aínda
que ninguén se dea por aludido, a
imaxe que trasmite Raxoi do PP-
deG non é nada positiva. “Dirixir

un partido non se
fai mandando re-
cadiños. Mandar
manda calquera,
o que hai que sa-
ber antes de man-
dar e se te van
obedecer”, afir-
maba unha persoa
próxima a Baltar.
Está claro que
boa parte do PP-
deG non obedece
a Raxoi.

Fraga xa está amortizado. A
guerra continúa. “Polo ben de
Galiza”. Quen cre agora no lema
do congreso?♦
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O sector autóctono for-
zou no congreso do PP
unha votación significati-
va. O propio Xosé Luís
Baltar presentou unha
emenda para reducir do
20 ao 15% a porcentaxe
dos avais para poder pre-
sentar unha candidatura
aos órganos de dirección.
Emenda que foi aprobada
por unha estreita marxe
de votos mostrando ás
claras a división interna,
pero tamén quen contaba
con maioría.

Máis alá dese 5% de
rebaixa nos avais necesa-
rios, que semella non ter
importancia, a emenda
contradecía os Estatutos
nacionais do PP, cando a
orde de Madrid era que os esta-
tutos galegos se adaptasen aos
aprobados recentemente no
congreso a nivel estatal. Aí es-
taba a nai do año, porque o que
se trataba é o xeito de elixir os
órganos do PP, verdadeiro caba-
lo de batalla nos corredores do
Congreso.

Outra emenda, se cadra
máis significativa a medio pra-
zo, foi aceptada sen someterse a
votación. Trátase da elección de
compromisarios que participa-
rán nos congresos. Anterior-
mente o criterio a ter en conta
era a poboación xeral das res-
pectivas comarcas. Agora o cri-
terio é a afiliación que ten cada
zona e a porcentaxe de votos
que logre nas eleccións.

Perden deste xeito peso nos
congresos as cidades e tamén
as provincias da Coruña e Pon-
tevedra e gáñano as de Ouren-
se e Lugo.

Segundo fontes consultadas

no PP, a distribución de candi-
datos pode variar mesmo nunha
cuarta parte, algo que terá espe-
cial incidencia nun congreso á
hora de elixir, por exemplo, o
próximo candidato á Xunta, co-
mo pretenden Cuíña e Baltar.

A eficacia desta emenda pa-
ra o sector autóctono xa se vai
ver nos distintos congresos pro-
vinciais. Será neles onde conti-
núe a batalla entre os dous sec-
tores para controlar o partido.

De momento, Raxoi vai per-
dendo claramente na súa puxa.
Baltar revalidará a súa primacía
en Ourense, malia a que a vice-
presidente do Parlamento, In-
maculada Rodríguez, tente for-
zar o enfrontamento anuncian-
do o seu abandono da política.

En Lugo, Xosé Manuel Ba-
rreiro, apoiado por Francisco Ca-
charro e empoleirado na vicepre-
sidencia, non terá ningunha opo-
sición para dominar a provincia.

En Pontevedra, a designada

por Raxoi, Pilar Rojo, non se
vai atrever a confrontarse con
Rafael Louzán. Ten o apoio da
maioría dos alcaldes, incluído
Xosé Crespo. O de Lalín seme-
lla chamado a maiores cotas de
poder dentro do partido.

Na Coruña, as forzas están
moito máis equilibradas. Xosé
Manuel Romai Beccaría preten-
de facerse coa provincia, pero
os últimos movementos non lle
son nada favorábeis e pode con-
tinuar Xesús Almuíña. Agora os
opuideístas non contan coa pre-
sidencia da Deputación, como
hai anos. Será este un feito
determinante nas loitas intesti-
nas do partido en todas as pro-
vincias. O sector autóctono
controla as tres das catro exis-
tentes, todas as que ten o PP.

Os autóctonos tamén gañaron
peso na dirección. Baltar logrou
incluír seis persoas na Executiva,
dúas máis das que tiña. Cuíña
permanece no máximo órgano e

o reparto de poder por pro-
vincias, ao nomearse vice-
secretarios de cada súa, ta-
mén beneficia a Cuíña e
Baltar. Un Baltar que se
mostra satisfeito e consi-
dera que a nova dirección
é máis afín ás súas teses
que á anterior.

A satisfación non é pa-
ra menos. No verán, Ra-
xoi decidira, con Fraga en
Perbes, laminar a Cuíña e
desarticular totalmente o
sector autóctono nas pró-
ximas listas electorais. Ta-
mén pactaran o nome-
amento de Ana Pastor co-
mo sucesora de Fraga.

A Baltar a revolta sa-
íulle millor aínda do que
agardaba. Cuíña volve

estar situado na carreira suceso-
ria. Fraga apoia as súas teses
para a elección de sucesor, en-
frontándose a Raxoi. Cada pro-
vincia terá autonomía para pac-
tar as listas autonómicas con
Fraga e a actual dirección está
máis perto dos seus posiciona-
mentos que a anterior. Por se
fose pouco, no pacto contempla
que Xesús Palmou deixará a se-
cretaría xeral para que a ocupe
Xosé Crespo.

Existe unha incógnita. A in-
cógnita Fraga. Asumindo final-
mente sempre as teses de Ma-
drid, canto tempo vai manter o
enfrontamento con Raxoi e a di-
rección nacional? Pero se Fraga
non cumpre o pacto, o sector au-
tóctono tamén está en moito me-
llor posición para escindirse do
PP. Gañaron un tempo precioso,
o que tamén lle cumpre a Fraga.
É unha máis das loitas da derei-
ta galega por recompoñerse logo
de 15 anos de coexistencia.♦

Os autóctonos lograron
a aprobación de dúas significativas emendas

Roberto Castro e Baltar fillo son os abandeirados dos autóctonos ao demandar que o sucesor de Fraga
sexa elexido en votación congresual.                                                                             A. PANARO

‘Será quen Madrid
a desautorizar
as bases galegas”,
pregúntase Baltar

Vén da páxina anterior

Raxoi fallou no seu
golpe de autoridade,
só serviu para
pór de manifesto
a rebeldía dun
sector do partido.



Como cada outono, e case o mesmo
tempo que os cogomelos, chega o de-
bate dos orzamentos.

Tamén, como cada ano, os orzamentos,
tanto os do Estado, como os da Comunida-
de autónoma, aumentan moito, –iso din os
que os elaboran– porcentualmente, sobre os
do ano anterior. É ben certo que eu non sei
nada de economía, moito menos de macroe-
conomía, pero sinto que a min non me re-
percute ese aumento porcentual do orza-
mento sobre o do ano anterior. Sinto que a
sanidade non mellora –pero é que non me-
llora nada!– que a vivenda segue aumentan-
do de prezo, tanto a mercada como a aluga-
da; que o ensino público... que imos dicir?;
que os investimentos en instalacións e fo-
mento do deporte de base... existe iso?;
que... pensións, cobertura social do desem-
prego. Podería seguir dicindo cousas e en-
cher varios folios. Pero seguro que calquera
cidadán pode facer o mesmo. Quero dicir
con isto que os orzamentos non son só os in-
vestimentos en infraestruturas, aínda que
esta sexa a parte mais vistosa do asunto, e
considero que os grupos sociais e/ou políti-
cos, deberían examinalos, e no seu caso cri-

ticalos construtivamente, no seu conxunto,
non só no referente a metros de autovías.

Pero tamén eu, seguindo a corrente
maioritaria, vou poñerme a ver a parte visto-
sa do asunto:

O 18 de outubro do 2004, a ministra de
Fomento dixo, nunha entrevista
na Cadena SER,  unha cousa moi
acertada: Os presupostos poden
ser de dereitas ou de esquerdas.
De acordo, pero non seguiu coa
explicación para aclarar de qué
lado estaban os adicados a infra-
estruturas na Galiza. Tamén dixo
que o seu ministerio ía elaborar
un plano de obras para todo o Es-
tado, pactado coas comunidades
autónomas –isto xa me gustaría–
incluíndo ferrocarrís, autovías,
que fose útil para moitos anos,
que abandonaría o sistema radial
(todo dende Madrid) para poten-
ciar o sistema poligonal.

Aquí xa me asaltaron as dú-
bidas. E dubido porque, mirando o proxec-
to de orzamentos para o 2005, non vexo nin
asomo dise sistema poligonal (conexión Vi-

go-Porto?, tramos da Transcantábrica?, co-
nexión eficaz da Mariña Lucense co resto
de Galiza, especialmente co corredor do
Atlántico?)

Os Orzamentos do 2004 seica supuxe-
ran, para os investimentos en infraestru-

turas galegas, un aumento so-
bre os do 2003 do 21,89 por
cento. Isto dicían, porque en
autovías prevíase investir
45.252.270 euros. Aquí figu-
raban por exemplo o tramo da
Transcantábrica, Regovide-
Vilalba con 16.600.000 euros.
Onde está?, o tramo Abeledo-
Regovide con 16.000.000 de
euros. Onde está? Xa, para
non aburrir á cidadanía, non
vou insidiar co tema do ferro-
carril, só dicir que o presupos-
tado no 2004 para este asunto
eran 283.830.220 euros, dos ca-
les se executaron 137.885.000
euros. E isto formularémolo

como resultado das magníficas xestións re-
alizadas entre os dous gobernos amigos
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Vén de dicir a
escritora austriaca Ilse
Aichinger algo
incríbel e absurdo.
“Quizais por Lenin
pagaría a pena
poñerse en
movemento”. Ai que
ver a vella señora,
que tivo unha avoa e
varias tías deportadas
polos nazis, que
formou parte do
Grupo 47 con Grass
e Boll. Tonta útil do
estalinismo agora.
Non sabe que Lenin
non sae na MTV, nin
na CNN, nin na
CBS? Non sabe que
non hai Lenin nos
híper, nin nos súper?
Non sabe que os
novos ricos rusos
queren ser mafiosos e
bailar sobre a súa
tumba?

Hai catálogos de
moda tan explícitos
que parecen anuncios
de sexo. Mentres, as
prostitutas parecen
ionquis
marxinadas.

Converten o
Pentágono, sede do
principal goberno do
mundo, nun cadrado;
morren, ao parecer,
varios xenerais. Do
atentado máis
importante, despois
do das Torres, non se
fala nada. Que raios
pasa?

Publican algúns
xornais de Madrid
noticias de graves

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Sobre orzamentos e execución
de infraestruturas

MIGUEL ROIG

Os presupostos públicos deste ano deixan de lado as infraestruturas e mante-
ñen as incógnitas sobre a posibilidade de executar as obras do Plano Galicia.

‘Se non
houbese

o Prestige, e
a consecuencia

del o plan,
non se investiría

nada aquí?”

Cartas

Danan a saúde
Cheguei á conclusión de que o
PP é daniño para a saúde da xen-
te, e sería axeitado que na televi-
sión, radio e xornais, cando falan
ou emiten reportaxes deste parti-
do puxesen nun recadro “isto po-
de danar a saúde en xeral”. Digo
isto porque desde que perderon
as eleccións xerais hai sete me-
ses, o cúmulo de despropósitos
desta formación política supera o
inimaxinábel. Semellan estar
convencidos de que lles roubaron
as eleccións, todos os días piden
dimisións dalgún ministro e re-
claman aquelas cousas que eles
en oito anos non fixeron. Oito
anos de mentiras, de prepotencia
e chularía que sufrimos todos.

Dimitiu algún pola catástrofe
do Prestige, Gescartera, o yak-42,
investigación do liño...? Hai depu-
tados que no Congreso pasan o

tempo consultando liñas eróticas
no ordenador, alcaldes con presun-
tas estafas, outros no contrabando,
outro con sentenzas firmes por
abusos sexuais, pero teñen a cadei-
ra soldada ao cu. Vergoñento foi o
outro día no Congreso cando in-
sultaron os pais dos mortos do
yak-42 chamándolles “gentuza”.

Un conselleiro que acusa a car-
gos do partido de enriquecerse na
política, e non pasa nada, quizais
teña razón que non fai falta inves-
tigar, porque hoxe nin os cativos
chupan o dedo, pero se esta acusa-
ción a fixese unha persoa normal,
non teño dúbida de que pasaría
cando menos polo xulgado. A se-
ñora Loyola de Palacio di que to-
dos esperamos que Fidel Castro
morra canto antes, pois segundo
ela é a maneira de recuperar a de-
mocracia. Dixen moitas veces que
mentres Manuel Fraga sexa presi-
dente da Xunta, para desgraza de

Galicia e de todos nos, aquí non te-
remos democracia, seguiremos
coa mesma pantomima. Non podo
esquecerme do enchufismo, clien-
telismo, amiguismo que exerce
dunha maneira abafante en todos
os estamentos da sociedade. Este é
un pequeno aperitivo de cómo o
PP entende a democracia, con to-
do, non dimitiu ninguén, semella
que o de “Por Deus e pola unidade

nacional”, lévano até a médula.
Ás veces preocupábame o

pensar que calquera día beatifi-
carían a Francisco Franco e que-
darían todos tan anchos, agora xa
teño medo de que o clonen, es-
peráse calquera cousa.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Os mitos de Pío Moa
Ás veces cando leo ou escoito de-
claracións como as que fai Pío
Moa, fico abraiado polo mal docu-
mentado que está sobre a guerra do
1936, contradicindo ao mesmo
tempo a investigadores de presti-
xio e as versións das persoas que
en propia carne sufriron a barbarie
á que eran sometidos durante aque-
les anos de terror. Moa afirma que
a II República foi a causante da su-
blevación fascista e que os excesos
violentos realizábanos os cidadáns

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Na reportaxe da páxina 24 do
número anterior, onde vinte e
unha persoas escollen as cen
verbas preferidas do idioma
galego, faltan as palabras
aportadas pola escritora Ro-
sa Aneiros sinaladas a conti-
nuación: morriña, tombo, re-
sol, larpeirada e nai.♦

COUSAS DE ESPAÑA                                                                           ROI CAGIAO



Xunta/Goberno Central, para o plan Galicia!
Vexamos o cadro 1, comparativo sobre o

posto no papel.
Nin os vou comparar con os de outras co-

munidades! Nós estamos agora en plena fase
construtiva, non como en Catalunya ou Anda-
lucía que xa construíron para a Expo de Sevi-
lla e para as Olimpíadas de Barcelona, que nos
quedará cando rematemos a fase construtiva?

Estímase o custo total do AVE (ou velo-
cidade alta, que a estas alturas xa nos dá
igual) para Galiza en 8.576 millóns de euros,
dos cales se prevé 401 millóns de investi-
mento no 2005. E digo eu: e o que había que
executar no 2004? E será a execución dos
deste ano igual que a do pasado? A min xa
me está cargando que se poñan números en
papeis e non se poñan infraestruturas na rea-
lidade. Ademais estes números confunden a
audiencia porque non coinciden exactamente
(será efecto da aproximación de decimais...).
Por un lado dise que os presupostos de infra-
estruturas do Plano Galicia para o 2005 as-
cenden a 404,7 millóns de euros mentres que
o Parlamento solicitaba 821 millóns de eu-
ros. Por outro lado, está o asignado para o
AVE, que logo non se executa (e donde es-
tá?); ademais están as autovías, e a confusión
entre dotacións para estudos, para proxectos,
para obras, para... (véxase o caso da ponte
sobre o río Miño en Lugo, que xa nos vende-
ron varias veces e a min aínda ninguén me
dixo onde se ubicaría; cunha dotación de
100.000 euros, menos do que costa un piso, e
que ao señor alcalde lle parecen un logro
nunca antes conseguido. Ou a reforma da au-
tovía Vigo-Porriño dotada con 40.000 euros. 

Nunca vexo meridianamente claras as
fases: tantos diñeiros para o estudo, execu-
tábeis de tal data a tal data, tanto para ex-
propiacións, tanto para o proxecto, tanto
para execución de obra e demais. Estas
cousas de andar pola casa que nos aclararí-
an moito as ideas acerca de como se invis-
ten os cartos que son de todos e que parece
que, dependendo de quen os lea ou os es-
criba, son uns ou outros. Porque cales son
logo as obras incluídas no Plano Galicia e
cales as que non están incluídas? Ou se non
houbese o Prestige, e a consecuencia del  o
plan, non se investiría nada aquí? A maio-
res está a cuestión da situación xeográfica.
Galiza cae nunha esquina, para chegar aquí,

ou se vén por mar, ou se vén por algún si-
tio. Así dálles a teima de falar de investi-
mentos en infraestruturas cando, ao mellor,
a infraestrutura en cuestión quedou en Va-
lladolid, porque para chegar de Madrid a
Santiago hai que pasar por alí. Eu, ademais
de presuposto, pediría claridade, anotar ben
que corresponde a cada cousa e a cada fase,
e comparala e verificar que se execute  –hai
obras do AVE adxudicadas en febreiro do
2004 que aínda non se empezaron a execu-
tar.

Outra cousa: a titularidade das obras. Pa-
rece que nos orzamentos só se fala de “gran-
des” obras, dos “espellos”, das “obras inau-
gurábeis”, pero resulta que si miramos a titu-
laridade das estradas temos o cadro 2.

Ademais, os concellos son titulares
dunha rede viaria (mellor ou peor) que as-
cende a 62.000 km. É evidente a importan-
cia das deputacións (cuestionábel ou non) e
dos concellos nas infraestruturas, pero os
seus presupostos non saen na prensa, aínda
que por estas estradas pasen a diario os ca-
mións do leite e os pequenos que van á es-
cola no transporte escolar, mesmo os ope-
rarios que van ler os contadores da luz, ou
as mulleres que van parir aos hospitais das
cidades. E o tramado viario que ten que in-
terrelacionar as aldeas, as vilas, as cidades
e do que non se fala nin na prensa nin nos
parlamentos, nin entran nos grandes planos
dos que falaba Magdalena Álvarez na en-
trevista da SER.

Tampouco lle ouvín falar á ministra –nin
a ninguén– doutra cousa que me preocupa.
A saber:  Cando se poxan as obras (grandes
ou pequenas), as empresas van con baixas.
Á hora de adxudicalas, adxudícanse con es-
tas baixas (ás veces chégase a extremos in-
verosímiles como fora o caso das autovías
do Noroeste e das Rías Baixas). Nos presu-
postos non se reflecten estes cartos –é nor-
mal unha baixa de até o 20 por cento– e on-
de están? Digo eu, por poñer un caso, na ad-
xudicación dun tramo de autovía que se fa-
ga cunha baixa de, por exemplo, o 16 por
cento, non debería alguén reclamar ese im-
porte –que figuraba no presuposto– e inves-
tilo en melloras na mesma zona?

Deixo para outra ocasión o tema dos por-
tos, aeroportos, mantemento das infraestru-
turas existentes (pasos a nivel, eliminación
de puntos negros) Eu que sei! Pero espero
que haxa quen non deixe para outra ocasión
a análise e o reclame por dereito.♦
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altercados cos presos
árabes no cárcere
pontevedrés da Lama.
Este periódico ten
informacións que
desmenten iso. Por
que se fala de
disturbios con árabes
onde non os hai?

Pide Loyola del
Palacio que morra
Castro. Algúns
deséxanlle a morte a
Fraga en privado,
pero ningún político
representativo. Del
Palacio en cambio é
vicepresidenta da
Comisión Europea e
díxoo en público.
Onde está o
humanismo que
supostamente
profesan os líderes
do PP?

Sae unha novela de
García Márquez. Os
piratas xa a editaran
antes. En
Latinoamérica é
común. Hai queixas
contra a pirataría.
Mais os escritores
españois, coa boca
pequena, mostran
envexa. Ninguén
piratea os seus
libros.

Rara coincidencia a
de El Correo Gallego
e El País cualificando
os de Raxoi de
modernos e liberais,
fronte a cuiñistas e
baltaristas. Xa
esqueceron que
Mariano foi lector
devoto dos textos
paleo-fascistas de
Fernández de la
Mora e Moure
Mariño? Talvez a
explicación está no
madridismo (non só
futbolístico)
dalgúns.♦

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Cadro 1

Ano Ferrocarril Autovías Estradas/med.urb.

2004 283,8 45,3 139,5
2005 401 79,3 177

(En millóns de euros)

Cadro 2

Titular Km (aproximados)

Estado 2.300
Xunta 5.200
Deputacións 9.900

Correo electrónico: info@anosaterra.com

leais ao goberno. Con esta versión
dá a entender que anda falto de me-
moria histórica ou é talvez que es-
queceu que a illa de San Simón foi
un campo de exterminio, que hubo
paseos nocturnos e fusilamentos
nas gabias e que moitos pagaron
coa súa vida teren defendido a li-
berdade e a democracia.

Non son historiador mais tiven
a oportunidade de coñecer persoas
loitadoras que combateron contra o
franquismo, e as experiencias que
eles contaban nada tiñan a ver coas
que narra Moa. Sei que estas per-
soas non menten. É máis, reco-
méndolle ao historiador que lea o
libro de Santiago Macías Las fosas
de Franco ou as obras da colección
‘Documentos para a historia con-
temporánea de Galiza’ que edita
Do Castro. Así saberá o que pasou
realmente e comprenderá que após
o final da guerra o réxime fran-
quista asasinou máis de 200.000

persoas polo simple feito de seren
fieis ao goberno republicano.

Por este motivo, debemos ale-
grarnos pola creación da comi-
sión viguesa pola memoria histó-
rica, que fará posíbel saber do pa-
radoiro deses miles de persoas fu-
siladas e soterradas anonimamen-
te en foxas comúns por todo o Es-
tado. Tamén tiñan nomes e apeli-
dos, aínda que non figuren nas fa-
chadas das igrexas. Obriga nosa é
devolverlles a identidade e a hon-
ra porque son un exemplo de li-
berdade que seguir.♦

HUGO BENTANCOR
(BUEU)

Pontevedra
non o merece

Sinto repugnancia de todo o que
representa ENCE. Dáme noxo a ac-
titude do PP local, única organiza-

ción do mundo que apoia a perma-
nencia eterna entre nós deste com-
plexo hipercontaminante. Cáusa-
me noxo o papelón de defensa da
empresa dalgúns que se autocuali-
fican como sindicalistas, agredén-
donos aos cidadáns co seu asalto e
secuestro do pleno do Concello.

Na súa propaganda sen escrú-
pulos, este ente alude cos enganos
que o caracterizan ao eslogan
Compromiso contigo, compromiso
con la sociedad. Vistos os prexuí-
zos e danos constantes causados a
nivel económico, urganístico, te-
rritorial, ambiental e social; dada a
condena por delito ecolóxico;
comprobadas as enfermidades de
todo tipo que se transmiten á po-
boación; observado o menosprezo
reiterado á cidadanía e á propia de-
mocracia que representa o Conce-
llo como institución, só resta dicir
que o seu “compromiso” real é coa
intolerancia, coa ilegalidade, coa

prepotencia, coa provocación, co
camorrismo, coa insolidariedade,
coa mentira. Unha vergoña inasu-
míbel para Pontevedra.

A lamentábel dinámica que to-
mou este mundillo reaccionario
composto por PP-Ence e mandadi-
ños seus de “tejerizar” a vida de-
mocrática municipal, co aplauso
alucinante dos Pedrosa, merece a
maior das repulsas, unha contesta-
ción cidadá contundente, fronte a
estes “elementos” que defenden na
práctica un pasado franquista. De
“compromiso coa sociedade”, na-
da de nada. Unicamente “compro-
miso coa suciedade política, eco-
nómica e moral” que demostrou e
demostra esta minoría predemo-
crática. E Pontevedra non merece
que os nostálxicos da ditadura di-
ten, ordenen ou impoñan o futuro
colectivo, o futuro de todos.♦

EVA MARTÍNEZ
(PONTEVEDRA)



O perigo
dos medios de
comunicación
obxectivos
O economista Paul Krug-
man comenta en El País
semanal (24 de outubro) o
papel dos medios de comu-
nicación norteamericanos.
“É horríbel. Unha parte dos
medios, algúns xornais ou
a cadea Fox News forman
parte da maquinaria da de-
reita e son completamente
tendenciosos. O seu públi-
co cre que Irak tiña armas
de destrución masiva, que
había vínculos entre Sa-
dam Husein e os atentados
do 11 de setembro e que a
maioría dos países do mun-
do danlle o seu apoio aos
Estados Unidos. O resto
dos medios son moi, moi,
moi prudentes. Por moi es-
candalosa que seña unha
mentira, tenden a publicar
as dúas caras da historia,
que os republicanos din un-
ha cousa e os demócratas
outra. Mais raramente pu-
blican ou afondan sobre cal
é a verdade”.♦

UE si,
pero non así
Camilo Nogueira xulga
que calquera opción (o si, o
non ou a abstención), no re-
ferendum europeo, é válida
sempre que a postura crítica
non vai acompañada dun re-
xeitamento da propia exis-
tencia da UE. Así o recorda
nun artigo do xornal dixital
Vieiros do 26 de outubro.
“Pódese votar non, afirma o
que foi eurodeputado do
BNG na anterior lexislatu-
ra, porque a Unión non re-
coñece aínda as nacións sen
Estado, como tampouco o
fai a Constitución española
(...). Pódese votar si tendo
en conta que a Unión está
nun proceso no que, faltan-
do etapas para que o actual
protagonismo dos Estados
pase definitivamente aos
pobos e aos cidadáns, ca-
miña historicamente nesa
dirección (...). A absten-
ción ou o voto en branco,
aínda tendo unha posición
crítica perante o Tratado
Constitucional, poderían
reflectir a realidade de que
a derrota do Tratado Cons-
titucional non traería hoxe
consigo unha mellor Cons-
titución, senón a volta aos
Tratados de Niza e de Ma-
astricht (...). As tres op-
cións son defendíbeis (...)
se, loitando para que avan-
ce como unha Unión dos
povos e como unha Unión
dos dereitos humanos e so-
ciais, parten da idea da UE
como unha morada política
propia e como unha forma
privilexiada de os galegos

e as galegas estaren no
mundo como cidadáns e
como nación. Creo, contra-
riamente, que (...) o voto
pedido no Referendum per-

dería o creto necesario de
responderen realmente a
segundas intencións opos-
tas á mesma existencia da
Unión Europea”.♦

N
º 

1.
14

8 
●

D
o 

28
 d

e 
ou

tu
br

o 
ao

 3
 d

e 
no

ve
m

br
o 

de
 2

00
4 

●
A

no
 X

X
V

II

Nefres
BIEITO IGLESIAS

Un comunicado de CC OO –ramo de pasteiras cheirentas–
despacha a política da UPG no Concello de Pontevedra coa
pauliña de reaccionaria. Por parte desa armadilla, moi vis-

ta, de chamarlle Upegué a Lores (quen ten nome como todo quis-
que e, o que é máis raro na Galiza, tamén ten troles), usan tales
comunicantes a mala arte de censurar o aruxo en ollo alleo, cando
anda o propio comido das langañas. A Upegué, se pecou de algo,
foi de demasiado revolucionada. A máis, neste conflito preciso o
texto que guía á corporación da Boa Vila non é O capital, de
Marx, nin O libro vermello, de Mao, senón O perfume, de Patrick
Süskind. Existe unha empresa e un presidente da Xunta que ofen-
den as ulideiras. E unhos sindicalistas ex peixes que botan por
diante tantiños empregos pra atacar a un goberno municipal de es-
querdas e pra eludir un problema ecolóxico que xa fede; en lugar
de esixirlle a ENCE unha solución que salvagarde os direitos labo-
rais e o aire que respiran os pontevedreses, empéñanse en
derrocar aos reaccionarios (pra revolucionarios abondan eles).
Estou por xogar que se realizasen un inquérito, primeiro entre os
traballadores amotinados, e despois entre a militancia upegalla,
con preguntas sobre a guerra de Iraque, a propiedade privada, o
casal gai, o aborto e as leis contra o maltrato ás mulleres, os
resultados deixarían pampos aos avanzadísimos dirixentes de CC
OO (venturosamente, os máis dos ex comunistas xa se colocaron
no PSOE). Claro que hai progres neste infortunado país que
consideran aos bloqueiros intrinsecamente ruís. Tanto se aturan
impasibles o torbón –así fixo Lores–, como se ordenasen unhos
lambreazos da policía local.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

En serio

Todo país necesita o equivalente a unha escaleira de incendios
ou unha porta de emerxencia. Dada a celeridade nas transfor-
macións, dada a necesaria fecundación técnica e cultural da

economía, Galicia, co condicionamento demográfico, ou entra
nunha fase de cambio, de democracia cosmopolita, ou esmorece
nun vello balneario clientelar. Hai  unha intersección para un posí-
bel entendemento entre o Partido Socialista de Galicia e o Bloque
Nacionalista Galego, os dous eixes que poden posibilitar un verda-
deiro cambio de hora. Facer de Galicia unha matriz, un almeiro
creativo.  Unha porta de dobre folla ten inconvenientes mais tamén
vantaxes. Sería máis flexíbel, e aquelaría ben co ciclo estacional do
poder, pois a pluralidade societaria airea a casa e limita o mofo e a
corrupción. O campo de intersección parece claro: compromiso de-
mocrático, galeguismo, estado de liberdades e benestar, protección
do medio ambiente e planificación do territorio (Castelao: “Galicia
como cidade xardín”), e apoio resolto á educación, cultura, investi-
gación e á imaxinación empresarial. 

Crear un hábitat de encontro, unha achega cultural que posibi-
lite ese espazo de esperanza, é o primeiro chanzo imprescindíbel
para pasar ese lintel. En ambas as dúas partes hai expertos en
montar desavinzas. E hai poderosas forzas interesadas en alimen-
tar o cainismo e o sectarismo no campo alternativo. Até o de ago-
ra, sempre atoparon algún Epimeteo parvo que se prestou a abrir a
caixa de Pandora. Agora chegou o tempo dos políticos de
verdade. Dos pacientes redeiros que son quen de desfacer nós sen
estragar o aparello. Dos construtores de pontes, no país dos ríos.
Un exemplo de nó? O da Coruña. Vázquez é un experto na liorta.
Leva anos abaneando o “ele” da guerra lingüística como
Alcibíades co rabo do can na man para distraer os atenienses. Pe-
ro é a guerra máis absurda da historia, non cruenta mais do estilo
daquela “guerra do fútbol” que narrou Ryszard Kapucinski. Non
hai ningunha liberdade persoal en cuestión, calquera chama á
cidade como queira. O que se trata é se os organismos oficiais
cumpren ou non a lei superior, así no código de circulación como
na toponimia. Cando vexo a miña cidade enredada nesa miudeza
penso que ten que ser un mal de aire pasaxeiro, que estamos nun-
ha levitación como no Castroforte da Saga/Fuga, nunha perrencha
histórica. Nin uns nin outros deberían caer na trampa de que un
rabo ou dous envelenen a conversa. E Vázquez debería lembrar os
anos perdidos, cando non foi quen nin de dialogar cos seus
compañeiros para pór en marcha a mancomunidade. En canto ao
Bloque, sería un erro gravísimo que non estimase a época Zapate-
ro como radicalmente distinta e moi positiva para a democracia e
a pluralidade no Estado español. Se se cultiva a
complementariedade e non o darwinismo, o moi probábel
crecemento do Partido Socialista  non traba o Bloque, e viceversa.
Unha atmosfera progresista favorece sempre a diversidade. Os
pontífices deberían pórse man a obra en Vigo. Se se entenden alí,
antes das autonómicas, xa estaremos entrando nunha Galicia
como democracia cosmopolita. Xa estaremos en serio. 

Sen boinas. Aínda que disque foi o da resurrección de Cuíña,
eu ver non vin ningunha boina no congreso do Partido Popular. O
que había, nuns e noutros peitos, era moito Lacoste. A ver se vai
ser maioritario o sector dos Crocodilos!♦

Castelao e o Irak.A imaxe de
Castelao, correspondente ao álbum de guerra,
Galicia Mártir, semella unha premonición do
sucedido no Irak. Chama a atención a
coincidencia da figura pasiva, de brazos
cruzados e gorro. A lenda de Castelao dicía:
“Así aprenderán a non ter ideas”. Segue vixente.
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Latexos

Outro
presidente
lareto
X.L. FRANCO GRANDE

Primeiro, o anterior presi-
dente do Tribunal Cons-
titucional (TC), o ínclito

Manuel Jiménez de Parga, e
agora o do Tribunal Supremo
(TS), o non menos ínclito
Francisco Hernando. Os dous
souberon substituír a pruden-
cia e as actitudes circunspec-
tas que mellor cadrarían cos
seus cargos –e que son as que
calquera xente normal
agardaría deles– por saídas
propias de laretos e mesmo
esquecendo as altas represen-
tacións que teñen atribuídas.

Son moi graves as declara-
cións  do presidente do TS fei-
tas o 21 de outubro na
Comisión de Xustiza e Interior
do Senado: primeiro, entende
que non procede modificar o
precepto que penaliza a
convocatoria dos chamados
referendos ilegais porque “non
variaron as condicións que se
deron o ano pasado para esta-
belecer a sanción penal” que
agora se quere modificar;
segundo, que o Estado español
ten que dar unha resposta, e a
resposta é incriminando o que
é unha ilegalidade” 

No primeiro suposto, é
claro e manifesto que ese xuí-
zo só lle corresponde ao poder
lexislativo, nunca ao xudicial.
Sinxelamente, que se meteu
onde ninguén o chamou. Máis
grave aínda penso que é o se-
gundo, pois, á parte de partici-
par da mesma natureza, isto é,
non se tratar de materia propia
do poder xudicial, está sentan-
do que a boa e única legalida-
de é a vixente, que non se de-
be tocar, que é a que el
prefire, que sacraliza
pretendéndoa inamovible. Al-
go que, para un xurista, é moi
grave. E se este, ademais, é
presidente do TS, moito peor.

Non se trata, pois, de que
o presidente do TS, por razón
da liberdade de expresión, non
poida dicir o que dixo. O que
el fixo foi introducir un xuízo
político que corresponde tan
só a outro poder do Estado, e
fíxoo, non como cidadán par-
ticular, senón como presidente
do TS e na Comisión de Xus-
tiza e Interior do Senado.

Moi mala cousa é que as
máis altas representacións do
Estado deixen de observar iso
tan sinxelo que se chama
saber estar. Poucas cousas
contribúen con tanta eficacia,
en tal suposto, ao desprestixio
das institucións, xa que dese
xeito dáselles aos cidadáns un-
ha moi pobre imaxe delas,
pois veranas servidas por xen-
te cascabeleira e sen o siso
que se lle presume e que en
xeral se lle apón. Desa manei-
ra, a quen se ataca é ao Estado
–ese Estado que Hernando di
que defende e que, por riba de
todo e contra todos, cómpre
defender. Boa maneira a súa
de dar exemplo.♦♦

A empresa ENCE, produtora de
pasta de papel, ubicada na ría
de Pontevedra e unha das máis
contaminantes de Galiza desde
que se instalou nos anos sesen-
ta, non oculta desde hai meses a
súa pretensión de ampliar a fac-
toría e quedarse definitivamen-
te no lugar actual. Para tal ob-
xectivo necesitaría que se recti-
ficase a esixencia imposta pola
Lei de Costas de que se retirase
a partir do 2018. 

Para saltar ese límite, dupli-
car a produción e consolidarse
definitivamente, contrariando
así a tradicional e maioritaria
oposición que existen na cidade
á pasteira contaminante, ENCE

ofreceu recentemente a promesa
de “completar o ciclo produtivo”
cunha pequena papeleira que
traería 90 novos postos de traba-
llo e absorvería entre o 5 e o 8%
da pasta que actualmente xera.

Xosé Luís Méndez, presi-
dente do consello de adminis-
tración de ENCE e ao tempo pre-
sidente de Caixa Galicia, ató-
pase co impedimento dun go-
berno municipal que se nega a
aceptar proxectos que consoli-
den a ocupación actual de me-
dio millón de metros cadrados
de areal da ría. 

A ENCE xa se lle puxeran as
cousas costa arriba cando os

avogados do Estado viron unha
clara violentación de lei na ten-
tativa da empresa de desafectar
os terreos e facerse coa súa pro-
piedade definitiva. O cambio de
signo no goberno de Madrid
converteu en definitivamente
insalvábel este obxectivo.  A
respecto do límite do ano 2018,
a ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, anunciou hai
pouco que era “improrrogábel”. 

ENCE tratou tamén, através
da Xunta de Galicia, de declarar
a instalación da factoría materia
supramunicipal, declaración que
conseguiu nun tempo record,
grazas as súas boas relacións co
Partido Popular. Deste modo o
concello que goberna o naciona-
lista Miguel Lores, en alianza co
PSOE, quedaría sen marxe de
manobra. Através dunha política
de feitos consumados, a empresa
privada ENCE procuraba unha
declaración de “interese públi-
co”, saltando así o planeamento
urbanístico da cidade. O conce-
llo de Pontevedra conseguiu,
non embargante, mediante un re-
curso ao Tribunal Superior de
Galiza, a suspensión cautelar das
obras anunciadas pola empresa
para a ampliación. O Superior
deulle tamén a razón ao concello
ao ratificar que a obra non se po-
dería realizar sen licencia do

municipio. Nestes momentos
empresa e concello están á espe-
ra da sentencia.

ENCE non pudo con Lores

Mais, sen dúbida, a gran derro-
ta de ENCE produciuse nas pasa-
das eleccións municipais. Lores
seguía na alcaldía, pese aos mi-
llóns gastados pola empresa
nunha indisimulada compra de
vontades, pola que pasaron des-
de clubes deportivos esponsori-
zados, a medios de comunica-
ción inusitadamente agresivos
co goberno da cidade. O apoio
ao PP, liderado por Teresa Pe-
drosa, muller de
apariencia tole-
rante, pero á que
moitos adxudi-
can un ideario
tardofranquista e
predemocrático,
non deu resulta-
do electoral. Os
pontevedreses
non deixan de
observar con iro-
nía as enormes
cantidades de di-
ñeiro gastadas
pola pasteira en
propaganda lo-
cal, cando a súa producción é
exportada, nun 90%, a fora do
Estado e nun 10% a outras co-
munidades españolas. Non que-
dando polo tanto en Galiza, nin
sequera unha pequena parte. 

Os observadores da política
local non dubidan de que, de non
mediar o acoso de ENCE, o gober-
no municipal nacionalista tería
logrado nos mesmos comicios
unha cómoda maioría absoluta.

As sucesivas derrotas estra-
téxicas da empresa levaron, ao
parecer, ao conselleiro delega-
do de ENCE Juan Villena a aco-
meter o plano B. Villena avisa-
ra xa en días pasados ao alcalde
e a outros políticos, no transcur-
so dunha reunión, coa seguinte
frase: “O que pasou non é nada
comparado co que vai pasar a
partir de agora”. 

No boicot do pasado ven-
res participaron algúns traba-
lladores de ENCE, e outros de
Elnosa e Norfor, como se pode
ver nos videos do altercado.
Fontes nacionalistas estiman
que ENCE se negara a dar o vis-

to bo até agora a
este tipo de ac-
tos, pero que
desta volta si o
fixo. As mesmas
fontes sospeitan
que moitos tra-
balladores autó-
nomos de em-
presas contrata-
das por ENCE,
como algunha
das citadas, fo-
ron inducidos a
participar na
ocupación de
concello, baixo

amenaza velada de non ir tra-
ballar ao día seguinte.  

Entre os presentes no boicot
foron vistos tamén membros
tradicionais da extrema dereita
pontevedresa. Activistas en es-
traña maridaxe con varios mem-
bros de CCOO da celulosa.

Apregunta é: ¿até onde chega-
rá ENCEcoa presión, tendo en con-
ta que incidentes como o referido
non benefician a súa imaxe?♦

Moitos dos participantes
teñen empregos temporais da empresa pasteira

O concello de Pontevedra acusa a
ENCE de instigar o altercado no pleno

M.V.
ENCE pasou a maiores, despois de que lle fallasen as tácticas pa-
sadas. É o que se comenta nos corredores do concello de Ponte-
vedra, tras o altercado do pasado venres 22, cando traballado-
res da empresa pasteira e doutras vinculadas a ela impediron a
celebración do pleno municipal durante dez horas. O alcalde
negouse a utilizar a forza pública para desaloxar os boicotea-
dores, mais fontes do goberno local acusaron os participantes
e os seus instigadores de violentar a democracia municipal.

A papeleira
prometida por ENCE

traería 90 novos
postos de traballo e
absorvería entre o 5
e o 8% da pasta
que produce.

PACO VILABARROS
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Pensaba que me faltaban poucas
cousas por ver do comportamento
da Xunta de Persoal do Concello
de Vigo, pero o certo é que mi-
nusvalorei a capacidade deste pe-
culiar grupo de sindicalistas para
estabelecer estratexias que rozan
o esperpento. A última (non será a
derradeira) xogada destes nego-
ciadores de vangarda foi a de
comparecer ante os medios de co-
municación da man do goberno
municipal para apoiar sen rubor o
proxecto de presupostos do equi-
po de Corina Porro.

Hai tempo que os represen-
tantes sindicais dos empregados
municipais de Vigo perderon o
rumbo. Hai tempo que esquece-
ron que traballan nunha adminis-
tración pública dende a que de-
ben servir ao conxunto dos vi-
gueses e non a si mesmos. Hai
tempo que as seccións sindicais
no Concello se parecen máis a
grupos corporativos que a sindi-
catos de clase. Hai tempo que o
comité borrou do seu vocabula-
rio a palabra negociación e subli-
ñou o termo chantaxe.

É curioso comprobar como os
sucesivos presidentes da Xunta de
persoal se gaban de que os mello-
res acordos que acadaron se pro-
duciron con gobernos do PP.
Cómpre lembrar aquel sonado
convenio asinado con Manuel Pé-
rez que nunca se puido aplicar
porque se construíu con alicerces
absolutamente ilegais. Porén, ao
daquela alcalde o pacto serviulle

para garantir a paz social durante
o seu mandato e para desestabili-
zar o seu sucesor. O comité tei-
mou en acosar o goberno de Lois
Pérez Castrillo para conseguir a
aplicación daquel xeneroso con-
venio malia as múltiplas adverten-
cias de que non tiña sustento le-
gal, chegando a ignorar incluso
advertencias por escrito sobre a
natureza ilícita do acordo e as
consecuencias punitivas da súa
aplicación realizadas por organis-
mos administrativos competentes.

Que dicir da estratexia rei-
vindicativa dos nosos líderes
obreiros? O sistema é sempre o
mesmo. Primeiro, disfrazar de
cara á opinión pública a petición
de incrementos salariais ocultán-
doa con queixas sobre a falta de
medios materiais e humanos.
Despois, recorrer a calquera sis-
tema de presión, que non supoña
sacrificio para quen o exerce, ig-
norando calquera principio ético,
pero buscando o máximo des-

gaste do opoñente (goberno mu-
nicipal). Aquí vale todo: espallar
pola cidade panfletos calumnio-
sos, ameazar os compañeiros,
solicitar dias libres coincidindo
con convocatorias de folga, rea-
lizar paros encubertos deixando
de cumprir as funcións propias
do posto, solicitar baixas por en-
fermidade de forma masiva...
Todos estes exemplos e outros
máis que contribúen a despresti-
xiar o movemento sindical po-
den atoparse nos últimos anos de
actividade da Xunta de Persoal.

Estes sindicalistas modelo,
que antepoñen o seu interese par-
ticular ao dun servizo público,
aos que o respecto á legalidade
ou o estado das arcas municipais
nada lles importa fronte ao seu
beneficio, fotográfanse agora co
goberno do PP para defender o
proxecto de presupostos de Po-
rro. O documento orzamentario
non está elaborado e mal poden
coñecer os membros da Xunta de

Persoal o seu contido, pero abón-
dalles con saber que o capítulo de
persoal estará ben nutrido para
deixar arrombado calquera escrú-
pulo e demandar a aprobación
dos presupostos municipais
(sempre polo ben da cidade). 

A escusa que esgrime desta
volta o presidente da Xunta de Per-
soal, Antonio Juste, para aplaudir
publicamente ao goberno popular
é a convocatoria das prazas inclui-
das na oferta pública de emprego
do ano 2003. Abraiante!, o comité
felicítase porque o gabinete de Co-
rina decidiu convocar as prazas ca-
se dous anos despois de seren apro-
badas e, ademáis, considera histó-
rica unha oferta de 64 postos cando
en 2002 o goberno de Lois Castri-
llo cubrira nada menos que 106
prazas. A verdade é que ao señor
Juste lle importa ben pouco cal se-
xa a oferta de emprego do Conce-
llo de Vigo. O seu insólito compor-
tamento está orientado a conseguir
que a Policía Local, corpo ao que
pertence e que condiciona todo o
funcionamento interno da Xunta
de Persoal, volva gozar das sucu-
lentas compensacións económicas
que paga o Concello de Vigo por
realizar horarios flexibles, pluses
cos que nin sequera soña calquera
outro funcionario público deste pa-
ís. Con esa compensación á vista
calquera sindicalista estaría dispos-
to a cantar loas a un goberno ou a
difamar á oposición. Ou non? Qui-
zais os sindicatos poidan sacarme
desta dúbida.♦

Alianza PP-sindicatos
no Concello

XOSÉ MANUEL AÑEL

No Concello volve confirmarse a vella tradición de bo-
as relacións entre os sindicatos e o goberno popular.

Vigo

O nome
da Coruña
XOSÉ M. SARILLE

Cando un sistema políti-
co, os gobernos, os tri-
bunais e os partidos,

consenten que un canalla
incumpra a lei, se burle dela
e do parlamento que a
lexislou, e que en consecuen-
cia se mofe dos cidadáns que
votaron os lexisladores; can-
do ademais consenten que
non acate as sentenzas, e que
ría dos xuíces que fallaron, e
dos fiscais que insisten
oralmente en que a lei e as
sentenzas deben cumprirse;
cando todo iso sucede,
estamos evidentemente ante
un canalla, non cabe dúbida,
pero tamén, e sobretodo, ante
unha democracia do xénero
chico, de soportes fráxiles,
adubiada por estes tipos que
tanto poden airear o nazismo
da División Azul, como
enviar tropas ao Iraq, ou,
neste caso, retar os tribunais
e os lexisladores. 

O canalla coruñés repta.
Mais que ninguén se confun-
da. Desta vez non afrenta só
a Mesa, nin ao galeguismo.
Reta o seu partido, a Xunta e
os xuíces e fiscais. Quere que
todos entremos a debater a
súa nova proposta, de
cambiar o nome da Coruña
coa lei de grandes cidades.
Ese cambio non é posíbel,
pero a cuestión central,
sobretodo e antes de nada, é
que ese non é o problema,
que ese non é o asunto. 

O problema que hai aquí
é que un gobernante non
cumpre as leis nin as senten-
zas, búrlase e non lle sucede
nada. E diso é do que hai
que falar, non da
retransmisión mediática das
ocurrencias que Vázquez vai
ter nos próximos meses,
aprobando, declarando, e in-
tentando que todos falemos
da hipotética validez ou
invalidez da nova lei para o
topónimo. O debate é que
este individuo é un pésimo
exemplo social e un
delincuente que basurea, co-
mo diría Mario Bunge, a
cousa pública .  

Cambiando de conversa.
Sería unha mágoa que ese
asunto do topónimo acochase
a nova campaña da Mesa po-
la Normalización Lingüística,
que inicia a nova liña de
actuación cunha proposta ra-
dicalmente orixinal. Quere A
Mesa facer unha bolsa de
clientes de bancos dispostos
a cambiar as nóminas e as
contas para aquela entidade
que se comprometa a facer
un uso normal do galego. A
Mesa entregaralle á entidade
galeguizada os datos dos
clientes para que negocien
con eles. Estes clientes
enviarán antes á Mesa a auto-
rización para que ese contac-
to se produza. Se a bolsa é
grande serán moitos miles de
millóns de pesetas os que se
ofrezan. Anímense porque
imos falar na linguaxe
deles.♦

Tras analizar a situación viuse
a necesidade dunha volta ás rú-
as da cidade de Compostela.
Deste xeito acordouse convo-
car unha manifestación para o
próximo día 13, data que hai
dous anos marcou o inicio da
traxedia e a resposta social
máis importante de Galiza dos
últimos tempos. “Marcamos o
día 13 porque queremos que
sexa a referencia para os próxi-
mos anos. Pedimos a toda a
xente que se concentre na ma-
nifestación dese día en Santia-
go ás seis da tarde”, solicita o
representante da plataforma
Xosé Sánchez. Burla Negra le-
vará a cabo un espectáculo ao
remate da concentración.

As plataformas locais van
poñer autobuses a disposición de
todo aquel cidadán que o desexe
para trasladarse até a manifesta-
ción. Os billetes poderán merca-
los ao prezo de 6 euros na sede
da Plataforma en horario de 6 a 9
de tarde e nas sedes centrais dos
sindicatos CC.OO, UGT e CIG.

Nunca Máis tratará de facer
visíbel a data do 13 de novem-
bro a través da entrega de pro-
paganda, pegatinas, pegada de
carteis, coloquios... Xosé Sán-
chez fai un chamamento á ci-
dadanía para “que volvan po-
ñer as bandeiras nas fiestras e
así manter viva a memoria de
Nunca Máis. Na sede entre-
garemos gratuitamente bandei-
ras a todo aquel que a solicite”
e engade “estamos a formular
para o próximo ano toda unha
campaña co fin de que o Parla-
mento Galego declare o día 13
de novembro oficialmente día
da dignidade”. 

Unha delegación da plata-
forma realizará proximamente
unha viaxe a Madrid para entre-
vistarse cos grupos parlamenta-
rios en relación aos orzamentos
para que, segundo sinala Xosé
Sánchez , “non empreguen co-
mo escusa o descoñecemento
de que en Galiza aínda non se
dispuxeron os medios suficien-
tes para saír desta crise”.♦

Nunca Máis convoca unha
manifestación para o 13 de novembro

SILVIA ROZAS GARCÍA
No plenario da Plataforma Nunca Máis do venres 26 abordouse
a situación de Galiza dous anos despois do Prestige, desde o
punto de vista medioambiental, de recuperación económica, da
seguridade marítima e do impacto sobre os sectores produtivos,
chegándose á conclusión de que Galiza, non só non está recupe-
rada do impacto producido pola marea negra, senón que non se
dan as condicións mínimas que eviten unha nova catástrofe.

Manifestación de Nunca Máis o 25 de xullo do 2003 en Santiago.   PACO VILABARROS
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Carta ao alcalde
de Pontevedra
CARLOS AYMERICH

Por acaso chegoume ao meu correo electrónico esta cu-
riosa misiva dirixida ao alcalde de Pontevedra que poño
en coñecimento de todos e todas vós:

Excmo. Sr. Miguel Anxo Fernández Lores
Alcalde de Pontevedra

Esta fin de semana, o presidente da Xunta aconselloulle se-
guir o exemplo de Francisco Vázquez co fin de evitar inci-
dentes como os protagonizados por vostede o pasado 22 de
outubro. Por indicación de Manuel Fraga paso a lle concre-
tar algunhas das actuacións que, protagonizadas polo noso
alcalde amigo da Coruña, penso poden ser do seu interese.

Acerca da contaminación da ría, non debería vostede
enfrentarse a ENCE e a Caixa Galicia. Simplemente,
cando o vento leve a Pontevedra os fumes de Celulosas
limítese a encargar estudos a asociacións e técnicos afíns
co fin de determinar a orixe dos cheiros. Os cidadáns da
Coruña, de forma regular, aturan o fedor procedente da
planta de Nostián. A reacción de Francisco Vázquez, con
grande éxito mediático, foi a de encargar un estudo que
non se sabe cando rematará. A mesma actuación foi se-
guida a respecto dos cagallóns que, verán tras verán, re-
calan nas praias coruñesas procedentes dunhas augas re-
siduais vertidas sen depuración ningunha ou a respecto
da descarga de carbón a ceo aberto no barrio dos Castros.

Negue o evidente, escúdese en técnicos afíns –podémos-
llos facilitar nós mesmos– e todo correrá moito mellor.

Polo demais, sempre pode apresentar a candidatura de
Pontevedra a certames internacionais como o “Nations in
Bloom”, que xa distinguiu A Coruña como cidade respec-
tuosa co medio ambiente. Basta con apresentar vídeos e ima-
xes doutras cidades (no caso da Coruña foilles moi ben con
imaxes tiradas de Pamplona) e
pagarlles xenerosamente aos
membros do xurado e á aso-
ciación privada organizadora.

É evidente, Sr. Lores, que
estas recomendacións non va-
lerían de nada se non mantén
unha boa relación cos medios
de comunicación da cidade.
Non falo de tratalos cordial-
mente nin de informalos pun-
tualmente da actividade muni-
cipal. A transparencia mesmo
pode ser contraproducente. Xa sabe a que me refiro: pu-
blicite bandos municipais de benvida a ministros e outros
altos cargos, discriminando os medios rebeldes. Asine
convenios con emisoras privadas que lle garantan un tra-
tamento “obxectivo” da súa persoa e da súa xestión. Son
apenas algunhas ideas que, agardo, lle aproveiten e lle fa-
gan a vida moito máis cómoda.

Consensúe a súa política coa sociedade. Non, por su-
posto, cos cidadáns ou coas súas organizacións represen-
tativas. Coa verdadeira sociedade civil: os grandes em-
presarios, os construtores, o sector financeiro e, por su-
posto, o Opus Dei, ao que Francisco Vázquez confíou con
éxito a educación dos seus fillos: xa están todos coloca-
dos. Nunca como até agora A Coruña desfrutou de tanta
paz social: os construtores especulan, a Caixa fai os seus
negocios e os cidadáns aturan, pacientemente, os prezos
da vivenda máis altos de toda Galiza. Repare en que mes-
mo tendo A Coruña unha taxa de paro superior á media
galega, os secretarios comarcais de CC OO e UGT secun-
dan, entusiasticamente, a xestión do Sr. Vázquez e os ne-

gocios dos seus amigos. Deste xeito, Sr. Lores, manterá a
xente tranquila e poderá incrementar de forma notábel o
seu patrimonio e o da súa familia. Todo queda na casa: o
xenro de Francisco Vázquez, sen méritos relevantes coñe-
cidos, xa forma parte do Consello de Administración da
Corporación Caixa Galicia. Hai algo máis bonito?

Gaste os cartos con sentido. Non estou a falar, Sr. Lo-
res, de rehabilitar o casco
histórico –é mellor deixar
que se degrade, como na Co-
ruña, para que despois o al-
calde e os seus amigos poi-
dan comprar as casas a prezo
de saldo–, nin de crear máis
zonas verdes –aparcadoiros,
aparcadoiros!–, nin de mello-
rar as condicións do ensino
público ou dotar máis bolsas
para os estudantes da cidade.
Non. Faga coma el: un tran-

vía turístico ao longo do paseo marítimo, o “Millenium”,
un elevador no Monte de San Pedro. É certo que non ser-
ven para nada, pero a xente está ocupada e, mentres tan-
to, pódense derrubar edificios protexidos ou edificar nas
poucas zonas verdes que van quedando. 

Se todo o anterior non bastase, fomente o chauvinis-
mo local. Use calquera recurso: o fútbol, o desprezo po-
lo galego, a inimizade cos concellos limítrofes, a calida-
de do esperma… Todo vale. Invente afrontas, anuncie
complots contra a cidade, argalle polémicas a respecto do
topónimo –que tal “Puentevieja”?– e repoña os nomes
franquistas nas rúas e prazas do seu concello.  

Acepte o consello do presidente, Sr. Lores. Siga o
exemplo de Francisco Vázquez. Asegúrollo, vainos ir a
todos moito mellor. Do contrario, verómonos obrigados a
enviarlles outra vez aos nosos colaboradores de CC OO.

Un cordial saúdo
Sérvulo Criado Caseiro

Presidencia da Xunta de Galiza
Directiva Rexional do PP de Ga(Ga)

Poñer de acordo diferentes op-
cións políticas é difícil case sem-
pre, máis aínda cando se trata de
investimentos e de administra-
cións gobernadas por diferentes
partidos. As cantidades recollidas
nos orzamentos xerais da comu-
nidade para investir na área com-
postelá están a conseguir o impo-
síbel. Pode haber peros parciais
pero, polo de agora, non os hai
para o volume global previsto.

Entre os cidadáns, dos que se
nutren sempre os presupostos, os
que respiran máis fondo son os
que optaron por Bertamiráns ou
Brión como alternativa para vi-
vir, por non poderen chegar a ca-
sa nin piso na capital, e viron a
súa ilusión de vivir no campo
convertida en pesadelo, en loita
perpetua contra o atasco nos ac-
cesos a Santiago. A ilusión que
puidesen ter os convencidos de
que gañarían en calidade de vida
vivindo fóra esnafrouse contra a
realidade do atasco, contra a ne-
cesidade de madrugar máis alá
do razoábel, contra a busca de
pistas para sortear o tapón das
horas punta, aínda con risco de
perderse polo Pedroso. 

Agora, os que escolleron o
microclima de Bertamiráns ou as
urbanización de Roxos ou Brión
volven ter motivo para ilusionar-
se. Seica a autovía que se está a
vender desde hai anos vai come-
zar a ser realidade, cos 20 mi-
llóns de euros previstos como
anualidade para 2005. Será o
principio do fin do grande atas-
co? Os que busquen casa para
mudarse en catro ou cinco anos
(antes estará o pesadelo dunha
estrada insuficiente en obras) tal-
vez poidan mirar para esa zona
de novo. Os especuladores segu-
ro que xa miran con ollos cobizo-
sos. Os prezos razoábeis (até cer-

to punto) logo deixarán de selo.
O de circular pola cidade do

Apóstolo seguirá sendo tan difi-
cultoso como é costume. A aper-

tura da praza Roxa ao tráfico,
despois de ter que retocar parte do
feito para que coubese o autobús,
non suporá ningún milagre sobre

os tempos pasados. Están por re-
matar as actuacións de urbaniza-
ción nas rúas de Frei Rosendo
Salvado ou República do Salva-

dor. Con cargo aos presupostos
do concello, estas obras comeza-
rán despois do Nadal e está pre-
visto que rematen antes do próxi-
mo verán. Máis pesadelo.

Con todo, o maior investi-
mento do próximo ano na área
de Santiago será outra vez para a
Cidade da Cultura. Os debates,
na actualidade, roldan sobre có-
mo darlle vida ao complexo, có-
mo tirar rendemento social con-
tinuado de todos os cartos que se
levan enterrado nese monte. O
reto pode ser aínda máis comple-
xo que a construción mesma,
bastante máis que a construción
dunha autovía a Brión.♦

Orzamentos, esperanzas e
pesadelos

XAVIER LÓPEZ

Os presupostos para a cidade poden solucionar os problemas dos accesos por
estrada mais seguen pexados pola gran fame de cartos da Cidade da Cultura.

Santiago

Un re-comezo da RN
LOIS DIÉGUEZ

Hai xa moitos anos que acostumabamos a escoitar a chamada
Radio Nacional (poñerémoslle aquí RN para que non confunda-
mos iso do “nacional”), por emitir en galego, e porque nela “ac-
tuaban” Lino Braxe e Matesa Bourio, uns artistas, con aquelas
escenas da ama e do amo da casa a varrer o lixo social que se
lles amoreaba. Despois, a radio españolizouse e así durou e du-
rou até facernos esquecer aquel conto de “era unha vez unha RN
que falaba en galego...”. Agora, de novo grazas ao deputado
Francisco Rodríguez (canto lle debe Galiza a este valioso e va-
lente home) a RN volve, ou vai emitir no noso idioma. Viva!,
como exclamaba sempre que levaba unha alegría un meu amigo
portugués. Viva!, pois, a nova. A loita de tanta xente, entre eles
os d’A Mesa, tivo, á fin, a súa compensación. Ao acordo na co-
misión do Parlamento do Estado que o fixo posíbel, só lle de-
volvemos a espiña cravada pola deputada Mª Xosé Porteiro ao
mudar o punto inicial de que Radio 4 emitise totalmente en ga-
lego por outro que, no canto diso, pedise simplemente o estudo
de tal posibilidade. De non aceptalo Rodríguez, os demais pun-
tos non se aprobarían. Mágoa que este detalle se ocultase nas
noticias propagandísticas, e mágoa tamén que aínda teñamos
que sufrir estas heroicas Agustinas de... Galiza.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘O xenro de Francisco Vázquez,
sen méritos coñecidos, xa forma

parte do Consello de Administración
da Corporación Caixa Galicia.

Hai algo máis bonito?”

E CON ESTES
ORZAMENTOS PENSAN

TOMAR A XUNTA? A XUNTA E MÁIS
O PELO, MEU.



Cales son as principais conclu-
sións do estudo?

En Galiza prodúcese unha
emisión demasiado alta de deter-
minados gases. En dióxido de
xofre rexístrase o 30% do total
do Estado. En dióxido de carbo-
no localizouse o 11% do total
estatal, en monóxido de carbono
o 14,75% e en óxido de nitróxe-
no un 11%. Todos estes datos
son demasiado altos para un país
que ten menos dos 6% da poboa-
ción, non está demasiado indus-
trializado e non ten un nivel de
vida demasiado alto. Polo tanto,
estamos provocando máis conta-
minación da que deberíamos. 

A que se debe a contamina-
ción?

Fundamentalmente, a presen-
za das centrais térmicas de Mei-
rama e As Pontes. Estudando por
sectores, o enerxético é o princi-
pal responsábel de contamina-
ción. As centrais térmicas produ-
cen o 45% do dióxido de carbo-
no que se emite á atmosfera e o
81,4% do dioxido de xofre. Ta-
mén existen outras industrias
puntuais que son grandes conta-
minadoras, como a refinería de
petróleo, a de aluminio-alúmina
e outras fábricas de ferroalea-
cións. Son puntos moi concretos,
o cal pode ser positivo á hora de
tomar medidas.

Como se pode actuar sobre
eses sectores?

O protocolo de Kyoto obriga
a reducir a contaminación en to-
do o Estado español. Endesa en
Teruel reduciu máis do 95% de
contaminación, mentres que en
Galiza só disminuiu un 37%. Es-
te paradoxo produciuse porque
en Teruel houbo maior presión
social e as autoridades foron
máis sensíbeis ás protestas. Gas-
tando a cuarta parte dos benefi-
cios anuais, resolveron o proble-
ma da emisión de gases para
practicamente toda a vida. Aquí
o Goberno galego foi por outra
vía. Estableceu un imposto que
consiste en que quen contamina
paga. Pero na realidade non é
así, porque non se paga todo o
que se contamina e os cartos que
se recadan non se reinvisten no
medio ambiente. Por outro lado,
como o imposto é baixo, as em-
presas prefiren pagalo e seguir
contaminando sen ter que tomar
medidas de redución de gases. 

Como se pode reducir o
consumo enerxético para evi-
tar a contaminación?

Galiza exporta o 37,5% da
enerxía que produce. Ao mesmo
tempo temos un gran consumidor
de enerxía que é a industria de
aluminio. Cómpre destacar que
para producir esta gran cantidade
de enerxía, gástase tamén unha
cantidade moi importante. O Go-
berno fai continuamente campa-
ñas de aforro enerxético, pedindo
que se cambien as lámpadas ou
que se apague a luz cando non se
precisa. Todo isto está moi ben,
pero hai que ter en conta que o
sector doméstico non representa
un consumo de enerxía significa-
tivo. Un 1% de disminución no
consumo dunha central térmica,
vale máis que o aforro en miles
de fogares. Polo tanto, o despilfa-
rro enerxético é un dos grandes
problemas. No libro, tamén se in-
forma de como a administración
pública é a primeira en non ter en
conta o gasto enerxético á hora
de construír os seus edificios.

Non hai máis que ver as novas
facultades que se fan, como ins-
talan as calefaccións debaixo de
grandes cristaleiras, enviando ca-
lor cara o exterior.

Que alternativas hai á ener-
xía térmica?

O noso sistema está alentan-
do un maior consumo enerxéti-
co. Por exemplo, de nada serve
que nos últimos anos o consumo
dos vehículos se reducise dun
dez, a un sete ou oito, mentres o
número de coches multiplicouse
por dous. A cuestión está en que
a política enerxética é un desas-

tre. De nada serve montar novos
aeroxeneradores ou impulsar ou-
tras enerxías alternativas. A pala-
bra alternativa tería que signifi-
car que son substitutas de algo.
Polo tanto, en Galiza deberían
estar a reducirse o número de en-
coros ou facer parar uns meses
as industrias térmicas por mor da
gran contaminación que produ-
cen. Pero non se fai nada disto.
Polo tanto, máis que de alternati-
vas debería chamárselles com-
plementarias, xa que veñen a
completar a demanda de enerxía
que se fai dende as outras cen-

trais. Polo tanto, vaise a maior
produción pero cada vez a un
maior consumo. É a pescada que
se morde a cola. Polo tanto, se
estamos potenciando o uso de
vehículos privados en lugar do
transporte público, ou o estable-
cemento de empresas que son
grandes consumidoras de ener-
xía, non se poderá reducir a con-
taminación. Tamén cómpre
avanzar na eficiencia. Os apare-
llos eléctricos pódense comprar
moi eficientes. O Goberno debe
ademais obriga ás empresas
eléctricas a que melloren os seus

tendidos, porque só no transpor-
te de electricidade pérdese un
11% da enerxía. 

Dos contaminantes que
mencionou, como o dióxido de
carbono ou o xofre, cal é o
máis perigoso para as persoas
e que repercusións teñen no
medio ambiente?

Os contaminantes teñen efec-
tos distintos. Hai algúns que son
responsábeis do efecto inverna-
doiro ou da desaparición da capa
de ozono, como o monóxido de
carbono ou os óxidos de nitróxe-
no. Hai outros gases que son aci-
dificantes. Disminúen o ph e con
iso a acidificación. Producen
queimaduras nas plantas, corro-
sión nos metais e problemas gra-
ves de saúde, especialmente no
tocante a enfermidades respira-
torias e cardíacas. Logo están as
dioxinas, que aínda non están de-
masiado estudadas, pero sábese
que afectan á saúde. 

Un recente estudo elaborado
co satélite europeo por científi-
cos alemáns ven de localizar un-
ha importante zona de contami-
nación por óxidos de nitróxeno
na zona sur de Lugo. A que se
debe?

Como dixen, Galiza emite o
11% de todos os óxidos de nitró-
xeno do Estado, cando lle debe-
ría corresponder un 6%, atenden-
do á poboación e se pensamos
nos índices de industrialización
moito menos. Hai que pensar
que unha cousa son as emisións
e outras son as inmisións, que fai
alusión a onde se recolle o conta-
minante. Existe un traslado dun-
has zonas a outras dos gases e
non é estraño pensar que unha
das zonas é esta. Hai que lembrar
que cando se localizou cfc por
primeira vez nos polos non se
atopaba explicación. Era debido
a que o gas deposítase nun lugar
distinto a onde se emite. O alar-
mante é que teñan que vir de fó-
ra a advertirnos de que nun espa-
zo natural como é o Courel está a
suceder algo e que a administra-
ción aínda non tomase medidas. 

Que nivel de persistencia
ten o óxido nitroso no aire?

Os óxidos de nitróxeno teñen
efectos sobre a saúde humana e
repercuten no medio. Poden dar
lugar a chuvias ácidas e orixinar
reaccións que dean lugar a outros
axentes químicos como óxidos
de hidróxeno e de hidrocarburos.
Hai que pensar que no futuro, de
continuar esta situación, porque
aínda non é comparábel co que
ocorre en Madrid ou Barcelona,
haberá repercusións no medio
ambiente. Dito isto, a permanen-
cia dos gases é variábel. A maio-
ría dos contaminantes poden fi-
car na atmosfera durante centos
de anos, aínda no caso de que se
deixaran de botar de golpe, cousa
que non vai acontecer. Por outro
lado, a solución nunca pode ser
local. Hai casos de países que re-
duciron moito as súas emisións,
como son os escandinavos. Non
embargante, o seu efecto foi mí-
nimo porque o ritmo de emisión
de novos países é moi superior.
Os casos máis graves son os da
India e sobre todo China, que
emiten unha gran cantidade de
contaminantes anualmente debi-
do a que teñen unha industria to-
talmente obsoleta. De aí vén a
necesidade de que existan proto-
colos como os de Kyoto para
chegar a solucións conxuntas.♦
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Ramón Varela
‘A contaminación en Galiza é superior

á que nos corresponde polo nivel
de desenvolvemento’

RUBÉN VALVERDE

Foi presidente da asociación ecoloxista Adega entre 1981 e 1996 e defendeu a Ini-
ciativa Lexislativa Popular en Defensa do Bosque Galego no Parlamento. Acaba de
publicar un estudo sobre a Contaminación atmosférica en Galiza (Baía edicións), no
que entre outros aspectos, analiza a cantidade de emisións por sectores económicos.

ANDRÉS PANARO
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mortificada
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Lemos, nesta tempada, moi-
tos artigos e comentarios
verbo da situación de

declive, que algúns dan como
irreversíbel (caída libre), da
lingua galega. O Instituto
Galego de Estatística acaba de
publicar dados e cifras de uso
moi baixas na mocidade e
verifica, máis unha vez, grave
perda de falantes. Está ben que
se fale do tema, porque o
mutismo non axuda á
resolución de problema
nengún, mais confeso que me
resulta conmovedor e un algo
culpábel este repentino alarde
de preocupación polo paciente
(o galego), cando levamos
anos e anos sen que a autorida-
de competente aplicase
mínimos remedios vitais, por
moito que non faltasen voces
de alarma e de alerta a respeito
dunha saúde a cada paso máis
deteriorada. Permítanme que
confese o meu asombro peran-
te o idem e as condolencias
que nos damos todos compun-
xidamente, cando certos feitos
ben á vista estaban desde hai
ben tempo. Explícome. Benvi-
dos sexan cantos estudos, pla-
nos, averiguacións demoscópi-
cas nos confirmen o que a pura
realidade empírica, para quen
quixer ollala, nos revela de for-
ma flagrante. ¿Alguén se pode
surprender, coñecendo esta re-
alidade, de que as mozas e mo-
zos non falen galego, após vin-
te anos, ou máis, de ensino
desgaleguizador e de continuas
leccións á contra da
familiarización e prática do ga-
lego? ¿Ula, a voz de tantos
particulares e representantes
institucionais cando
reiterámos, unha e outra vez,
sinais de alarma e defendémos,
unha e outra vez, iniciativas en
positivo, perfeitamente
factíbeis e dentro da lei, en ben
de usos sociais e públicos da
lingua galega? ¿Cómo se pode
dicer, en metonimia
absolutamente inxusta e abusi-
va, que “os políticos” non fun-
cionan? ¿Qué políticos,
señores? ¿Alguén se dignou
examinar, e comprobar, os cen-
tos de propostas que o
nacionalismo apresentou en to-
das as Cámaras lexislativas, in-
cluídas dúas leis de moderniza-
ción da Lei de Normalización
Lingüística vixente? ¿Cando
aprenderemos a pór nomes e
apelidos ás imputacións ou ás
acusacións? Eu tamén me laio
da sorte do galego e de tanto
tempo perdido, só que procurei
acompañar o laio dalgunha ac-
ción curativa. Non é o galego,
señores, unha lingua morta; si,
unha lingua mortificada que
precisa urxentes medidas de
tratamento favorábel. Por iso,
alegrámonos ben de que os
que, noutrora, calaron,
outorgaron ou ollaron para ou-
tro lado, se sumen agora a un
coro detractor, que esperamos
siga vixilante e positivo, para
alén deste outono en que, esta-
ción de “caídas”, se deu en fa-
lar da que o galego padece.♦

Hai uns meses escribiamos da
“Sacra Especulación” en referen-
cia aos numerosos escándalos ur-
banísticos que se estaban a dar no
contorno das propiedades ecle-
siásticas ou ao menos no seu ám-
bito de intervención, na cidade.
Diciamos no papel o que ocorría
coas Xosefinas, o Asilo de Adelai-
da Muro, Río de Quintas, as Ado-
ratrices, etc. Todos eles exemplos
da conivencia que se exerce entre
os entes políticos e o “poder tem-
poral” ou mercantil da Igrexa.

Pois ben, nestes últimos días
aparece nas páxinas da prensa
outra actuación de tipo especula-
tivo: o derrubamento da chama-
da Casa do Cura a carón do tem-
plo da Nosa Señora das Marabi-
llas ou as Capuchinas, como po-
pularmente é coñecido por ser no
seu día convento desta orde. A
devandita Casa do Cura era un
vedraño caserón de pedra, xa
convertido nos últimos tempos
en pavoeiro polo seu nulo man-

temento, e catalogado dentro da
lista municipal de monumentos
con meirande grao de conserva-
ción e que dispoñía da súa ficha
identificativa como tal, polo que
era de estrito cumprimento a sua
condición sen ningún límite de
tipo legal ou decisorio. É dicir,
que era imperativa a súa preser-
vación e a protección que debían
dispensarlle os poderes públicos.
Este casal urbano fora, en tem-
pos, residencia do cardeal Quiro-
ga Palacios nas súas visitas á Co-
ruña así como utilizado para ou-

tros diversos usos relacionados
cos labores “deste mundo” da
Igrexa e constituía un elemento
permanente da paisaxe cidadá de
sempre nesta zona da parte vella
coruñesa.

O motivo da desfeita é a de
construír un aparcadoiro subte-
rráneo baixo a urbanización que
se vai realizar no terreo do anti-
go barrio do Papagaio en pleno
centro da cidade. Aparcadoiro
que xa resultou polémico desde
un primeiro intre. Os veciños
protestaron reiteradamente a in-

vasión que se estaba a facer da
rúa do Hospital polas obras, in-
zando terreo público para usos
privados como se denunciou re-
petidamente sen resultado nin-
gún, xa que a “filosofía” oficial
ficaba perfectamente definida
cunha frase atribuída a un res-
ponsábel urbanístico que xustifi-
caba, sen se corar a citada inva-
sión con que de non ser así o ga-
raxe non resultaría rendíbel. Con
ese tipo de argumentación non é
estraño que a Casa do Cura fose
para o chan. Pero non todo son
noticias negativas a respecto
deste asunto. En declaracións
públicas, un dos promotores ase-
guraba que as pedras foron todas
numeradas e que están nunha
finca á espreita de que acaben as
obras para a reconstrución e re-
habilitación do edificio. Agarde-
mos logo que isto se cumpra e
poida adozar, en parte, este novo
atropelo á fachada urbana e tra-
dicional da nosa cidade.♦

A Casa do Cura
MANUEL LUGRÍS

Un edificio no centro da cidade volve ser ob-
xecto da especulación urbanística, tan co-
mún ultimamente entre os bens eclesiásticos.

A Coruña

O debate
na TVG
O candidato do BNG, Anxo
Quintana, quedará coas ganas
de debater con Manuel Fraga e
Emilio Pérez Touriño sobre os
orzamentos que o Estado lle
adica a Galiza. Foi el quen pro-
puxo un debate na TVG. O en-
te aceptou. Pero logo de sema-
nas de conversas non se produ-
cirá o debate. Quintana pasaba
por todos. Pero tanto PP coma
PSOE comezaron a pór luxos.

O máis sorprendente de todo
foron as disculpas. Fraga afir-
mou desde un primeiro mo-
mento que participaría no seu
lugar o vicepresidente Alberto
Núñez Feixóo. Quintana acep-
tou. Touriño dixo que se non
participaba Fraga que el tam-
pouco debatía. Acusou a Fraga
de non ser quen de debater xa
“nin unha hora”. Logo o PP pe-
diu que o tempo de interven-
cións do debate fose proporcio-
nal ao número de deputados.
Algo inaudito en calquera de-
bate e contrario a calquera nor-
ma do xornalismo. O BNG es-
taba disposto a que o PP come-

zase e rematase os turnos de in-
tervencións. Pero non máis. Pe-
ro Touriño non aceptou. Afir-
mando que o PSOE gañara en
Madrid, que o debate sería cos
orzamentos do Estado e que el
era o representante do goberno
central, pedía ser o que come-
zase e rematase coas interven-
cións sobre os orzamentos do
Estado e o PP fixese o mesmo
cos orzamentos galegos. Como
non existiu acordo non haberá
debate. Está claro que cando
dous non queren, un non deba-
te. Quintana terá que agardar.♦

As dietas
de Ana Pastor
No PP recortan gastos logo de
perder o goberno central. Están
a ollar sobre todo os gastos que
pasan os seus deputados. Un
dos máis rumbosos é Miguel
Angel Cortés, amigo de Aznar.
Pero tamén son famosas as via-
xes e as dietas de Ana Pastor. O
problema vén de atrás, segundo
puido saber A Nosa Terra. Can-
do era directora xeral do Sergas
pasaba tantas dietas como días
tiña o mes, sen faltar un. Hai
quen conserva fotocopias. Os
gastos aumentaron considera-
belmente cando era ministra
de Sanidade, coas visitas a Ga-
liza na compaña de colabora-
dores e familiares. No PP hai
quen está disposto a sacar todo
á luz “se cómpre”.♦

Un galego
xefe dos espías
do Vaticano
O arcebispo pontevedrés Pedro
López Quintana, responsábel
de Asuntos Xerais da Secretaría
de Estado, é o xefe dos servizos
secretos do Vaticano. Así o afir-
ma o escritor Eric Frattini, au-

tor do libro A Santa Alianza,
cinco séculos de espionaxe Va-
ticano. Frattini fala de asasina-
tos de reis, de apoio a terroris-
tas e ditadores sudamericanos,
de contactos coa mafia, lavado
de diñeiro... Até chegar ao des-
mantelamento dos estados co-
munistas e o apoio actual a Ge-
orge Bush. Frattini afirma que o
actual Papa foi un dos catro que
máis utilizou a Entidade, desde
que se fundou en 1566. Até de
agora falábase moito da diplo-
macia vaticana, considerada a
mellor do mundo, pero pouco
da súa rede de espionaxe, aínda
que se sabía que as confesións
son o mellor sistema de infor-
mación mundial.♦

A igrexa Católica
quere
manifestarse
A igrexa Católica quere que se
celebre unha gran manifesta-
ción contra o goberno central
porque anda lidando en cam-
biar algunhas normas impostas
após a maioría absoluta de José
María Aznar.

Pero aínda que se trata de
defender os seus previlexios na
rúa, as xerarquías católicas non
fan as cousas ao chou. Así, no
mes de xullo tentaron que fo-
sen as asociacións de pais e de
colexios as que desen á cara
para convocaren a manifesta-
ción. Non houbo unanimidade
e esa posibilidade quedou apra-
zada. Xa en setembro a xerar-
quía católica realizou un inqué-
rito para saber o apoio que ía
ter na cidadanía. Semella que o
éxito está asegurado e agora
decidiron ir adiante coa protes-
ta. O único que ainda non teñen
claro e quen a convocará por-
que os bispos pensan que non
deben de facelo eles directa-
mente. Pero organizacións au-
xiliares faltar non lles faltan. ♦

Croques AFONSO EIRÉ

Emilio Pérez Touriño.                                                                   PACO VILABARROS



LARA ROZADOS LORENZO
A tendencia continúa: son
maioría os castelán falantes en-
tre a mocidade galega. Na en-
quisa do IGE sobre coñece-
mento e uso do galego, na fran-
xa de 5 a 29 anos, menos do
28% é monolingüe en galego, e
o 16% fálao máis ca o castelán.
Non chegan ao 44% do total.
Esta tendencia xa se manifesta-
ba no Mapa Sociolingüístico de
Galiza do 92, cando só o 46%
da mocidade falaba galego.

Porque non saltou a alarma até
agora? Segundo o sociolingüista
Henrique Monteagudo, do ILG e
do Consello da Cultura, “se ca-
dra, a novidade é o tamaño da
mostra, e que está feita por un
instituto oficial. Pero calquera
que seguira a evolución da lin-
gua nos últimos anos non pode
sorprenderse, porque estes datos
confirman unha tendencia que xa
se evidenciaba noutros estudos.”

Máis da metade dos mozos ga-
legos empregan máis o castelán ca
o galego. Isto mostra a ruptura da
cadea xeracional dos últimos vinte
anos: aínda que o groso da poboa-
ción fale galego, é entre os indivi-
duos maiores de 50 anos, e de ám-
bito rural onde se atopa esta maio-
ría. A tendencia nas xeracións
máis novas e nas urbes é a castela-
nización. Para o presidente da Re-
al Academia, Xosé Ramón Barrei-
ro, indica un fracaso, “sobre todo
para a Dirección Xeral de Política
Lingüística, que é a responsábel
directa, pero non a única.” O cate-
drático apunta tamén ás propias
familias: “en moitas delas dase un
corte na transimisión.” 

Que é o que falla?

Carlos Callón, presidente da Me-
sa pola Normalización Lingüísti-
ca, considera que non se pode
responsabilizar á sociedade: “a
ruptura produciuse sobre todo
nos 90, xusto cando hai cooficia-
lidade teórica. Isto é atribuíbel ao
goberno, que ten capacidade le-
gal e orzamentaria para actuar, e
non actúa. Cando fixo algo polo
idioma foi a remolque da presión
social.” Tamén compara a nosa
situación coa do éuscaro e cata-

lán: “partimos dunha situación
moi favorábel, e perdimos falan-
tes mentres eles os gañan. En Ca-
taluña son as xeracións máis no-
vas as que recuperan o catalán.” 

Vítor Freixanes, membro da
Real Academia e do Consello da
Cultura, propón unha revisión
crítica destes vinte anos: “a con-
fianza no “bilingüismo harmóni-
co”, na boa vontade da xente,
non funciona. Precisamos unha
política real e firme de incenti-
vos.” Opina que, se as familias
manteñen certos prexuízos, é por
falta de motivación. Monteagudo
e o sociolingüista Anxo Lorenzo
sosteñen que a política non pode
intervir no ámbito privado, pero
si é responsábel de que haxa mo-
tivos para educar en galego.

A lingua corre perigo?

Lorenzo salienta que non se pode
ter unha perspectiva pesimista: “a
realidade non é tan negativa: o
proceso de substitución do galego

polo castelán está estancado. Non
podemos ser catastrofistas.” Ta-
mén Monteagudo indica: “os da-
tos son negativos, a lingua perde
falantes. Pero por outra banda, hai
certo sensacionalismo, non xusti-
ficábel. Hai unha tendencia políti-
ca e mediática a instrumentalizar
o idioma: convén facer un chama-
mento á sociedade, pero tampou-
co podemos caer no alarmismo.”
Lorenzo coincide en que non se
pode manipular a lingua: “a reali-
dade non é máis complicada hoxe
que hai dez anos: a política lin-
güística foi inerte, pero se cons-
truimos unha realidade na que a
lingua morre... Dará a sensación
de que o galego non ten futuro.”
Tamén Carlos Callón salienta
“unha cousa é buscar unha diag-
nose axeitada para que o enfermo
poida sandar, e outra cousa é topar
con cantores da morte do galego
que elaboran unha profecía. Pre-
tender darlle un límite de vida ao
galego, aínda tendo os datos preo-
cupantes que temos, é pechar os

ollos a factores positivos: aínda
que os mozos usen menos galego,
as actitudes melloran, cada vez
hai menos prexuízos: o 28 de
abril, os estudantes mobilizáronse
para pedir máis ensino en galego,
moitos deles castelán falantes.”

Monteagudo propón un estu-
do repousado dos datos: aínda que
as cifras sexan rigorosas, convén
analizalas nun contexto histórico.
A Comisión Técnica de Lingua e
Sociedade do Consello da Cultura
prepara unha explicación xeral e
completa sobre os datos do IGE,
que sairá publicada no primeiro
trimestre do ano que vén.

Quen pode solucionalo?

Monteagudo apunta cara un en-
foque global do problema: “no
campo da mocidade interactúan
moitos factores: o ensino é un
sector estratéxico, pero non se
pode desequilibrar todo cara ese
lado. As relacións informais, o
lecer, ou os medios audiovisuais

son ámbitos nos que o galego ten
que estar presente.”

O presidente da Real Acade-
mia recoñece que a actitude social
que leva á perda de falantes vén
xerada pola crenza de que o gale-
go non é útil. “Un idioma utilíza-
se na medida en que é necesario:
dá igual que os papeis da matrícu-
la estean en galego se nas rela-
cións académicas somos catro os
que o falamos. Se todos os profe-
sores o empregasen, se ao que vai
á Xunta lle falan en galego, se na
Igrexa casan en galego, se nas dú-
as mil empresas que hai dirixidas
por galegofalantes se utiliza a lin-
gua, todo o mundo falaría galego.
Para facer da lingua algo necesa-
rio temos que implicarnos todos.”

Barreiro apunta á vontade po-
lítica e á necesidade de que a in-
teracción que houbo para elaborar
o Plano Xeral de Normalización
Lingüística se manteña: “así co-
ma no momento de facer unha
análise e diagnose se nos impli-
cou a todos, no momento da súa
aplicación non se pode convertir
en pura burocracia. Alédome de
que a DXPL, consciente do pro-
blema, o poña sobre a mesa. Ago-
ra imos ver se non se manipula.”

Aínda que salienta que a res-
ponsabilidade da Real Academia
é a de ditar a norma, correspon-
déndolle á DXPL a normaliza-
ción, Barreiro recoñece a impor-
tancia de traballar en certas áreas:
“nós non podemos denunciar, aín-
da que estamos preocupados. Pero
si intervir: este fenómeno é un fra-
caso dos medios de comunicación
galegos. A obstinada política de
non integrar o galego neles cola-
bora coa castelanización.” A Real
Academia leva un control neste
ámbito, e cada certo tempo envía-
lle aos directores dos xornais un
aviso sobre os índices de uso do
galego, mesmo ofertando recursos
para a galeguización. “É inútil.
Non sei se teremos que pasar á de-
nuncia pública”, advirte Barreiro.
Freixanes coincide en que non é
responsabilidade directa da Aca-
demia o proceso de normaliza-
ción, “pero ten que pronunciarse e
ser vixiante: non se poden pechar
os ollos fronte a un segmento que
é precisamente o futuro da lingua,
o que vai renovar a sociedade.”♦
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Nun sentido restritivo, cando falamos de
interxeccións pensamos só nesas pala-
bras cortiñas, xeralmente monosílabas,
que son case sempre gritos proferidos es-
pontaneamente polas persoas como reac-
ción emocional (Ai! Boh!)  ou como
acompañamento dunha acción (Opa!
Dálle!) ao nos dirixirmos a outras perso-
as ou a animais (Xo! Churras!). Pero nun
sentido amplo entendemos tamén por in-
terxección as exclamacións, coas ono-
matopeas que reproducen un son (Bum-
ba! Plaf!), os substantivos e adxectivos
acompañados ou non de determinantes e
epítetos (Coidado!, Meu probiño!), ad-
verbios e locucións adverbiais (Adiante!
A modo!), verbos (Ouviches! Veña!) e
mesmo frases enteiras (Manda truco! Es-
tache boa a navalla! )

Cada lingua ten as súas interxeccións
e exclamacións características, e mesmo
aquelas que reproducen sons, as onoma-
topeas, presentan variacións que van alén

das grafías e sistemas fonolóxicos de ca-
da unha para algo que en principio debe-
ría ser reproducido de xeito idéntico. 

Por exemplo: cantan os galos de xeito
distinto nos distintos países? Diríase que
si se comparamos o cock-a-doodle-doo do
inglés co kraii do afrikaan, o kykliky do
dinamarqués, o gu-gú do chino ou o coco-
rico do francés. En galego, o tradicional é
cacaracá! pero tamén existe quiquiriquí!
(foneticamente igual ou moi próximo ao
español, catalán, italiano, alemán e outras
linguas) porque, dentro da mesma lingua
podemos ter unha certa variedade de in-

terpretación: o portugués, por exemplo,
ten cocorocó e quiquiriquí. 

E mais tamén non sempre o son dun-
ha acción é exactamente igual en todas as
ocasións. Probemos a anotar como espi-
rran as persoas. Ou incluso a mesma per-
soa. Pareceranos que unhas veces fai
Achís!, outras Chiss!, outras Achá!, outras
Achumba!, etc. Este é un terreo moi dado
á creatividade e mais o humor. Lembro
unha amiga velliña, xa hai tempo desapa-
recida, que cando o can da casa a recibía
co seu Bou! Bou! Bou! dicía sempre entre
bondadosa e retranqueira: Irás, ho! Irás!

As onomatopeas son en todas as lin-
guas fonte de creación de palabras. Pen-
semos en nomes de animais (o pimpín, o
paspallás), en verbos e substantivos que
denominan os sons destes (miañar, caca-
rexo) ou doutra orixe (borboriñar, teco-
leteo, trebón).

O paraíso da interxección é a historieta
gráfica. As viñetas de cómic ou banda de-
señada son un auténtico pracer nese eido.
Letras, formas e cores constitúen unha au-
téntica eclosión de expresividade que nos
fai verdadeiramente sentir o que pretenden.

A interxección é un dos elementos
máis dinámicos da linguaxe. Está en
constante renovación. (Glups!). E,
maiormente nesta época de desaparición
de fronteiras nas comunicacións, as in-
terxeccións transmítense rapidamente
dunhas linguas e culturas a outras. Hai
vinte ou trinta anos ninguén pensaría que
unha persoa, para expresar alegría e ad-
miración, había dicir Guau!♦

Cacaracá
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O último inquérito do IGE confirma a perda de falantes entre os máis novos

Máis da metade da mocidade galega fala castelán

A mocidade fala menos galego, pero ten unha conciencia máis favorábel ao idioma que os maiores.                     PACO VILABARROS



RUBÉN VALVERDE
“O peso de Galiza no conxun-
to do Estado segue decrecen-
do”. Así o asegura o último in-
forme elaborado polo Consello
Económico e Social (CES), ór-
gano consultivo da Xunta de
Galiza. O PIB total galego re-
presenta hoxe o 6,62% do total
do Estado, mentres que en
1998 era do 6,96%. Ademais, o
CES advirte que o peso demo-
gráfico e do emprego seguiron
caendo nos últimos cinco anos.

A perda demográfica e o envelle-
cemento é un dos aspectos que
máis preocupa o CES. Nos últi-
mos cinco anos Galiza pasou de
representar o 5,49% a ser o
5,37%. Unha perda que se vén
sucedendo dende o comezos dos
anos oitenta, cando Galiza supe-
raba o 7% do total estatal. Pola
súa banda, o emprego pasou de
supoñer o 6,84% do Estado en
1998, a situarse no 6,44% no
2003. De feito, as últimas cifras
de paro apuntadas polo Instituto
Galego de Estatística sitúan o
desemprego tres décimas por ri-
ba da media estatal. No primeiro
trimestre do 2004 Galiza rexis-
trou unha taxa do 14%, mentres
que a media española é do 11%.

Galiza só mellorou con respc-
to ao ano anterior no que se refi-
re a PIB por habitante. A renda
media pasou de ser o 79,1% no
2002 a supoñer o 79,3% no 2003.
Non embargante, o CES advirte
de que esta mellora en dúas déci-
mas débese á perda de poboación
rexistrada no último ano e non a
unha mellora económica. “Tan
preocupante ou máis que a esca-
sa converxencia que amosa a
economía galega en PIB per cá-
pita é a vía pola que se teñen aca-
dado os avances: a perda de po-
boación en termos relativos”.

Por outro lado, a mellora en

PIB per cápita segue situando a
Galiza no terceiro lugar pola cola
entre as autonomías do Estado.
Só supera a Extremadura e Anda-
lucía. Non embargante, os estre-
meños melloraron a súa renda en
0,5 décimas, mentres que os an-
daluces fixérono en 0,4, malia o
aumento poboacional que rexis-
traron ámbalas comunidades.

Como proposta, o CES advir-
te que “é preciso abandoar a vía
pasiva da converxencia”, con-
sistente en perder habitantes para
que o reparto de PIB se faga en-
tre menos. Pola contra, piden que
a administración “aposte por un-
ha vía activa, que terá que con-
sistir en que o PIB galego medre
por riba do español”, algo que
non ocorreu nos últimos anos.
No 2003 o PIB español medrou o
2,5%, mentres que o galego fíxoo

un 2,1%. Por sectores, o CES se-
gue advertindo que Galiza segue
a ter unha gran porcentaxe de
PIB primario no conxunto do Es-
tado, que se sitúa por riba do 9%,
“malia os problemas orixinados
polo Prestige”. No lado oposto, o
PIB no sector servizos segue des-
cendendo e situouse nun 4,96%.

Explicacións do CES

Segundo o CES, a falta de con-
verxencia débese a varios facto-
res. “Os datos poñen de manifes-
to a incapacidade para atraer in-
vestimento estranxeiro”. Tamén
indican que é “preocupante” a
balanza comercial co resto de
España, xa que é claramente de-
ficitaria. O déficit da balanza co-
mercial (diferenza entre importa-
cións e exportacións) pasou de

ser de 53 millóns de euros, a su-
perar os 67 millóns no último
ano. É dicir, cada vez se importa
máis do que se exporta. 

En terceiro lugar o CES desta-
ca que, “o esforzo en investimen-
to en I+D+I crece, pero é insufi-
ciente”. Por último, o órgano con-
sultivo considera que “a penetra-
ción das redes de telecomunica-
cións resulta escasa  e a aposta
polo ensino superior mellorábel”. 

Para o Consello a converxen-
cia debería basearse en tres pia-
res. En primeiro lugar, “habería
que incrementar os recursos que
se dedican á capitalización da
economía galega, mediante o
cumprimento dos investimentos
do Estado para o que resta de dé-
cada”. Neste sentido, para o CES
é primordial que o Plano Galiza
sexa executado canto antes, xa
que segundo os cálculos que rea-
lizaron os seus técnicos o impac-
to do Prestige ten que paliarse in-
vestindo 10.428 millóns de euros.  

Como segundo punto desta-
cado, o CES advirte de que os
fondos europeos non foron “ben
investidos” até o de agora. Por
ese motivo considera que “debe
aumentarse a rendibilidade social
dos fondos que Galiza recibe pa-
ra o seu desenvolvemento”. Co-
mo exemplo de eficacia, o Con-
sello destaca o caso de Irlanda. 

Por último, “deberían incre-
mentarse os recursos destinados á
formación de traballadores e á in-
vestigación e innovación. Do mes-
mo xeito, débense coordinar os es-
forzos entre as distintas adminis-
tracións no tocante a infraestru-
turas clave”. Neste sentido, o CES
critica a priorización e rendibilida-
de de proxectos que se levan a ca-
bo con fondos públicos. Poñen co-
mo exemplo os parques empresa-
riais galegos, xa que conviven
moitos semibaleiros con áreas nas
que existe déficit de solo. ♦
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XOSÉ LUÍS MUÑOZ

‘Faime caso que sei o
que digo”. Un país
no que ladaíñas

coma esta son de uso tan
corrente, á forza ten que ser
un país de xordos.

E xa se sabe, non hai
peor xordo que o que non
quere ouvir. Neste rincón do
mundo no que todos temos
as nosas ideas; no que todos
temos a chave de todas as
cousas, a solución a todos os
imposíbeis; no que todos
somos profetas, ou adiviños,
ou meigos, pois o resultado
é que ninguén escoita. E se
ninguén escoita mal pode
saber ese ninguén o que pasa
pola cabeza do outro. Indo
ao grao. Que somos un país
moi falador, moi barulleiro e
moi pouco socrático.

Reparemos en algo dos
últimos días. Xosé Luís
Baltar escoita os seus como
lle peta; en Santiago
escoitan a Baltar daquela
maneira e en Madrid
escoitan a Santiago según
lles convén, xa que isto da
xordeira hai tempo que
traspasou fronteiras.

Pero é que antes do de
Baltar, pasara xa co do
Prestige. Daquela, Santiago
non escoitou os mariñeiros;
Madrid non escoitou a
Santiago e Bruxelas non
escoitou a ninguén. E non
sería porque desde as rúas
de Breogán non berrásemos
ben alto! “Faime caso que
sei o que digo”,
moumeáballe á orella o
alcalde de Muxía ao
mariñeiro, o mariñeiro ao
voluntario, o conselleiro ao
alcalde, o presidente ao
conselleiro, o Bigotes ao
presidente, e a deusa da
senrazón a todos eles.

Isto vén de lonxe. Pasara
xa cos druídas e cos
priscilianistas e cos
irmandiños, e cos escasos
ilustrados e cos das
irmandades e cos iluminados
das distintas xeracións e cos
curas, os mestres e os cabos
da garda civil que eran os
faros da miña infancia e
xuventude. Todo isto pasou
en Galicia de sempre. E é
que sempre houbo, segue
habendo e vai haber alguén
disposto a espetarche:
“Faime caso que sei o que
digo”. 

Poida que o que lle falte
ao noso país sexan xentes
con talante socrático; xentes
libres de ataduras ideolóxicas
ou supersticiosas; xentes que
por riba de intereses
políticos, económicos ou
relixiosos, saiban manexar a
dúbida sistemática e
aplicárllela a todo aquel que
se nos achegue co de “Faime
caso”. Claro que isto, esta
actitude tan pouco nosa, a
miúdo págase coa vida. Inda
que só sexa en sentido
metafórico. A deles que foron
e van quedando polo
camiño!♦

H.V.
Na vista da apelación contra a
condena de tres sindicalistas da
CIG por participar nun piquete,
a fiscalía admitiu implicitamen-
te que a pena era excesiva, por
iso dixo estar disposta a apoiar
unha petición de indulto.

As palabras do fiscal foron
todo o aló que podían. Era im-
posíbel que criticase abertamen-
te a posición da fiscal e da xuíza
durante o xuízo e posterior sen-
tenza en xaneiro de 2004 contra
tres sindicalistas da CIG. Os tres
condenados –a un total de quin-
ce anos de prisión– participaran
nun piquete durante a folga do

20 de xuño de 2002 e no mesmo
producíronse unha serie de in-
cidentes habituais neste tipo de
situacións pero que mereceron
críticas moi severas por parte
tanto da fiscal como da xuíza
do xulgado do penal número
dous de Lugo.

A dureza da condena contra
os sindicalistas da CIG motivou
unha campaña deste sindicato e
causou grande alarma social. To-
dos os sectores sociais coincidi-
ran no seu momento que ese xuí-
zo non tería que terse producido.
A toda esa situación referiuse o
fiscal durante a vista de apela-
ción celebrada o martes 19 de

outubro para afirmar que, se a sa-
la solicitaba o indulto, el apoiaría
a decisión. Antes da invitación,
defendeu a sentencia inicial, ase-
gurando que, a pesar da alarma,
aplicárase o Código Penal. De
todos xeitos, evitou a entrar a de-
bater aspectos sobre o fallo. A
sentencia coñecerase nun prazo
de quince días e se non é absolu-
toria, aos tres sindicalistas que-
daralles a posibilidade de presen-
tar un recurso ou de solicitar o
mencionado indulto. Os tres sin-
dicalistas son Guillerme Rei, Xo-
sé Luís Trigo e Xosé Méndez.

Por outra banda, durante o
primeiro xuízo a defensa pre-

sentou varias testemuñas e a fis-
calía pediulle á xuíza –que reco-
lleu a petición– que se solicitase
o procesamento desas testemu-
ñas, xa que recoñeceran que es-
taban presentes no piquete. Esa
solicitude provocara a apertura
dunhas dilixencias procesais
contra as testemuñas, pero aínda
non foron comunicadas. Do
mesmo modo, a defensa dos sin-
dicalistas por parte do secretario
xeral da CIG, Xesús Seixo, ta-
mén lle serviran á fiscalía de
primeira instancia de Lugo co-
mo escusa para incriminar ao lí-
der sindical. Tampouco hai co-
municación sobre esta causa.♦

Tres membros dun piquete foran condenados a quince anos

A fiscalía admite que é excesiva a pena
aos sindicalistas de Lugo

O PIB galego representa 34 centésimas menos que en 1998

Galiza afástase de converxer con España,
segundo o Consello Económico e Social

D. ÁLVAREZ / Arquivo



H. VIXANDE
O director xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental, Xosé
Manuel Álvarez Campana,
presentou o venres 22 de outu-
bro o borrador do novo plano
de residuos urbanos que prepa-
ra a Xunta. A novidade é que
contempla a reciclaxe e que
se abre ao diálogo cos ecolo-
xistas e outros axentes sociais.

A presentación do plano produ-
ciuse no marco dunhas xornadas
de xestión sustentábel dos resi-
duos urbanos na Galiza e na UE.
Estaban organizadas pola Uni-
versidade da Coruña e foron ce-
lebradas no castelo de Santa
Cruz en Oleiros.

O director xeral de Calidade e
Avaliación Ambiental fixo un
aceno significativo cando acce-
deu a participar nunhas xornadas
nas que compartiu mesa con eco-
loxistas e representantes doutras
iniciativas de xestión do lixo al-
ternativas ás que manexa a Socie-
dade Galega de Medio Ambiente,
Sogama. Era a primeira vez na
que a Xunta amosaba unha postu-
ra de diálogo aberto acerca desta
cuestión e podería representar un
cambio de rumbo, aínda que o
borrador de plano que presentou
non é demasiado ambicioso.

A Xunta non abandonou o
modelo de xestión do lixo basea-
do na incineración, pero agora
admite certa descentralización
–o chamado criterio de proximi-
dade, por exemplo– e a posibili-
dade de explorar as opcións de
redución, reutilización e recicla-
xe dos residuos sólidos urbanos.
Mesmo a produción de compost
é unha alternativa que contem-
pla, a pesar de que a súa estrate-
xia non está centrada nesta vía.

No bosquexo do plano que se
prepara, o director xeral sinalou
como metas a coordinación dos
distintos modelos de xestión, o
mantemento das cifras absolutas
de xeración de lixo –nun panora-
ma mundial que disparou a xera-
ción de residuos–, a xestión do
lixo en lugares próximos á súa
produción, alcanzar cota de reci-
claxe de envases do 70 ou 80%
en 2010 e que a compostaxe che-
gue ao 15% da fracción orgánica
e reducir o vertido incontrolado.

Álvarez Campana tamén indi-
cou que se reforzarán os progra-
mas de recuperación e reciclaxe e
contemplou a posibilidade de que
se abran plantas de elaboración de
compost nalgunhas zonas.

Pola contra, o director xeral
anunciou que non renuncia á in-
cineración. Resulta indicativo
que a porcentaxe de lixo que se
queimará en 2010 será maior que
na actualidade. No que se refire á
xestión do lixo, hoxe o 58,4% do
lixo que se produce é para incine-
rar, o 21% son rexeites, o 13,1%
vértese, o 6,7% recíclaxe e o
0,7% serve para producir com-
post. Para 2010, a previsión é que
o 65,2% se queime, o 25,1% se
recicle e o 7,8% sexa para com-

post. Aínda que o plano prevé un
aumento significativo da recicla-
xe, a incineración incrementarase
con respecto á actualidade, o que
implica que o borrador traballa
co obxectivo de reforzar a incine-
ración, ademais da reciclaxe. O
director xeral explicou que estes
obxectivos prodúcense segundo
os medios dos que se dispón.

Porén, no marco da celebra-
ción das xornadas celebradas en
Oleiros os participantes visitaron a
planta de xestión de lixo de Soga-
ma en Cerceda, onde está situada a
incineradora. Nesta visita ofrecé-
ronse datos reveladores. O director
do complexo, Ramón Pérez Mari-
ño, admitiu que a planta está ao lí-
mite de capacidade. Isto implica
que para cumprir os obxectivos do
plano, terá que ampliarse, de mo-
do deberán aumentar os medios
dos que se dispón na dirección de

reforzar a incineración de lixo.
Outro aspecto revelador é o

relativo á función da incinerado-
ra. Tanto o director xeral como o
director do complexo insisten en
pór o acento na “valorización
enerxética” –o eufemismo co
que se designa a incineración–,
mais o director da central xera-
dora de electricidade admitiu
que “o noso principal obxectivo
non é producir electricidade para
vendela, senón queimar o lixo
para desfacernos del”.

101 millóns en seis anos

O presuposto que manexa a Con-
sellaría de Medio Ambiente para o
período 2004/2010 ascende a 101
millóns de euros. As partidas máis
importantes son as de creación de
puntos e instalacións de recollida
(29.934.000 ), clausura, selado e

adecuación de vertedoiros
(19.993.986 ), investimentos na
incineradora (15.000.000 ),
campañas de comunicación e in-
formación ás entidades locais
(4.951.000 ) e dotación de esfor-
zo de infraestruturas de infraestru-
turas de depósito (2.254.860 ).

Como contrapunto, o progra-
ma de redución en orixe e reutili-
zación ten un orzamento de
361.000  e a compostaxe de
266.000 . Con respecto á recicla-
xe, está incluída no programa de
consolidación e mellora de recolli-
da selectivo, para o que está desti-
nada a partida máis elevada, 39
millóns de euros, pero é un caixón
de xastre e na mesma inclúese to-
do tipo de lixo: a recollida da bol-
sa amarela (que recolle por xunto
envases varios) e a negra (que in-
corpora residuos sen separar).

A pesar de que o borrador de

plano consolida o modelo basea-
do na incineración, o responsá-
bel de residuos da Federación
Ecoloxista Galega, Fernando
Quintela, celebrou o cambio de
actitude da Xunta no referente á
apertura ao diálogo e saudou a
incorporación do modelo de re-
dución, reciclaxe e recuperación
do lixo, aínda que sexa timida-
mente.

Tamén Manuel Soto, respon-
sábel de residuos de Adega e co-
ordinador destas xornadas, xunto
a Isabel Ruiz, valorou positiva-
mente o cambio de talante da
Consellaría de Medio Ambiente,
aínda que quedou á expectativa
de que “se concrete esta actitude
para ver si aceptan propostas; é
algo que ten que producirse xa,
non vaia ser que esteamos agar-
dando por un diálogo que des-
pois non se dá”.♦
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O director xeral presenta un borrador nunhas xornadas celebradas en Oleiros

O novo plano de residuos da Xunta
ábrese ao diálogo cos ecoloxistas

Os resultados dos dous comple-
xos de xestión de lixo baseados
na reciclaxe son satisfactorios,
como se puxo de manifesto no
decurso das Xornadas celebra-
das en Oleiros. O modelo inte-
grado polo Consorcio das Mari-
ñas e o Concello da Coruña al-
canza taxas de reciclaxe do
9,5% dos residuos sólidos e de
compostaxe do 44,5%. No caso
do Barbanza, a reciclaxe chega
ao 33% e a compostaxe abala
entre o 33 e o 38%. Son datos
que corresponden a estudos rea-
lizados por Manuel Soto, profe-
sor da Universidade da Coruña.

Eses mesmos datos tamén
poñen de manifesto que estes
dous sistemas teñen diferenzas
notábeis co plano que xestiona
Sogama, xa que este último só
consegue unha recuperación de
envases do 5,2% e ademais par-
te deles destínaos a “valoriza-
ción enerxética”. Do mesmo
xeito, o autor do informe revela
que a calidade da bolsa amarela
de Sogama (que recolle enva-
ses) non pode considerarse
aceptábel porque o índice de
propios é inferior ao 50%.

Entre os dous sistemas de re-
ciclaxe que actualmente funcio-

nan no país, tamén se rexistran
diferenzas. A participación cida-
dá é moi importante na Coruña e
chega ao 90,3% en orixe, men-
tres que no Barbanza só alcanza
o 36,1%, de modo que a selec-
ción en destino é do 63,9%. Ou-
tro aspecto relevante é a política
informativa que desenvolven.
Mentres no Barbanza a transpa-
rencia é absoluta, no Consorcio
das Mariñas persiste certa opa-
cidade que facilita as críticas
por parte de determinados sec-
tores opostos a este sistema de
xestión dos residuos urbanos.

Até estes momentos, a opo-

sición a complexos como o de
Nostián ou o do Barbanza non
só proviña de medios privados,
tamén a Administración auto-
nómica participaba desta acti-
tude. Un exemplo son as difi-
cultades que puña para dar un-
ha certificación ambiental ao
compost que fabricaban, o que
supuña unha eiva para a súa co-
mercialización. O director xe-
ral de Calidade e Avaliación
Ambiental da Consellaría de
Medio Ambiente, Xosé Manuel
Álvarez Campana, adiantou
que estes obstáculos desapare-
cerán de contado.♦

Os planos de reciclaxe da Coruña e do Barbanza
ofrecen bos resultados

Na actualidade a maioría dos residuos que se producen na Galiza quéimanse. Na fotografía, instalacións da incineradora de Sogama en Cerceda. No recadro, o director xeral de
Calidade de Avaliación Ambiental, Xosé Manuel Álvarez Campana.



H.V.
Moita asistencia e satisfacción
nos organizadores son as notas
que caracterizaron as I Xorna-
das de Software Libre na Edu-
cación celebradas en Santiago os
días 22  23 de outubro. Os ensi-
nantes amósanse a prol de pro-
gramas de balde para mellorar
a transmisión do coñecemento.

O software libre son programas
informáticos que teñen propieta-
rio pero que poden transmitirse
gratuitamente, así como transfor-
marse, sempre e cando se indi-
quen as modificacións para que
todos podan tirar beneficio delas.
O seu ámbito de aplicación é am-
plo, todo canto se queira. Os afo-
rros que produce permítenlle ao

Brasil pagar o programa de fame
cero. En California o musculoso
gobernador republicano Arnold
Schwarzenegger ten previsto
adoptalo para a súa Administra-
ción e aforrarlle cartos ao contri-
buínte. “En educación, tamén ten
moita utilidade”, explicou Ro-
berto Brenlla, organizador das
xornadas. “Con software libre os
centros de ensino poden conse-
guir todo tipo de programas e
aforrar cartos –engadiu–; hai que
tomalo como unha ferramenta, se
os profesores non saben sacarlle
utilidade, sempre poden chamar
a un técnico, seralles moito máis
barato que pagar a licenza dun
programa e aínda por riba crean
empregos de informáticos aquí
na Galiza”.

Mais para empregar o softwa-
re libre, hai que mudar a actitude.
“Non vale ensinarlle a un alumno
a usar o Explorer para navegar
por internet, nin o Outlook Ex-
press para enviar un correo elec-
trónico, nin o Word para escribir
un texto”, di Brenlla. “O que hai
que ensinarlles é a navegar por
internet, a enviar un correo elec-
trónico ou a empregar un proce-
sador de textos, porque os nave-
gadores, os programas de correo
ou os procesadores de textos son
basicamente todos iguais. Hai,
ademais, programas libres para
todos os casos, en cantidade e ca-
lidade, son programas que traba-
llan con estándares que permiten
intercambiar arquivos e ficheiros
con outros programas que non

son libres, de modo que o seu uso
non ten ningún inconveniente”,
aclara o organizador.

Os ensinantes captan este
concepto porque, explica Bren-
lla, “valoran o que é a transmi-
sión do coñecemento e o que sig-
nifica; claro que todo cambio re-
quire un esforzo, pero tamén
produce resultados”.

Entre os beneficios non só fi-
gura o aforro económico. Rober-
to Brenlla lembra que “o softwa-
re libre inculca uns ideais educa-
tivos; a xente que usa os progra-
mas gratuítos non está a facer pi-
ratería. Hoxe, este delito implica
condenas de entre seis meses e
dous anos de cárcere”.

E n l a c e  d e  i n t e r e s e :
www.agnix.org.♦
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Unhas xornadas revelan o interese polos programas gratuítos

O software libre chega ás escolas

A.N.T.
O pasado sábado celebrouse en
Brión a asemblea de REAS Gali-
cia, o grupo nacional da Rede de
Redes de Economía Alternativa
e Solidaria que está a operar en
todo o estado, cita que concluíu
coa inclusión de dúas novas enti-
dades. Ademais, no transcurso
do encontro abordáronse dife-
rentes cuestións relacionadas coa
arquitectura ecolóxica, a crea-
ción de cooperativas da terceira
idade e o tema do xénero.

Co fin de darlle resposta ao in-
cremento da pobreza e as desi-
gualdades sociais, que afectan es-
pecialmente ás mulleres, a exclu-
sión social e económica, ao paro,
ao emprego precario e ao deterio-
ro do medio ambiente nace no ano
1995 REAS, a Rede de Economía
Alternativa e Solidaria. REAS

presentábase como un grupo com-
posto por un centenar de entida-
des, agrupadas ao mesmo tempo
en tecidos territoriais e sectoriais.
No seo desta asociación de carác-
ter estatal naceu nesas mesmas
datas REAS Galicia para facer po-
síbel outro xeito de entender a
economía, a través da poten-
ciación, apoio e coordinación das
iniciativas asociativas, empresa-
riais e financeiras alternativas.
Dende aquela veñen desenvolven-
do diversos proxectos de desenro-
lo sostíbel, ademais das iniciativas
particulares de cada un dos grupos
membros. Nestes momentos esta-
se a traballar na creación dunha
cooperativa de segundo grao, que
contemplaría cursos de economía
solidaria, agricultura ecolóxica,
reciclaxe e bioconstrución.

Tras a reunión do pasado sá-

bado, o número de grupos que
compoñen a formación nacional
ascende a unha ducia. A Sabor
Orixinal, Bioconsumo, a Cavada,
San Martiño, Cine Club Ponteve-
dra, Granxa sobre da Fonte, Sur
Audiovisuais, asociación Brian-
te, Productos Zoa e Pintor Quins
engadíronselle o grupo de moni-
creques Tres globos e unha em-
presa de ioga, cos que diversifica
máis os ámbitos e as actividades
que abrangue Reas Galicia.

En xaneiro celebrarase en
Galiza a Xunta de Redes Estatal.
Ao mesmo tempo, estase a traba-
llar para que ese mesmo mes se
realicen unhas xornadas que
afonden no tema da bioconstru-
ción e da muller, da man de Is-
mael Caballero, Ana Fernández,
Xoan Avia e Carlos Ballesteros,
na agricultura ecolóxica, na con-

verxencia dos principios de RE-
AS coas cooperativas e a axenda
21 e na reciclaxe.

Xornadas no Eume

Paralelamente á reunión celebra-
da en Brión, o pasado fin de se-
mana Reas Galicia participou ta-
mén nas III Xornadas de Desen-
volvemento Local en Espazos
Rurais, evento organizado por
EuroEume. A memoria histórica
da comarca e as alternativas de
consumo foron dous dos temas
tratados xunto coa exposición do
Programa Maiores.

Dentro das xornada tamén ti-
vo lugar unha mesa redonda a
cargo dos alcaldes da comarca
do Eume na que se abordou o
presente e as alternativas de fu-
turo das fragas do Eume.♦

A Rede de Economía Alternativa
reúnese en Brión

Ábrese a
posibilidade
do dominio
.gz

H.V.
Un anuncio do ministro
de Industria, José Monti-
lla, podería abrir a posi-
bilidade de que Galiza
conte con dominio propio
na internet. A declaración
de que podería admitir o
.cat permitiría reclamar o
.gz, único dominio que
lle serviría ao noso país,
xa que .ga ou gl. xa están
ocupados.

As declaracións de
Montilla indican que xes-
tionaría o recoñecemento
do dominio catalán ante o
ICANN, o organismo in-
ternacional encargado de
outorgalos. En principio,
o Ministerio valorou co-
mo posibilidade que figu-
rase como sub dominio,
antes de .es ou, mellor,
antes de .eu, xa que se vai
a aprobar este dominio
europeo. Agora, Montilla
indica que a petición será
para que o dominio sexa
completo, .cat a secas.

Aínda así, con Cata-
lunya xorden dúbidas. Os
dominios como o que so-
licitaría son de dúas le-
tras, polo que a opción
máis posíbel é .ct.

O anuncio do ministro
espertou suspicacias en
determinados sectores na-
cionalistas españois, que
agacharon a súa oposi-
ción detrás de razóns téc-
nicas. “O ICANN só ad-
mite dominios como .es
só cando hai estados reco-
ñecidos pola ONU”, ase-
guraban. Este argumento
resulta errado. Para con-
seguir dominios de máxi-
mo nivel, hai que figurar
na lista ISO 3166-1 alfa 2
e na mesma non só se in-
clúen os estados, tamén
entidades territoriais co-
mo Ceuta, Melilla ou Xi-
braltar están inscritas ne-
sa lista. Catalunya ou Ga-
liza tamén poderían figu-
rar se o pide o Goberno
central, xa que ten com-
petencia para facelo. Sal-
vado este obstáculo, todo
solucionado.

No caso galego, a de-
manda dun dominio pro-
pio é unha vella reivindi-
cación que está xustifica-
da por razóns culturais,
lingüísticas, sociais e
económicas. Queda deci-
dir cal sería o dominio.
En principio, .ga e .gl es-
tán ocupados. Ademais,
.gz é o dominio máis soli-
citado e que posibelmen-
te máis usuarios tería
porque os que o reclaman
militan máis nesta reivin-
dicación. Cómpre ter en
conta que, despois da úl-
tima modificación das
normas ortográficas, Ga-
liza tamén se recoñece
oficialmente como nome
do noso país.♦

Os ensinantes valoran a transmisión do coñecemento, por iso están a favor deste tipo de programas.



LARA ROZADOS LORENZO
Preto de mil oitocentos socios,
nun total de dezanove empresas
gandeiras, acometen un proxec-
to para mellorar a produción e
comercialización do leite da
provincia de Pontevedra, ade-
mais das condicións laborais.

Hai catro meses varias coopera-
tivas tomaron a decisión de cre-
ar unha nova de segundo grao,
fórmula que permite a mantenza
de entidade das distintas empre-
sas e perseguir uns obxectivos
comúns. Román Santalla Agra,
presidente da Cámara Agraria
Provincial, explica que ao xun-
tar ás pequenas empresas do
sector, tanto leiteiras coma gan-
deiras, crearase un maior volu-
me de explotación. “Queremos
remediar o abandono que se es-
tá dando no rural, creando servi-
zos técnicos, veterinarios, de in-
formación, etc.”

A futura Unión de Cooperati-
vas denuncia o momento crítico
que vive o agro galego,  o aban-
dono das explotacións e a falla
de incorporación de mocidade a
este mundo laboral. O asociacio-
nismo e cooperativismo son saí-
das para abaratar custos de pro-
dución, mellorar a calidade de
vida e facer do agro unha oferta
laboral interesante. Os traballa-
dores do sector lácteo precisan
unha mellora das condicións so-
ciolaborais: “xubilacións, incor-
poración de xente nova e xerar
emprego tanto para homes coma
mulleres”, propón Santalla. Pre-
cisamente, máis da metade dos
titulares das explotacións gan-
deiras pontevedresas son mulle-
res, que acometen ao mesmo
tempo tarefas do fogar e xestión
da explotación. A cooperativa
pode axudar a regularizar estas
condicións: “a experiencia de-
mostra que é un modelo moi in-
tegrador, no que caben pequenas
empresas, máis defendidas fron-
te á agresión das industrias”, ex-

plica o presidente da Cámara. “O
futuro das pequenas explota-
cións, que son a tónica dominan-
te en Pontevedra e en Galiza, de-
pende moito de que se unan para
defender os seus intereses.” 

Os problemas do sector

A unión comezou por centrali-
zar a fabricación de pensos, lo-
go de experiencias coma “a la-
bazada das vacas tolas”, en pa-
labras de Santalla: “culpabilizá-
ronnos, na vez de vernos coma
vítimas do proceso. Esa expe-
riencia serviu para empezar a
fabricar nós os nosos pensos.”
Tamén houbo crise dos cereais,
xerada pola baixa produción no
2003, polo cal o prezo dos con-
centrados medrou máis dun ter-
zo para os gandeiros. O consu-
mo de pensos nas explotacións
pontevedresas é o seu principal
gasto, que se reduciría de inter-
nalizaren ese proceso.

Outro problema é a cota lác-
tea: “houbo que afrontar un pro-
ceso de falta de cota. Pero nes-
tes momentos, os nosos gandei-
ros, en comparación co resto de
Galiza e de España, están nunha
situación mellor á da media,
aínda que insuficiente de todos
xeitos” explica Santalla. Dende
a futura cooperativa denuncian
o esquecemento que o agro ga-
lego sofre por parte das Admi-
nistracións: “a Xunta fixo pro-
postas, pero na práctica, no to-
cante a planos de reestrutura-
ción, ceses anticipados e planos
de reparto de cota, non temos
absolutamente nada”, conta
Santalla. A insatisfacción estén-
dese ao goberno central ante-
rior. Do actual, de momento sá-
bese que o Ministerio de Agri-
cultura prepara para o ano que
vén un reparto de cota, de 55
mil toneladas: “o 50% pagaríao
a Administración central e o ou-
tro 50% nós. De aí que nós lle
pidamos á Xunta que nos finan-

cie unha parte”, salienta o presi-
dente da Cámara Agraria.

Por outra banda, as pequenas
e medianas explotacións galegas
téñeno difícil fronte á competen-
cia: “son moito máis pequenas
cás de fóra, pero a calidade do
produto é incomparábel”, indica
Santalla. “Sabe a natureza, por-
que as vacas seguen comendo
herba e estando ao sol, e iso non
está valorado, máis ben ao con-
trario: Galiza segue cobrando o
leite un pouco por debaixo da
media do Estado, aínda que Pon-
tevedra pasou a ser a provincia
que máis cobra.”

O proceso

O núcleo da unión está xa inte-
grado por nove cooperativas:
agardan agrupar ás dezanove nun
prazo de seis meses a un ano. A
fabricación de pensos é a primei-
ra liña de acción, ademais de in-
tegrar tecnoloxía moderna. “En
primeiro lugar, iniciaremos un
proceso de centralización da
compra-venda de cotas cos gan-
deiros, e de comercialización,
parte de leite, e parte de queixo e
produtos derivados”, explica Ro-
mán Santalla. “Con respecto aos
servizos técnicos, o que interesa
é un proceso de coordinación.”
Outras estratexias deste plano es-
tán en contratar economatos nas
zonas máis distantes dos núcleos
urbáns, para evitar desprazamen-
tos, e o aproveitamento forestal. 

Por outra banda, propoñen
medidas de carácter social, coma
“achegar a cidade ao campo, que
a xente sexa consciente de como
se producen realmente os ali-
mentos”, segundo Santalla. Ese
proceso de concienciación social
pasa por dignificar a profesión:
“o agro é un mundo laboral que
esixe persoal cualificado. Hai
que incidir na formación: as es-
colas de capacitación agrícola, as
cooperativas e os sindicatos so-
mos axentes importantes.”♦

Orzamentos
electoralistas

MANUEL CAO

A vindeira convocatoria das eleccións autonómicas, no prazo
máximo dun ano, déixalle poucas opcións ao actual goberno da
Xunta en materia orzamentaria se quere competir con algunhas
posibilidades de éxito. Así, o proxecto de orzamentos para 2005
parécese como unha gota a outra ao proxecto elaborado por Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero no sentido de rachar co deseño or-
zamentario dominante nos últimos anos. En efecto, o aumento
dos recursos reais presupostados (11,3%) é o maior da historia
da Xunta tendo en conta que non se asumiron novas competen-
cias e que a dinámica económica non sufriu alteracións que xus-
tificasen cambios tan drásticos. É na dinámica política onde se
produciron as principais modificacións: derrota do PP no 14-M
coa caída en desgraza dos principios orzamentarios de Aznar
(déficit cero, lei de estabilidade orzamentaria e intento de va-
ciamento competencial das CC AA) e crise política interna do
PP en Galicia coa toma de conciencia dalgúns líderes electorais
–Cuíña e Baltar só son os máis coñecidos– de cales son e quen
ten as claves do poder político efectivo en Galicia.

O novo contexto político deixou obsoleto o sistema orza-
mentario anterior e activou unha redefinición total de principios
e prioridades aproximando o novo modelo ao que se puxo en
marcha na primeira lexislatura de Manuel Fraga (1990-1993).
Así, resaltan dous elementos fundamentais: a volta ao endebe-
damento masivo e o importante incremento do gasto para sedu-
cir un electorado cada vez máis esquivo para a maioría gober-
nante. O ciclo político electoral impón normas de comporta-
mento orzamentario que todo grupo político con vontade de po-
der ten máis que asumidas e a primeira delas é a elaboración
duns orzamentos expansivos en periodos preelectorais. A desa-
parición da restrición aznariana fixo que se liberasen as atadu-
ras do Ministerio de Economía e Facenda ao apoiar explicita-
mente Pedro Solbes a existencia de déficits para Galicia, en
atención aos efectos do Prestige. A crise política interna obrigou
a botar man dos orzamentos para tratar de pechar feridas e man-
ter a clientela electoral mediante a asignación de partidas orza-
mentarias globais elevadas que despois se poden redistribuír
internamente de acordo coas necesidades do momento. 

O proxecto estrela da Xunta para 2005 é o investimento en
infraestruturas recollido no Plano de Dinamización Económi-
ca (Plano Galicia) concretado nunha achega de 409,4 millóns
de euros dos que o 60% corresponden a estradas. A contrapo-
sición entre o esforzo da Xunta e o gasto do Estado (404,7 mi-
llóns de euros) no cumprimento do Plano Galicia será un dos
eixos nos que asentará a súa oferta electoral o goberno galego.

Do escenario macroeconómico destaca a previsión dun in-
cremento da economía galega superior á española, situación que
racharía coa tendencia case sempre favorábel á economía espa-
ñola. A credibilidade destas previsións é escasa tanto por razóns
internas (as políticas implementadas en Galicia non serviron pa-
ra aproveitar as oportunidades de medra derivadas da evolución
da economía mundial) como externas (existencia de incertezas
e desequilibrios en determinados mercados) pero, neste caso, os
efectos inducidos polas políticas de gasto do Estado e da Xunta
en época preelectoral poderían contribuír a cebar o motor do
crecemento  (burocracia, construción e obra pública). 

O grao de autonomía financeira sitúase arredor do 50%
dos ingresos totais polo que o grao de dependencia da Xunta
segue a ser importante e, en relación ao gasto, indicar que as
principais partidas (sanidade e educación) medran por debai-
xo da media sendo o incremento do Sergas para satisfacer de-
terminados complementos salariais mentres resulta moi signi-
ficativo o escaso esforzo orzamentario en materia educativa.♦

‘Resaltan dous elementos:
a volta ao endebedamento masivo e
o incremento do gasto para seducir

un electorado cada vez máis esquivo
para a maioría gobernante”
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Tamén fabricarán penso

Nove cooperativas lácteas
de Pontevedra deciden unirse

PACO VILABARROS

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Entre o boicot interno que pre-
parou durante meses o PP e a
chamada ao diálogo de Zapa-
tero. Eses son os puntos entre
os que abala a Conferencia de
Presidentes das 17 autonomías.

O presidente do goberno central
ten na Conferencia de Presiden-
tes un dos piares da súa política
interna. Considera José Luis
Rodríguez Zapatero que o diálogo
coas autonomías é fundamental
para arrancar con consenso un-
ha nova etapa política caracteri-

zada polas reformas institucionais.
Esta idea do presidente non ca-

llou nas sensibilidades da meiran-
de parte dos presidentes autonómi-
cos. Agás os pertencentes ao
PSOE, os gobernantes de cada co-
munidade consideran un tanto pre-
cipitado escenificar unha xuntanza
ao máis alto nivel. A frase “ir a
Madrid facer a foto” repetiuse en
todos os despachos dos gobernos
nas mans do PP. Para os populares
–encabezados ultimamente polo
vicepresidente primeiro galego,
Alberto Núñez Feixóo–, o PSOE
pretende conformar unha confe-

rencia baleira de contidos, unha
“merenda campestre” no Senado

inútil. Feixóo defendía o apraza-
mento da conferencia e a inclu-
sión, como tema principal, da po-
lítica de ordenación estatal. “As
autonomías deben decidir, por
maioría, o novo estatus territorial
de España”, afirmou.

Mais Zapatero quere tratar
ese tema de maneira individuali-
zada para que a obvia maioría
“española” non entorpeza as re-
formas dos estatutos en Euskadi
e Catalunya. Nesa liña, o lehen-
dakari, Juan José Ibarretxe,
anunciou que asistirá, con vonta-
de de “fortalecer as institucións”,

nunha mostra de boa vontade no
necesario diálogo cos socialistas
para salvar as ruínas do seu pro-
xecto político reformista. 

En calquera caso, o 28 de ou-
tubro é unha data simbólica, de
aproximación entre iguais, que
terá que amadurecer durante me-
ses. Para algúns presidentes, caso
de Manuel Fraga, esta figura de-
bería fortalecerse “cunha reforma
profunda do Senado” e a sinatura
“por parte de todos” dun progra-
ma de mínimos que “garanta a
estabilidade territorial e desterre
a pantasma da secesión”.♦
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É unha cuestión política ou sim-
plemente deportiva? A selección
catalá de hóquei sobre patíns arra-
sou no mundial B e clasificouse
directamente para ascender á má-
xima categoría, onde xoga a selec-
ción española. No meramente de-
portivo é un feito que colma de sa-
tisfacción o arco de cataláns que
vai desde as que desacomplexada-
mente se senten cataláns e espa-
ñois até o extremo dos indepen-
dentistas. No político pode consi-
derarse, e así hai quen xa o consi-
derou, un acto case secesionista.

Que unha selección española
poida enfrontarse á selección ca-
talá, ou galega, ou andaluza, non
debería considerarse algo político.
Acaso non queda no estritamente
deportivo cando falamos de disci-
plinas como o pitch and putt, na
que Catalunya ten selección pro-
pia? Alguén o sabía? Ninguén le-
vara as mans á cabeza até agora.
Mentres Catalunya, ou calquera
outra selección que non sexa a do

Estado teña seleccións de “risa”
non hai problema. En canto Cata-
lunya apunta maneiras e é un rival
serio, rematan as chanzas e consi-
deramos os que apoian esta selec-
ción de pouco máis ca artífices da
creba da España unha.

Ao PP arrepíaselle a pel só de
pensar que unha bandeira catalá
ou a inconstitucional estelada, a
independentista, como se apresu-
raron a lembrar desde o PP, poida
pasear polo mundo enteiro. Ao
PSOE non lle pasa algo moi dife-
rente aínda que si cabe facerlles
xustiza ás diferentes sensibilida-
des dos que o integran.

Diferentes sensibilidades. Iso
é o que é España. Un conglome-
rado de identidades que non po-
den ser ignoradas. Non o son. Sa-
bémolo. Mais hai quen non acaba
de entender o que iso significa. É
sinxelo. Significa respecto. A po-
lémica polas seleccións deporti-
vas non fai máis que estender a
toda a sociedade a problemática

desas identidades e do que levan
consigo. Cando xoga a selección
catalá de hóquei nunha competi-
ción internacional, no transfondo
xorde unha lingua e unha cultura.
Esa lingua que hoxe por hoxe
non pode ser oficial en Europa,
como o galego e o éuscaro.  

Coa lingua pasa como no
pitch and putt. Recentemente o
presidente do Parlamento Euro-
peo, Josep Borrell (quen diría
que é catalán!) autorizou a que
na cámara de Estrasburgo se poi-
da falar catalán, galego ou éusca-
ro. Iso si, matizou Borrell, non
constará na acta o que se pronun-
cie nesa lingua. É o último! Gra-
zas, presidente, por permitirlles
aos eurodeputados que falen na
lingua que queiran.

O debate, por suposto, non é
ese, senón que esas linguas sexan
recoñecidas en Europa para que
todos os que as usamos nos vexa-
mos representados e nos poida-
mos ilusionar con este proxecto.♦

Inocente deporte
A. MARQUÈS

O hóquei é unha metáfora do que o deporte, como expresión social,
pode influír nas ansias de pluralidade e de defensa da identidade.

Barcelona

GONZALO

Un día caviloso
mais activo
FRANCISCO RODRÍGUEZ

O 27 de outubro desenvolveuse o debate  sobre os orzamen-
tos xerais do Estado para o 2005. Certamente, os investi-
mentos do Estado na Galiza continúan coas características
habituais, malia certa maquillaxe que sofren. Son continuís-
tas, cualitativamente falando. Non cobren as necesidades de
Galiza; non serven para o obxectivo de lograr a converxen-
cia en benestar social coa media española e europea; non res-
ponden a ningún criterio aceptábel ou a unha mestura de va-
rios; isto é, non se ten en conta a nosa poboación, tampouco
a menor renda per cápita; menos aínda a deficiencia en in-
fraestruturas e o seu maior custo; e moito menos, a rectifica-
ción dunha constante negativa e discriminatoria de anos.

Está claro, pois, que non son históricos, a non ser que
tamén o fosen os do 2004 a respecto do ano anterior porque
medraban desde un punto de referencia cativo, ben ruín.
Porén, non vivín o día obsesionado por esta cuestión, xa da-

bondo contrastada e debatida. En todo caso a superación
desta deficiencia en termos prácticos positivos é posíbel en
2006, se a presión e certa conciencia colectiva non fallan.

Estiven caviloso e activo por algo, aparentemente inma-
terial, pero de grande trascendencia para a nosa existencia
colectiva, a nosa identidade e a nosa consciencia e vontade
de existir como pobo. Nunha
palabra, para existirmos como
unha sociedade digna. Refíro-
me á escandalosa, provocativa
e ilegal moción que o alcalde da
Coruña pensa levar ao pleno
municipal do 2 de novembro,
para facer da denominación
“La Coruña” unha denomina-
ción legal, e para incitar a parti-
culares, empresas e outras ad-
ministracións a usala como ofi-
cial. Desautorizado por senten-
zas dos máis altos tribunais de
xustiza, o superior de Galiza e o Supremo, desamparado po-
lo Tribunal Constitucional, recorre agora a unha táctica gol-
pista interna, pois carece da mínima cobertura conforme á le-
galidade vixente (nin na exposición de motivos da súa mo-
ción pode aludir á Lei de Grandes Cidades como cobertura
lexítimadora do seu despropósito agresivo). Non hai ningun-
ha das máximas autoridades políticas e administrativas con
competencia nesta materia, a comezar pola Xunta, que poi-

dan xustitficar unha posición característica dos delincuentes:
non cumprir as leis. Particularmente, o ministro das Admi-
nistracións Públicas, Jordi Sevilla, ten claro que o alcalde po-
de discrepar das leis en materia de toponimia pero non in-
cumprilas con descaro e inicitar a incumprilas. Espero que a
administración central e autonómica actúen en consecuencia.

Espero tamén que o respecto
pola diversidade e pola legali-
dade leven consigo a imposi-
ción da cordura e do acatamen-
to da lei desde a Presidencia do
goberno, que podería engadir
moito na desautorización de ve-
leidades tan insolentes e contra-
rias ao noso propio autorreco-
ñecemento como pobo, como
sociedade específica. Precisa-
mente, para que exista socieda-
de e consciencia plena, o pri-
meiro é respectar o Parlamento

de Galiza que estabeleceu prescritivamente a legalidade en
materia de topónimos en 1983, revalidada mesmo para ám-
bitos competenciais do Estado (designación das provincias
como “A Coruña” e “Ourense” en consoancia coas súas ca-
pitais) en 1998, polo Congreso dos Deputados. Como é po-
síbel tanta negatividade, tanto odio contra unha legalidade
que lembra a nosa orixe, a dos nomes de lugares? Por certo,
cando abrirá a boca a Real Academia Galega?♦

‘Vázquez recorre agora
a unha táctica golpista interna
para impoñer o ‘L’, pois carece
da mínima cobertura conforme

á legalidade vixente”

Zapatero quere implicar as autonomías nas reformas institucionais

O PP boicotea a Conferencia de Presidentes
Juan José Ibarretxe.



A.N.T.
Os Estados Unidos xa non son
considerados, entre os seus
propios aliados, un país electo-
ralmente limpo. O caso de Flo-
rida, hai catro anos, leva agora
a pensar que o fraude é posí-
bel. Avogados, diplomáticos,
líderes civís e veteranos moni-
tores de eleccións de 15 países
visitaron xa varios estados pa-
ra revisar o proceso electoral.

No 2000, apenas 400 votos deci-
diron a elección de Bush, nun pa-
ís de case 300 millóns de habitan-
tes. Ademais, déronse outras dúas
circunstancias. O gobernador do
Estado no que había empate, Flo-
rida, era irmán dun dos candida-
tos, e varias organizacións negras
denunciaron que miles de afroa-
mericanos quedaron sen votar por
impedimentos burocráticos. Non
era a primeira vez que algo así su-
cedía na historia do país, pero a
política do novo presidente (gue-
rra do Irak, sobre todo) puxo de
manifesto que todo o mundo se
xogaba moito neses discutidos
400 votos de Florida.

A tensión nestas eleccións
aumentou. A xustiza investiga,
durante as últimas semanas, de-
nuncias de fraude no rexistro de
votantes. Nalgún listado atopá-
ronse persoas mortas e mesmo
nomes como o de Mary Poppins
ou Dick Tracy. Os Estados de
Ohio e Florida levan a palma das
irregularidades. Só en Florida fo-
ron detectadas 10.000 inscrip-
cións supostamente ilegais.  

Os dous grandes partidos
manteñen unha rifa entre si para
conseguir inscripcións e anular
as dos sectores sociais proclives
ao competidor.

Na mesma Florida catro mil
avogados vixiarán a votación. Os

líderes negros lanzaron insinua-
cións sobre un novo fraude. “Vol-
vemos á escena do crime para re-
solver o crime. Non lle roubaron
a vitoria a Al Gore, roubáronlla
ao pobo americano”, manifestou
o reverendo Al Sharpton nunha

concentración de cidadáns negros
no centro urbano de Miami.

Resistencia dalgúns condados
á inspección internacional

A delegación internacional de

o b s e r v a d o r e s
e l e c t o r a i s  q u e
chegou semanas
antes dos comi-
cios a Washington
fixo saber que nos
Estados Unidos
persisten sustan-
ciais amenazas á
integr idade das
súas e lecc ións
presidenciais, pe-
se a percibir unha
mellora nas prác-
t icas electorais
desde 2000. 

A delegación,
composta por vin-
te persoas, inclúe
avogados, diplo-
máticos, líderes ci-
vís e veteranos
monitores de elec-
cións de 15 paises.
O grupo visitou xa
cinco estados cla-
ve o mes pasado
para revisar as pre-
paracións para o
voto do dous de
novembro. A súa
previsión é regre-
sar a Florida. Ohio
e Missouri o mes-
mo día dous, aínda
que os responsá-
beis dalgúns dos
condados non lles
concederon acceso
aínda os colexios
electorais e aos
centros de reconto. 

“Agardamos
que os votantes nos Estados
Unidos teñan confianza coa
presenza de observadores inter-
nacionais e se dean de conta de
que son parte dunha comunida-
de mundial”, declarou Brigalia
Bam, presidente da comisión

electoral independente de Sudá-
frica.

A avogada australiana, vale-
dora dos dereitos humanos, Ire-
ne Baghoomians urxiu ás auto-
ridades locais encargadas das
eleccións en certas zonas de
Ohio e do sur de Florida, que
aínda se negan a permitirlles
acceso o día dos comicios, a
que muden de opinión. “Non
vemos que se produza ningún
mal porque haxa un incremento
da transparencia e a responsabi-
lidade”, afirmou.

A delegación está patrocina-
da por Global Exchange, unha
organización a prol dos dereitos
humanos. Outros grupos estran-
xeiros planean tamén enviar ob-
servadores para que monitoricen
os comicios. Global Exchange
fixo varias recomendacións, aín-
da que recoñece que probabel-
mente seña tarde de máis para
que a maioría se poidan levar a
cabo. Entre elas pedía con forza
que as novas máquinas de vota-
ción electrónica tactis, que se in-
troduciron en ben de estados nos
últimos catro anos, se acompa-
ñen dun informe en papel, que
poida render contas e permita
verificar os votos.

“A transparencia nuns comi-
cios é decisiva, e non se pode es-
tablecer de contado sen unha ve-
rificación do voto”, sinala o in-
forme. “Se esta verificación non
está dispoñíbel, entón deberíanse
facer preparativos para unha au-
ditoría independente. O informe
tamén criticou que as eleccións
están a ser administradas por
partidarios políticos, e asegura
que non cumpre coas normas in-
ternacionais”. Tamén se lembra a
exclusión das votacións de 4,7
millóns de ex convitos, boa parte
deles afro americanos.♦
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O partido de Ibrahim Rugova gañou as
eleccións lexislativas do pasado 23 de
outubro, decisivas, dicíase, para confor-
mar esa lexitimidade indispensábel que
debe permitir encarar as negociacións
sobre o futuro estatuto político de Coso-
va en 2005. Novidades salientábeis en
relación aos comicios de 2001? Hashim
Thaçi, ex xefe da guerrilla albanesa, que-
dou en segundo lugar. Outro ex guerri-
lleiro, Ramush Haradinaj, quedou tercei-
ro. O partido de Veton Surroi, paseado
non hai moito como paradigma da liber-
dade de prensa nos Balcáns e agora es-
pecie de “Polanco” albanocosovar, fortu-
na mediática incluída, quedou, cun 6%,
moi lonxe do 20% que lle outorgaban al-
gunhas enquisas. 

Se os comicios conseguiron dirimir,
unha vez máis, o debate sobre a primacía
política no seo dos albaneses, o problema
de fondo, a cuestión serbia, quedou sen
resolver e seguirá polo tanto a demandar
unha atención particular. O boicot serbio
foi masivo, evidenciando unha conside-
rábel unanimidade colectiva á hora de ci-
frar o seu descontento pola insuficiencia
da protección das forzas de Nacións Uni-
das despregadas sobre o terreo, sorpren-
dendo pola súa amplitude, non soamente

ao xefe da misión, Soren Jessen-Peter-
sen, senón aos propios serbios, tanto aos
que apelaron ao voto (presidente de Ser-
bia e o seu ministro
de exteriores) como
ao boicot (primeiro
ministro de Serbia e
Igrexa Ortodoxa).

A importancia
destes comicios radi-
caba no feito de de-
terminar o corpus po-
lítico que debe sentar
as bases do autogo-
berno e do futuro de
Cosova. Nos próxi-
mos anos, a adminis-
tración internacional
transmitirá progresi-
vamente boa parte
das súas responsabilidades e competen-
cias ao novo goberno e o futuro de Co-
sova debe quedar definido, en Serbia ou

plenamente independente, como afirma
pretender Rugova. Estas eleccións, ade-
mais, deberían servir para configurar un

goberno moito mais
cohesionado e cohe-
rente, características
que se botaron en fa-
lla no anterior gabi-
nete, integrado por
diferentes partidos
(Liga Democrática,
Partido Democrático
e Alianza polo Futu-
ro de Cosova) e con
ministros que se
comportaban coma
se estivesen na opo-
sición: o primeiro
ministro, Bajram
Rexhepi, pertencía

ao Partido de Thaçi, principal rival de
Rugova. A falla de competencias reais,
exercidas no fundamental polos admi-

nistradores do protectorado, non impe-
día que as disensións entre os seus inte-
grantes se trasladasen ao conxunto da ci-
dadanía. 

A reivindicación dunha oposición
verdadeira, propia dun sistema político
normalizado, debía ser unha consecuen-
cia natural deste proceso electoral, po-
ñéndolle fin a esa especie de goberno de
concentración nacional que malfuncio-
nou durante os últimos catro anos. Non
obstante, todos os partidos albaneses
queren estar no poder, porque ser oposi-
ción non resulta rendíbel para ninguén,
afirma Heather Kashner, do Instituto Na-
cional Democrático de Prístina. É probá-
bel por tanto que asistamos aínda a al-
gúns movementos que recompoñan o ac-
tual mapa partidario no seo das forzas al-
banocosovares. Pero a normalidade nun-
ca será completa se ninguén é capaz de
ofrecer un proxecto de convivencia crí-
bel para a minoría serbia. A forza multi-
nacional impuxo un cupo parlamentario,
pero de pouco vale se non se acompaña
doutras medidas que xeren esa confian-
za, aínda rota por un enfrontamento que
nunca se pechou de todo.♦

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

Cosova
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Se os comicios
conseguiron dirimir o

debate sobre a primacía
política no seo dos

albaneses, a cuestión
serbia quedou sen

resolver”

O caso de Florida no 2000 desatou as sospeitas de fraude

Observadores estranxeiros
supervisan as eleccións nos EE UU

Cartel no que se parodia a Kerry como aliado dos franceses.



A guerra é a saúde do Estado e a morte
moral do pobo (Randolph Bourne)

Os media de todo o mundo deron ben con-
ta de como foron desautorizadas as razóns
aducidas para lanzar unha nova guerra. Un-
ha experiencia que nos invita a considerar
dunha parte a percepción de acontecemen-
tos próximos e doutra a conciencia social
máis lenta, estruturante e integrante (ou co-
rrosiva para un determinado sistema social)
que se filtra na primeira e que pode condi-
cionar acontecementos recentes. 

Vexamos: no primeiro fora a existencia
das Armas de Destrucción Masiva (ADM)
e despois, segundo o explicado por Paul
Wolfowitz, subsecretario da Defensa do
goberno de Bush, un pretexto menos buro-
crático: o nation building, ou como quen
di, cambiar o carácter e a dinámica exte-
rior dun Estado para que concorde con in-
tereses imperiais concretos. 

Pero, ¿quen lembra hoxe as mentiras
proclamadas no foro da ONU polo minis-
tro de relacións exteriores Colin Powell,
que tanto encantaban a Ana Palacio? Unha
lista trolas que van dende a existencia de
ADM até a disparatada utilización de certos
tubos de aluminio para fabricar material fi-
síbel, os laboratorios ambulantes para fa-
bricación de armas biolóxicas, as compras
pantasma de uranio e moitas máis. 

Tres informes foron decisivos para a re-
velación de todo o que estes argumentos en-
cerraban de falso. O primeiro foi o parcial-
mente coñecido protocolo do Comité do Se-
nado sobre Información e Espionaxe (que al-
gúns teiman en chamar de intelixencia) unha
instancia de control público que, como ou-
tras, trata ao actual titular da Casa Branca con
luva de seda, o que deixa ben á luz o carácter
sacro da personaxe, e non ha publicar as súas
conclusións derradeiras ate ben andado o
2005, ou sexa, moito despois das eleccións.
O segundo é o Informe da Comisión sobre o
Once de setembro, promovido polos familia-
res das vítimas do crime das Torres Xémeas
e que, a pesar de desvelar múltiples mentiras
e carencias, móstrase como o anterior moi
circunspecto cos actores principais da Admi-
nistración Bush. O terceiro e último informe
desta traxicomedia é coñecido polo nome do
seu autor, Charles A. Duelfer que como res-
ponsábel da equipa estadounidense de ins-
pección dirixiu durante 15 meses un traballo
de 1.200 axentes no Iraq invadido. Entre as
conclusións principais do informe publicado
na prensa o 6 de Outubro pasado, está a  de
que o Iraq carecera, dende o fin da guerra de
1991, de depósitos de armas prohibidas e que
non tratara activamente de producilas. As fal-
sas e urxentes admonicións lanzadas pola Ca-
sa Branca sobre a ameaza dunha nube en for-
ma de cogumelo, a inexistencia de gases le-
tais (que Rumsfeld, actual ministro de De-
fensa, lle facilitara a Saddam para a guerra
contra o Irán), así como a ausencia de armas
biolóxicas (agás en ínfimas cantidades desti-
nadas a practicar asasinatos individuais e se-
lectivos) deixaron os principais membros da
Administración nunha posición moi desaira-
da. Esta situación moral e intelectualmente ri-
dícula só había provocar cínicas respostas
dende a Casa Branca sen deixar de reiterar un
posíbel e hipotético proceso de intencións.
Como xa avisara Rumsfeld: “A falta de evi-
dencia non é  a mesma cousa evidentemente
que afirmar que algo falta”.

■ A POLÍTICA DO MEDO. Na cita que apa-
rece en cursiva no comezo deste artigo, o
grande crítico social estadounidense Ran-
dolph Bourne xa nos avisara na altura da I
Guerra Mundial do deletéreo efecto da
guerra e o medo sobre a sociedade. Os ele-
mentos máis primitivos do psiquismo cla-
man por seguridade; os máis elevados, po-
lo rigor crítico. O estado de guerra ao que
Bush aspira “recrea na sociedade un instin-
to gregario (de rabaño, di Bourne) no que o
Estado se fai árbitro inexorábel e determi-
nante das opinións e do comportamento
humano. Eis o mellor triunfo de Bush”. 

Para Nietzsche, “o medo é a emoción
máis fundamental e hereditaria do xénero
humano”. Un aforismo de plena actualidade
–recupéroo dun artigo meu publicado nestas
páxinas o 14 de febreiro do 2003– que nos
leva a tratar do interesado fomento da sen-
sación pública de inse-
guridade por parte de
Bush II e a súa gavela.
Reparemos en dous as-
pectos: o primeiro é
que a política do medo
recusa un necesario
análise racional sobre
as súas causas (agácha-
se que moitos membros
de Al Qaida –como
Zbigniew Brzezinski
recoñeceu– foran re-
crutados e financiados
polo goberno dos Esta-
dos Unidos). O segun-
do é a obstinada negati-
va a recoñecer que
moitas accións de gue-
rra, lanzadas baixo ar-
gumentos falsos e a
posterior declaración
mentireira de procurar
por este medio a instauración de gobernos
de superior moralidade, o que de verdade fi-
xo foi sementar odio e fomentar a multipli-
cación de grupos terroristas. En palabras do
grande filólogo, satírico e iconoclasta esta-
dounidense Mencken en 1920: “O obxecti-
vo fundamental da política práctica é man-
ter ao populacho alarmado (e que clame, po-
lo tanto, ser conducido cara a seguridade)
por unha inacabábel ameaza de xenios ma-
lignos, a maioría deles imaxinarios”. A per-
manencia dese belicoso e imperialista ob-
xectivo é un lugar común na historia dos Es-
tados Unidos como proba o luminoso libro
America Invulnerable de James Chace e Ca-
leb Carr. A mesma lóxica do Vietnam sérve-
lle hoxe ao poder político de coartada para
unha acción imperialista de máis que dubi-
doso fin. Se cadra Feuer levaba razón cando
elaborou en 1969 un esquema no que a au-
toridade se identificaba no subconsciente co
poderoso símbolo dun pai severo pero reso-
lutivo e de palabra. Esta agonía pola identi-
dade de Bush II danos unha clave para en-
tendermos o problema dos Estados Unidos:
o fillo rebelde é exterior, a súa relación co
poder ocultada e propicia unha unión sagra-
da, interclasista, nacional e sen fendas. O
pánico producido por ameazas que son de
alta valoración nos media polo seu carácter
inesperado e relativamente anónimo (lem-
bremos o do Antrax), erosionan o sentimen-
to persoal de autonomía e seguridade e pro-
vocan na poboación unha situación na que
as primitivas e irracionais pulsións dun id

freudiano lánzanse ao asalto do super-ego
colectivo e o conducen a provocar e asumir
terrores e identificacións infantís. 

■ GOBERNO ESOTÉRICO, ELITISTA, TEOLÓ-
XICO E IRRACIONAL. Os neo-conservadores
ou neo-xacobinos, como prefiren chamalos
os seguidores de Leo Strauss e Carl Schmitt,
fan por gobernaren dunha maneira que é ao
mesmo tempo de teoloxía política esotérica
e exotérica, de procedencia elitista até a me-
galomanía e de corte teolóxico e irracional.
Instalado por eles nun andel inferior, o pobo
está obrigado a obedecer mediante o uso
discreto de símbolos eficaces que escapan á
análise racional. Curioso que semellante es-
tilo de autoritarismo inalcanzábel e esotéri-
co conviva con certa representación aplica-
da do gobernante coma home da aldea de
carácter doado e carente de complicacións.

Se aquí Fraga xoga ao
dominó cos seus veci-
ños da parroquia, nos
Estados Unidos o bon
pobo (como di Halimi,
non sen condescenden-
cia) daría algo por
compartir co (espere-
mos que saínte) presi-
dente unha cervexa
nun bar.  (Sobre as re-
quintadas teorizacións
académicas e o egoís-
mo bravo dos neo-con-
servadores, tamén cha-
mados vulcánicos, da
gavela de Bush, ler,
por exemplo, a Shadia
Drury, Rodrigo de Za-
yas, Robert Devigne e
Claes G. Rin) 

Fronte esta teoloxía
política aparece unha

filosofía política racional e calculadora den-
tro de límites burgueses, representada pola
candidatura de Kerry. “É indeciso e vacilan-
te” din os críticos de Kerry (parece unha pa-
rodia de Tucídides: “o home de espírito sufi-
cientemente aberto para abarcar todos os ele-
mentos dunha situación era considerado
inepto para a acción”) Os neo-xacobinos
adoecen por presentarnos a imaxe dun Bush
II (ou III) decidido e capaz. Pero que efica-
cia pode ter a acción dun home que, no su-
posto de non ter mentido nin enganado, erra-
se nos motivos para desatar a guerra e non
sabe agora como pórlle remate? Un paranoi-
co considerábase superior ao que estaba du-
bidando se sería mellor baixar dende un dé-
cimo no ascensor ou pola escada, porque el
tiña a certeza de que coa axuda da lei da gra-
vidade chegaría á rúa no que o demo frega
un ollo tirándose de cabeza pola xanela.

Os motivos aducidos polo Goberno de
Norteamérica para ir á guerra, mil veces re-
futados, chegan a un límite moralmente re-
pugnante cando consideramos o horror das
torturas practicadas en Guantánamo, Abu
Ghraib e outras cadeas secretas, menos cita-
das polos media coma as de Bagran, Kan-
dahar, Quatar ou Diego García entre outras.
O gabinete dun goberno que inicia as súas
reunións con oracións e lecturas bíblicas,
non parece alá moi afectado no seu cumio
polas brutais exaccións que fomos coñecen-
do gradual e recentemente. É enorme a res-
ponsabilidade da oposición en difundir e
analizar o que sucede. Os exemplos favorá-

beis a unha toma de conciencia que atinxa
ás instancias máis altas do Estado, existen
mais parécennos insuficientes. Dignos de
mención son os moitos artigos escritos so-
bre o tema pola New York Review of. Books
e de contados grandes diarios coma o que
escrebeu para o Washigton Post do 27-8-
2004 Jackson Diehl e que levaba a título es-
ta afirmación rotunda: “A tortura ven de
arriba”. como di o xeque Mohammed Bas-
hir a liberdade traída polos soldados invaso-
res expresa a liberdade para a violación, a li-
berdade para espir, e a liberdade para humi-
llar. Catro meses demora a Administración
actual en responder á noxenta evidencia, e a
profusión en lentitude das comisións de in-
vestigación que se ocupan do espanto  (un-
ha para a Policía Militar, outra para as orga-
nizacións de información militar, outra que
investiga as condiciones de detención etc.)
son mostra obvia da intención do Goberno
actual de que nada ou pouco se esclareza
(véxase NRB de 7-10-2004). Non o esque-
zamos: a utilización das torturas eléctricas, a
humillación dos corpos espidos, a agresión
sexual, a privación do sono (hipocritamente
chamada administración do sono, que xa fó-
ra usada polo imperio romano), a agresión
acústica que rouba o xuízo, o uso de cans
para humillar e torturar, o que nós chama-
mos a bañeira etc. eran, se cadra seguen a
ser, prácticas correntes. Como é lóxico al-
gunhas destas sevicias resultaron na morte
dos interrogados nunha situación allea a cal-
quera clase de dereito. Coñecerá o deus de
Bush, post mortem aos seus?  

Bush II aparece coma un xogador maño-
so con dous trunfos na man. A primeira sería
unha espectacular detención dun inimigo
que teña unha importante carga simbólica
(Ben Laden) a poucos días da elección; a se-
gunda, a de que algún grupo terrorista poida
perpetrar nos Estados Unidos un atentado
grave. As reiteradas advertencias dun perigo
atómico, das que xa nos acautelou Gore, po-
derían valer –de materializárense– de espigo
en brasa para Bush II. Non esquezamos que
na véspera do Once de setembro, Bush de-
soíu as sinais de advertencia de certos servi-
zos segredos (como nos revelou o xeneral
Richard Clarke, xefe que foi da sección con-
traterrorista do consello nacional de seguri-
dade). Se algúns vellos e trapalleiros políti-
cos descubriron no remoto pasado a utilida-
de do axente provocador podería correspon-
der a Bush II o mérito nefando de descubrir,
ollando oportunamente cara o outro lado, o
axente provocador pasivo. 

Dende Tocqueville a Halimi hai en
Europa ben de historiadores e críticos que
teñen unha penosa opinión do pobo esta-
dounidense. Quen isto escribe confía máis
na honradez e capacidade crítica dun po-
bo esencialmente mal informado. Nunha
ocasión,  vésperas das nosas eleccións es-
cribín, dende estas páxinas e que a Maria-
no Rajoy non lle tocaría en catro anos.
(Agora, en plena regueifa de inquéritos
opostos, é sintomático que cento once dia-
rios norteamericanos aposten por Kerry
mentres só setenta se decanten por Bush)
A miña esperanza para os Estados Unidos
e para o mundo é que en Novembro non
lle toque a Bush. Non acredito na doutri-
na de contra peor mellor.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e
pertenceu ao Secretariado das Nacións Unidas.
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A mentira e a guerra no centro do goberno de Bush
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

Eleccións presidenciais nos Estados Unidos (e III)
Esta é a derradeira parte dunha serie publicada nos nú-
meros 1146 e 1147 de ANT. No primeiro artigo, X.F.
Pérez Oia entraba nas diferencias entre as opcións de
goberno de Kerry e Bush e no segundo abordaba a

formación da conciencia cidadá en Norteamérica e a
delongada sombra da desigualdade social sobre os
procesos electorais. A mentira e a guerra como ar-
mas para o goberno imperial ocupan esta parte final.

‘A miña esperanza
para os Estados Unidos e

para o mundo é
que en Novembro

non lle toque a Bush.
Non acredito
na doutrina

decontra peor
mellor”

●



VÍTOR E. RODRÍGUEZ BARCA
MONTRÉAL

Son sesenta e tres países os que
manteñen a pena de morte nas
súas lexislacións. No 2002 foron
asasinadas “legalmente” máis de
catro mil persoas en todo o mun-
do. De como procurar que as ci-
fras diminúan falouse en Mon-
tréal (Canadá) ao máis alto nivel.

Montréal acolleu, entre o 6 e o
10 de outubro, o II Congreso
Mundial contra a Pena de Morte.
Especialistas internacionais en
dereitos humanos debateron o
estado actual da cuestión e anali-
zaron os riscos que os dereitos
da persoa corren en diferentes
partes do planeta. Sen irmos
máis lonxe, no pasado ano, ditá-
ronse 2.756 sentenzas de morte
en 63 países, segundo datos re-
collidos por Amnistía Interna-
cional. No 2002, máis de catro
mil persoas foron executadas ofi-
cialmente en todo o mundo. Os
Estados Unidos, Arabia Saudita,
Irán, a China e Vietnam encabe-
zan o listado con máis do 90 por
cento do total das execucións. 

En países coma Irán ou Ara-
bia Saudita, moitas das sentenzas
a morte teñen motivos relixiosos.
Os seus textos legais están fun-
damentados nunha rigorosa in-
terpretación do alcorán e con-
templan pena de morte para ca-
sos como a sodomía, a herexía, o
tráfico de drogas ou a bruxaría.

Tribunais relixiosos paralelos
actúan con total impunidade en
países como Nixeria. De todos é

coñecido o caso de Amina La-
wal, unha muller condenada a
morte por concibir un fillo fóra
do matrimónio. A sua avogada,
Hauwa Ibrahim, afirmou no seu
relatorio no congreso, que “ade-
mais de inxustas, as penas ás que
os tribunais relixiosos condenan
son inhumanas. Amina foi con-
denada á lapidación, noutros ca-
sos ditan condenas de lategazos
ou incluso amputacións”. Para
Ibrahim, o goberno nixeriano
quixo desentenderse do proble-
ma para non crear máis tensións
entre cristiáns e musulmáns, nun
país onde os enfrontamentos por
motivos relixiosos son frecuen-
tes. Para a avogada só a forte re-
percusión que o caso de Amina
Lawal tivo nos medios occiden-
tais fixo que o goberno tomase
cartas no asunto e a condena a
morte fose finalmente levantada.

No caso da China, moitos
dos delitos teñen motivacións
políticas, como as campañas em-
prendidas contra monxes budis-
tas no Tíbet ou contra dos parti-
darios da autonomía do Xin-
jiang. O deputado europeo Ari
Vatanen, antigo campión mun-
dial de ralis, lanzou un chama-
mento para que a comunidade
internacional force á China a eli-
minar a pena de morte do seu có-
digo penal antes dos Xogos
Olímpicos de Pequín no 2008.

De entre os países máis in-
dustrializados, só os Estados
Unidos e o Xapón manteñen o
castigo capital. No país asiático
había, a finais do pasado ano, 110

persoas agardando a súa execu-
ción. Nos Estados Unidos, 234
foron executadas desde 1999. 

Mortes nos USA

O caso estadounidense merece
particular atención. Alí, máis de
900 persoas foron executadas
desde que o Tribunal Supremo
levantara a moratoria sobre a pe-
na capital no 1976.

O actual presidente, George
Bush, é un férreo defensor da pe-
na capital. Durante o seu manda-
do como gobernador de Texas
(1995-2000) firmou a execución
de 152 condenados e, xa como
presidente dos Estados Unidos,
levantou o veto sobre as execu-
cións a nivel federal.

Á parte dos debates sobre o
racismo inherente á pena capital
nos EE UU (no 83% dos casos
de condenas a morte as vítimas
dos crimes son de raza branca,
mentres que só un 50% do total
dos crimes teñen vítimas de esa
raza), ou a execución de defi-
cientes intelectuais (declarada
anticonstitucional no 2002), xor-
de o debate sobre a execución de
menores. Desde 1976, foron exe-
cutadas nese país 22 persoas por
crimes cometidos cando eran
menores de idade. 

Mary Robinson, ex-presidenta
de Irlanda e antiga Alta comisio-
nada de Dereitos do Home da
ONU, estima que o caso dos EE
UU é complexo, xa que está moi
enraizado na sua tradición. Citan-
do datos de Amnistia Interna-

cional, afirmou que “desde 2003,
seis persoas foron executadas nos
Estados Unidos, a China e Irán por
crimes cometidos cando eran ado-
lescentes. Os EE UU son o único
país que recoñece abertamente a
execución de menores e segue a
xustificar as súas accións baixo
leis nacionais e internacionais.
Nos últimos dez anos executou
máis adolescentes (un total de 17)
que o resto das nacións implicadas
(nove execucións en conxunto).
Os EE UU violan, sistematica-
mente, as leis internacionais coa
execución de adolescentes, en es-
pecial a Convención Americana
de Dereitos Humanos, o Convenio
Internacional sobre Dereitos Civís
e Políticos, e o convenio de Na-
cións Unidas sobre os Dereitos do
Neno”.

Terrorismo e pena de morte

Para o avogado español Miguel
Vecino, especialista en dereito
internacional, “o mundo está en
garda fronte ao terrorismo glo-
bal. O problema é que ninguén
sabe definir este termo. Estamos
nunha situación de defensa que
permite invasións, ataques e fei-
tos coma a situación dos presos
de Guantánamo. A Carta Inter-
nacional dos Dereitos do Home
xurdiu no 1948 como resposta
ás maiores atrocidades que viviu
a humanidade, que foron a Pri-
meira e a Segunda Guerras
Mundiais. Agora abandonamos
ese camiño para facerlle fronte
ao terrorismo”.♦
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Turismo
na Habana
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Cuba estivo nas
cabeceiras dos medios
informativos por un

incidente protagonizado
por un  deputado do PP, se-
cretario de política exterior
de dito grupo, expulsado da
illa pola aplicación
inmediata do dereito que
todo país ten de fixar as
condicións de admisión,
permanencia e expulsión de
persoas que teñen
cidadanía estranxeira.

Hai unha hipocrisía ma-
nifesta en toda esta
actuación. En setembro
houbo unha reunión dun
foro de ex presidentes, á
que asiste José María
Aznar, que refrenda as me-
didas da UE contra Cuba,
que son exemplo de
seguidismo da política agre-
siva, irracional dos EE UU.
Madrid nomea novo embai-
xador, Carlos Alonso Zaldí-
var. É el quen anuncia a
nova posición do executivo
español, tendente ao
diálogo co goberno cubano.
Aí empezan a funcionar os
telefonos. O tal deputado
fai unhas declaracións
antes da viaxe nas que
anuncia a súa intención de
entrevistarse e apoiar
determinados opositores á
Revolución cubana, aos que
o réxime dos EE UU chama
disidentes e que outras per-
soas preferimos, por
respecto á verdade, chamar
mercenarios, xa que cobran
directamente da
administración norteameri-
cana. Quen está detrás da
política exterior do PP é o
grupo de presión de Aznar,
debedor da Fundación Cu-
bano-Americana, de Mas
Canosa. A ultradereita que
lle fixo gañar a George
Bush e que quere entrar a
saco na Habana.

Calquera análise das re-
lacións entre a UE e a
República de Cuba non po-
de obviar a agresión
sistemática que supón o
bloqueo, denunciado repeti-
das veces pola Asemblea
Xeral da ONU.

Se para Eduardo Zapla-
na na equipaxe do seu
enviado ía o libro de Geor-
ge Orwell Rebelión na gran-
xa, podería  mandalo a
Washington, a preguntar
polos presos de
Guantánamo, ou polos cin-
co cubanos prisioneiros por
loitar contra o terrorismo,
agora con outro libro, do
mesmo autor: 1984, se non
fose que o PP está máis per-
to do Grande Irmán que do
cidadán Smith. Non hai
ninguén nese partido que
estea capacitado para lle
dar leccións de democracia
á sociedade cubana.♦♦

Adulterio, bruxaría ou disidencia política xustifican as execucións

Case tres mil persoas foron
condenadas a morte o ano pasado

Hauwa Ibrahim, avogada da nixeriana Amina Lawal, condenada á lapidación. Á dereita, Mary Robinson, ex presidenta de Irlanda.



CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria de Catalunya no mun-
dial B de hóquei sobre patíns
produciu unha grande euforia
entre o nacionalismo e unha
enorme polémica pola posibili-
dade de que a selección catalá
acabe xogando no mundial A
contra un combinado español.

O goberno catalán do socialista
Pasqual Maragall conseguiu o
que procurara o nacionalista de
Jordi Pujol durante décadas: que
a senyera e Els segadors fosen
protagonistas dunha competición
deportiva oficial e internacional.
O triunfo de Catalunya no mun-
dial B de hóquei sobre patíns ce-
lebrado en Macau (China) serviu
para canalizar o anceio indepen-
dentista de aumento do autogo-
berno. Máis de 3.000 persoas
aplaudiron os campións e o pro-
pio Maragall pediulles aos xoga-
dores que o ano que vén trouxe-
sen de San José (EE UU) o título
mundial.

E xustamente o futuro da se-
lección catalá crea polémica
dentro e fóra das fronteiras do
país. O meirande atranco para a
presenza de Catalunya no mun-
dial é a posibilidade de se en-
frontar contra España. A Genera-
litat considera que non existe
ningún impedimento para que o
partido se celebre. A tese defen-
dida polo goberno autónomo ex-
presa que ningunha federación
deportiva pode monopolizar a
representación estatal no seu
conxunto. Deste xeito, a federa-

ción catalá podería competir coa
española por seren independen-
tes e disporen de dereitos equi-
valentes unha vez conseguidos
os seus dereitos deportivos na
cancha. Este camiño abriría a po-
sibilidade a outras federacións
territoriais, que terían a mesma
xerarquía que a española.

Este argumento non conven-
ce nin o goberno central nin a
Federación española de hóquei.
Segundo a súa lóxica, España

engloba a Catalunya –moitos xo-
gadores campións en Macau par-
ticiparon coa camisola española
e poderían volver facelo– e é im-
posíbel que unha parte se enfron-
te contra un todo, porque suporía
xogar, dalgún xeito, contra un
mesmo.

O caso de Gran Bretaña sería
o máis próximo para atopar un
consenso. Alá, cada provincia
ten o seu propio estatus federati-
vo e todos eles representan o es-

tado. Para levar esta situación a
España, cada autonomía tería
que ter unha selección propia.

Para os cataláns, isto non se-
ría necesario se as federacións
españolas asumisen que é posí-
bel que haxa secesión na repre-
sentación deportiva cando outra
federación territorial teña entida-
de suficiente como para se tornar
autosuficiente. É dicir, no caso
do hóquei, arestora, ou do tenis
ou doutra categoría na que Cata-

lunya ou outra autonomía tive-
sen oportunidade de facer un bo
papel, España funcionaría “sen o
concurso” dos deportistas desa
autonomía.

Labirinto lexislativo

Para os nacionalistas vascos e
cataláns, todas estas ciladas le-
gais acabarían por resolverse se
o Parlamento accedese a facilitar
a independencia deportiva das
nacións. Dese xeito, Galiza, Eus-
kadi e Catalunya terían transferi-
das as materias deportivas e po-
derían optar a entraren en cal-
quera organismo internacional
con plenos dereitos.

Mais este pedimento está ben
lonxe de se facer realidade. Nin-
gún dos dous partidos maiorita-
rios no estado considera oportu-
no abrir ese debate e calquera
avance, caso do de Macau, terá
que resolverse a través do labi-
rinto lexislativo actual.

O máis belixerante neste ám-
bito é o PP. Para o seu secretario
xeral, Ángel Acebes, o caso do
hóquei é un claro síntoma do pe-
rigo da unidade de España e a
connivencia entre a Generalitat e
grupos “antisistema”. A foto de
Maragall a carón da bandeira ca-
talá estelada independentista en-
tendeuse como unha ofensa á
institución que representa.

Contodo, o debate ten data de
caducidade. O 26 de novembro,
unha asemblea do máximo órga-
no de decisión do hóquei sobre
patíns dirimirá en Fresno (EE
UU) se Catalunya pode ou non
participar no mundial A.

Se a decisión fose excluíla,
sería a primeira vez que un cam-
pión mundial perde o seu dereito
por unha cuestión na que non ten
responsabilidade –esta mesma
organización foi a que lle permi-
tiu xogar en Macau. Ademais,
quedaría por saber se no futuro
os cataláns poderán disputar
máis encontros oficiais. Acabará
Catalunya actuando como un
equipo filial de España, incapaz
de subir á primeira categoría?

Outra posibilidade é que se
acepte a Catalunya e se atope o
modo de impedir o enfrontamen-
to contra España nas primeiras
fases. Mediante un sorteo dirixi-
do (similar ao da Liga dos Cam-
pións), ese polémico partido só
podería celebrarse se ambos os
conxuntos chegasen á final.♦
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O posíbel enfrontamento contra España desencadea a polémica política e legal

Catalunya, un campión de hóquei
sen praza asegurada no mundial

O Presidente da Generalitat, o socialista Pasqual Maragall, defende a Selecció Catalá contra o sentir da dirección estatal do PSOE.

Acabará Catalunya
actuando
como un equipo
filial de España,
incapaz de subir á
primeira categoría?



Homenaxe
cinematográfica
a Manuel Oliveira
O Centro Galego de Artes da Imaxe realiza-
rá durante o mes de novembro unha home-
naxe ao director portugués Manuel Oliveira,
coincidindo coa estrea da súa vixésimo sex-
ta longametraxe O V imperio. Onte coma
hoje, filme presentado na bienal de Venecia,
onde recibiu o Premio Especial a toda unha
carreira. A iniciativa, que parte da U.S.C.,
contempla, por primeira vez no Estado, a
proxección dunha retrospectiva íntegra do
autor na Coruña entre o 5 e 30 de novembro
e en Compostela do 1 ao 10 de decembro.♦

Fállanse
o Camilo José Cela e
o Ramón Piñeiro
No medio das críticas desatadas pola xestión
da Fundación Camilo José Cela, vénse de fa-
llar o XV Premio creado en homenaxe do es-
critor. Emma Couceiro obtivo o galardón po-
la novela Silencio polas sereas, o que a con-
verte na primeira muller que o recibe o Ca-
milo José Cela. Por outra parte, o pasado 27
de outubro tamén se deu a coñecer o gañador
do II Premio Ramón Piñeiro de Ensaio Bre-
ve. O galardón recaeu en Emilio Xosé Insua
López polo estudo Antón e Ramón Villar
Ponte: unha irmandade alén do sangue.♦

Santa liberdade
de camiño aos Goya
O documental de Margarita Ledo proxec-
touse o día 27 na Filmoteca de Madrid, e,
de superar a selección inicial, comezará a
carreira polo galardón do cinema espa-
ñol. Sería o primeiro documental produ-
cido en Galiza e en lingua galega que ac-
cedería ao premio. Ademais, o filme
competirá no Festival internacional de
Documentário de Lisboa, participará no
festival Cinema du Rèel e estrearase para
a primavera en Bos Aires, no marco dun
ciclo dedicado á cinematografía galega.♦

antiago vela armas até o 4 de no-
vembro, cando o motor se poña
en marcha e rexurda un ano máis
Cineuropa, principal cita co cine-

ma en Galiza grazas ao seu compromiso
de traer as fitas máis destacadas do pano-
rama internacional. Nesta ocasión estréa-
se, como primicia estatal, Head-on, de
Fatih Akin, gañador do Oso de ouro na
última Berlinale. Tamén se poderán ver

os filmes Eleni, de Theo Angelopoulos,
Five conditions, de Lars Von Trier, Nine
songs, de Michael Winterbottom ou In
viaggio con el Che, de Gianni Miná.
En Vigo, até o 20 de novembro, celébra-
se o 15º aniversario de ArtFutura, mos-
tra de arte na que teñen unha importancia
capital as novas tecnoloxías, capaces de
revolucionar non só a ollada do creador
senón as expectativas do espectador.♦

S

Nº 1.148
Do 28 de outubro ao 3 de novembro
de 2004
Ano XXVII

ANDRÉS PANARO

XXOOSSÉÉ  CCHHAAOO  RREEGGOO,,
ppeennssaammeennttoo
ccrriissttiiáánn  aabbeerrttoo
aa  ttooddooss

M
a
rg

a
ri

ta
 L

ed
o

Em
ili

o
 X

o
sé

 I
n
su

a
.



X.C.
Do 29 ao 31 de outubro San-
tiago acolle un simposio de
homenaxe a Xosé Chao Rego,
organizado pola Agrupación
Cultural O Galo co apoio da
Concellería de Cultura de
Santiago. As xornadas abor-
dan en máis dunha ducia de
intervencións as múltiples fa-
cetas do pensador vilalbés.
Continuando a homenaxe, O
Galo programa un recital po-
ético e musical para o 11 de
decembro no teatro Principal.

Abordar a biografía e a obra de
Xosé Chao Rego faise compli-
cado pola multiplicidade de acti-
vidade e intereses que abordou.
Os seus ensaios sobre teoloxía,
historia, feminismo, homose-
xualidade, ecoloxismo, identi-
dade, antropoloxía... fan de
Chao Rego un dos intelectuais
máis importantes do país. A vís-
pera de comezar este Simposio
apresentou o seu máis recente
traballo, A muller, ¡que cale! Ra-
íces do antifeminismo (3C3).

Nacido en Vilalba o 23 de
abril de 1932, Xosé Chao Rego
ingresou no Seminario de
Mondoñedo aos dez anos, atrai-
do polo exemplo do párroco de
Vilalba, Gabriel Pita da Veiga.
Aos 15 anos entre na Universi-
dade Pontificia de Salamanca,
onde se licencia en Filosofía e
no 1952, na Universidade Gre-
goriana de Roma, onde acada a
especialización en Teoloxía. A
súa ordenación como crego ten
lugar o 19 de marzo de 1956 na
Basílica de San Pedro en Roma.

Así nun rápido percorrido
situámonos no ponto de partida
dun labor como cristián, que
viviu con grande paixón a re-

volución que supuxo o papado
de Xoán XXIII e a reforma do
Concilio Vaticano II.

Hai dous anos, a Asociación
Cultural Xérmolos de Guitiriz
publicou un extraordinario mo-
nográfico de Letras Chairegas,
no que repasou polo miúdo tanto
a biografía como a obra de Xosé
Chao Rego. Seguindo o fío dos
datos alí recollidos, podemos si-
tuar en 1959 a primeira grande
mudanza que aplica Chao Rego
nas relacións da igrexa coa base
cristiá. Párroco de Santa María
de Vilar, en Ferrol, durante deza-
sete anos, transforma as rela-
cións da comunidade: reforma o
templo cunha estrutura circular
arredor do altar, para buscar pro-
ximidade e igualdade; mantén
sempre aberta a rectoral, visita

casa por casa os fregueses e os
seus sermóns, en plena ditadura,
provocan que sexa controlado
pola policia.

Unha serie de iniciativas
fan que a diócese de Mondoñe-
do-Ferrol sexa durante anos un
foco no que os cambios do Va-
ticano II teñan meirande inci-
dencia e é especialmente im-
portante o labor formativo de
Chao Rego, que neses anos
participa nos coloquios europe-
os de Viena ou Colonia, e aín-
da sendo elexido delegado o
Concilio Pastoral convocado
por Quiroga Palacios en 1966,
para reflexar os avances do
concilio, finalmente renuncia a
participar no que finalmente
quedou en papel mollado ante
a falta de actitude dos bispos

galegos. En decembro dese ano
nacen, da súa man, os  Colo-
quios Galegos de Parroquias. 

Nos anos seguintes, espe-
cialmente críticos na loita con-
tra a ditadura, os núcleos de
cristiáns demócratas son espe-
cialmente activos e un segui-
mento da biografía de Xosé
Chao Rego, que tamén foi per-
seguido e represaliado, dan fé
dese momemento. O seu traba-
llo ten reflexo tamén na prensa,
especialmente cos seus traballos
en La Voz de Galicia, na que foi
por décadas unha das súas pri-
meiras firmas de opinión.

Eu renazo galego

En 1976 Chao deixa a parroquia
e volve a Vilalba, “vivín moitos

anos alienado e todo o meu mi-
nisterio realiceino en castelán:
vinte dos vintecinco anos que
exercín. No ano 1976 retireime
a Vilalba, xa ferido pola galegui-
dade, pois padecía esquizocar-
dia: un corazón partido entre o
castelán, que se me axeitaba me-
llor, e o galego, que me ía en-
trando polas entraña. Non houbo
máis remedio que dar o paso ca-
ra unha plena galeguidade”.

Desde ese ano faise difícil
apretar en pouco espazo os traba-
llos e as iniciativas nas que bule
un secularizado Xosé Chao Re-
go, xa profesor de ensino medio.
En 1978, nace a Romaxe dos
Crentes Galegos e crease a Aso-
ciación Irimia, que aos poucos
anos empezaría a editar a revista
Irimia, hoxe xa con setencentos
números editados. A Romaxe
prolóngase xa no tempo como un
encontro anual do cristianismo
galego de base con máis de vin-
teseis multitudinarias edicións. 

En 1983 publica Chao unha
peza fundamental na súa tra-
xectoria, “Eu renazo galego.
Ensaio sobre a identidade gale-
ga”, que sería finalista do Pre-
mio Nacional de Literatura. O
libro abre a longa serie de títu-
los que abordan unha temática
fronteiriza, Para compender-
mos Galicia e Itinerario da
conciencia galega.

Outro eixo da súa obra é a re-
lixión con títulos como El relato
compostelano; Prisciliano: pro-
feta contra o poder; O queixume
das orixes e tres salaios máis,
Historia do pobo de Xesus; Na
fronteira do misterio ou O relato
hebraico. Noutra orde de traba-
llo ten obras como A condición
homosexual, O sexo, a muller e o
crego ou O libro da auga.♦
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Xosé Chao Rego, tempo de homenaxe
Xornadas de estudo en Santiago
organizadas pola asociación cultural O Galo

Venres 29
■ Xosé Chao Rego como cre-

go. Xaquín Campos Freire
■ A economía na obra de

X.Ch.R. Carlos Mella
■ Compromiso e lingua na vi-

da e o obra de X.Ch.R.
Francisco Fernández Rei

■ Apunte para unha nova an-
tropoloxía de Galiza. Ho-
menaxe etnográfica. Mar-
cial Gondar

■ As muller na obra de
X.Ch.R. María Xosé Agra

■ O papel clave de X.Ch.R. no
ensaio galego contemporá-
neo. Mª Pilar García Negro.

■ A obra de X.Ch.R. desde a
Socioloxía. Bernardo Gar-
cía Cendán

■ A auga: vida, na obra de
X.Ch.R. Mª do Carme Gar-
cía Negro

Sábado 30
■ A aportación de X.Ch.R. á

historiografía galega.
Francisco Carballo

■ Prisciliano na obra de
X.Ch.R. Eduardo López
Pereira

■ A actividade xornalística de
X.Ch.R. Xosé Ramón Pousa

■ X.Ch.R. como profesor, un-
ha experiencia persoal. Mª
Luísa Pasín

■ O deseño en Eu renazo ga-
lego. Siro López

■ A condición (homo)sexual.
Beatriz Suárez Briones

■ Historia e presente na obra
de X.Ch.R. Francisco Ro-
dríguez Sánchez

■ X.Ch.R. visto desde a Terra
Cha. Afonso Blanco Torrado

Domingo 31
■ A homosexualidade na obra

de X.Ch.R. Carlos Callón
■ X.Ch.R. e os encontros dos

Coloquios Europeos de pa-
rroquias. Xulián Moure

■ A Biblia na obra de X.Ch.R.
Uxío García Amor.

Todos os actos serán no Para-
ninfo da Universidade (Facul-
tade de Xeografía e Historia)♦

Simposio de análise

A. PANARO

Xosé Chao co seu sobriño Manu Chao, fundador do grupo Mano Negra e autor de discos
como Clandestino ou Próxima estación... Esperanza. Abaixo, intervindo na XXIV Romaxe de
Crentes Galegos, no ano 2001; e como conferenciante no Colexio de Avogados da Coruña.
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O escritor Marcos Valcárcel le-
rá a conferencia inaugural titu-
lada Ourense, universo litera-
rio, que servirá de antesala para
a mesa redonda da xornada se-
guinte que terá lugar en Allariz.
En A imaxe literaria da cidade
nas literaturas galega, catalá e
vasca Fran Alonso, Isidre Grau
e Urtzi Urrutikoetxea reflexio-
narán sobre o proceso de elabo-
ración dun imaxinario urbano
nas tres literaturas nacionais.
No serán, tras un percorrido
histórico pola vila e un concer-
to de música clásica, Antón Lo-
po fará a súa achega a esta te-
mática en A palabra e a cidade:
intervención no espazo.

A Asociación de Escritores
en Lingua Galega, xunto aos
concellos de Allariz e Ourense e
a Xunta de Galiza organizan un
evento que se celebra anualmen-
te co fin de dar a coñecer as dis-
tintas realidades literarias das tres
linguas participantes e compartir
problemáticas comúns no proce-
so de creación literaria e a súa di-
vulgación para dirixir solucións
compartidas. Este intercambio de

experiencias terá lugar, por
exemplo, na mesa redonda do
domingo, A construción do
alleo: as cidades do mundo des-
de a literatura galega, vasca e
catalá, onde seis autores (dous
por cada literatura) irán estable-
cendo un diálogo, conducido por
Ana Romaní, entre diversos ei-
xos xeográficos caracterizado
pola antítese cultural con respec-
to á cultura autóctona.

A poesía será a grande
protagonista da tarde cun reci-
tal poético no que se presentará
o libro Galeusca: antoloxía po-
ética (1990-2003) e terá lugar
unha homenaxe ao poeta Antón
Tovar. Tras un paseo literario
por Ourense, Roteiro sobre A
Esmorga, de Eduardo Blanco
Amor, acompañado da lectura
de fragmentos da novela, a xor-
nada rematará a ritmo de jazz
co Abe Rábade Trío.

O Galeusca 2004 rematará o
luns 1 de novembro coa reivindi-
cación dende a creación daque-
las cidades que non existen fisi-
camente, ben porque son imaxi-
narias, ben porque forman parte

da mitoloxía. As cidades arrasa-
das pola guerra e o tempo, as ci-
dades marxinadas ou silenciadas
ou as utópicas e do futuro tamén
terán o seu espazo na mesa re-
donda Cidades utópicas, cidades
soñadas, cidades futuras.

Durante estas xornadas a
exposición o Papagaio, a pe-
gada dos sentidos, con fotogra-
fías de Maribel Longueira e
textos de Luisa Villalta, ilustra-
rán o Salón de Exposicións
Municipal de Ourense. A súa

razón de ser é a recuperación
da memoria das rúas Papagaio
e Tabares na cidade da Coruña,
cuxas edificacións foron demo-
lidas en marzo de 2001.

A organización de Galeusca
vai rotando anualmente entre
as tres asociacións que conflú-
en nesta iniciativa: a Asso-
ciació d’Escriptors en Llengua
Catalana (AELC), a Euskal
Idazleen Elkartea (EIE) e a
Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG).♦

As cidades, protagonistas do
XXI congreso Galeusca de escritores
A AELG escolle Ourense
por representar períodos clave da nosa historia cultural

Viaxes e
fotografia
VÍTOR VAQUEIRO

Asociedade
contemporánea apresen-
ta un intenso pendor á

apropriación de imaxes. A
través delas, temos coñecemen-
to de asasinatos, guerras (asasi-
natos legais), expedicións cien-
tíficas, casamentos, cerimónias
rituais, construcións, descober-
tas espaciais ou imaxes do
mundo microscópico. Estas
imaxes veñen, en grande parte,
servidas por axéncias especiali-
zadas. Mais un número de dia
en dia máis significativo
obteñe-no turistas –procedentes,
nunha percentaxe esmagadora,
do primeiro mundo– que, dota-
dos de aparellos de toma
fotográfica, percorren o planeta.
Mesmo, nun tempo no que se
abren paso tendéncias de
natureza ecoloxista, os operado-
res turísticos programan safaris
de caza fotográfica, quer dicer,
de tomada incruenta de
espécies zoolóxicas. De volta
aos seus fogares, en narcotizan-
tes e aborrecidas sesións,
mostran aos achegados o balan-
zo de imaxes depredadas.

E, porén, os dados mostran
que, unha vez adquiridas as
imaxes, e cando todo facia
suspeitar que ia ser reiterada a
sua contemplación, certos es-
tudos sinalan que a reportaxe
turística só a olla cada fruidor
1,4 veces. Noutras palabras:
unha vez ao regreso ao fogar
e case nunca máis.

A pregunta, portanto, xorde
inevitábel: por que se vai acom-
pañado de (video)(cámara)
fotográfica, até o ponto de ser
case inconcibíbel a viaxe sen
estes aparellos? Se a viaxe pro-
duce moitas veces profundas
decepcións ao compararmos a
realidade coñecida coa sua pré-
via conxectura –xustamente fa-
bricada através de imaxes– ,
por que insistir no que, en gran-
de parte, resulta coñecido?

Se, como se ten dito, fotogra-
far algo é unha forma especial de
posui-lo –lembremos o fotógrafo
de Blow-up– é posíbel que a ac-
ción fotográfica que
consideramos sexa unha maneira
de entrar en posesión metafórica
das imaxes fotografadas. Para
alén diso, unha fotografía é unha
acta notarial, o certificado de ter-
mos estado alí, a proba
irrefutábel da nosa expedición.
Con inmensa ironia, Dagmar
Sippel ten-se fotografado de xei-
to caloteiro inserindo a imaxe
dela mesma en postais que repre-
sentan monumentos de sona. 

Unha das primeiras viaxes
das que se ten notícia é a que
nos fornece o Poema de Xilga-
més, texto mesopotamo de hai
case catro milenios. Nel, o
heroi sumério, apavorado pola
morte irremediábel, emprende
a viaxe até o país dos mortos
na procura da planta que o ha
librar da morte. A consecución
da planta apresenta-se como a
garantia de inmortalidade e co-
mo a testemuña de ter
realizado a viaxe. Como na ex-
ploración de Xilgamés, tamén
o turista que fotografa compul-
sivamente, verá como o fracaso
coroa os seus esforzos.♦

SILVIA ROZAS GARCÍA
Ourense e Allariz acollerán, entre os días 29 de outubro e 1 de no-
vembro, a escritores da literatura galega, vasca e catalá para de-
bater sobre o fenómeno urbano, tema central desta edición. Bai-
xo o epígrafe A cidade e a palabra, inaugurarase o Galeusca 2004
coa presenza de Carlos Negro, Rodríguez Ruibal, Jaume Pé-
rez, Isabel Millet, García Campelo e os responsábeis de cultura
dos concellos de Ourense e Allariz, Xosé Arauxo e Pilar Gallego.



Título: Soberano.
Autor: Adolfo Caamaño.
Edita: A Nosa Terra.

Soberano, título con que Adol-
fo Caamaño se estrea no eido
narrativo, é unha desas chama-
das novelas río. A partir dun de-
terminado momento, o narrador
converte a novela nun continuo
desfiar de personaxes, párase
neste ou na-
quel, continúa
e, se cadra,
volve recuncar
nos anteriores,
de xeito que a
novela remata
sendo o que se
di un mosaico
de tipos. Ese
momento, na
novela de Caa-
maño, é un ac-
cidente. Un
camioneiro, ex
l e x i o n a r i o ,
non ten máis
remedio que
botarse fóra da estrada ante a
imposibilidade de controlar o
camión. Decisión atinada por-
que, alén de estragarse a merca-
doría que transporta, libra per-
dendo só unha extremidade su-
perior. É o inicio. A partir de aí
comeza a coserse, puntada a
puntada, vida a vida, personaxe
a personaxe, o tecido noveles-
co. Catro capítulos e un epílo-
go, estruturados ambos a base
de secuencias (44, en total) que
cumpren a función de dinami-
zar a lectura, algo sempre nece-
sario e máis en textos deste ti-
po, con todo non se explota es-
te recurso en todo o que pode
dar de si, vista a carencia de clí-
max particulares en cada se-
cuencia. Catro capítulos, un
epílogo e o que podemos cha-
mar prólogo; non se lle atribúe
nome ningún, evitando así dar
sensación circularidade, de pe-
chazón, de simetría, e transmi-
tindo outra de fluír, de suce-
sión, de corrente.

Nesta grande galería de per-
sonaxes teñen cabida os Arrotea
e as súas loitas veciñais; Elías de
Mane, unha personaxe clave; D.
Amancio, o mestre castelanista,
outra personaxe clave, pois el
(ou a escola) é o nexo, o vértice
común a moitas das personaxes;
os Pericos e os Canelas (ás ve-
ces lese Canedas), tamén en-
frontados entre si; Rodolfo, o fo-
tógrafo; Vituco, aquel ciclista
que asombraba; o púxil Ray
Meat; ou Abilio, putañeiro irre-
dimíbel. Mención a parte mere-
cen os cativos, os escolantes de
D. Amancio, eles serán os que
recollan a mercadoría que trans-
portaba o camión accidentado.
Eles teñen boa parte do mérito
de que isto sexa unha novela e
non un conxunto de relatos, a
trama novelesca (que se vai di-

luindo no desfile de personaxes,
e reaparece convencidamente no
remate) descansa nos moradores
de Bouza del Rey (citamos tal
como aparece no texto). E non é
pouco mérito, pois Soberano
beirea perigosisimamente dous
abismos. Primeiramente, que se-
xa tido como unha novela por
acumulación, ou como un con-
xunto de relatos disfrazado de
novela. En segundo lugar, que
estes relatos sexan tomados co-
mo cadros de costumes. 

Soberano é, deste xeito, un
exercicio narrativo moi arrisca-
do, cada lector estableza, ese é o
seu dereito, a medida en que o
autor sae con éxito do reto. Por-
que, aínda non o comentamos, a
vaguidade do topos é bastante

grande, non hai intereses en fi-
xalo de maneira convencida. E
porque a vaguidade temporal é
aínda meirande, case non hai re-
ferencias, débense procurar a
partir de acontecementos relata-
dos. E estas dúas ausencias, es-
tes dous riscos, nin moito me-
nos son caprichosas. Son, sim-
plemente, unha maneira de re-
producir a aparición das lem-
branzas, pois estas véñensenos
á mente sen que esas dúas fixa-
cións sexan imprescindíbeis, in-
mobilizadas pola trascendencia
que para nós teñen os feitos e as
persoas que os realizan, cousa
que Adolfo Caamaño quixo dei-
xar moi clara malia os riscos
que se corrían. E entre eles un
tan serio como é a case carencia

de progresión, xa que tanto os
elos da cadea espacial como da
temporal son pouco claros ou
están moi difuminados.

Outra característica de So-
berano radica en que non se in-
dica para nada que se trate dun-
ha novela memorialista, que
non se trata das memorias dun
tempo, reivindicando a consi-
deración de lembranza, de so-
ño, menos apegadas ao realis-
mo. Aínda que sexan e así se
perciba na lectura dun discurso
que fai repaso a parte da histo-
ria do século XX, desde as gue-
rras de África deica entrados os
anos oitenta, asistiremos aos
anos da meninxite, o eucalipto,
o leite do Plan Marshall, as vi-
sitas de Franco, a chegada dos
electrodomésticos (radio, tele-
visión, lavadora, frigorífico...),
os pantalóns de campá, a entra-
da de mulleres nos tabernáculos
masculinos (as tascas e bares),
as minisaias e un longo etcétera
que non deixa lugar a dúbidas a
cerca do ton memorialista do
texto, subliñado por ese narra-
dor omnisciente tan caracterís-
tico deste tipo de textos.

En definitiva, un grande de-
safío narrativo enfrontou Adolfo
Caamaño, beireando o cadro de
costumes, nun texto con mínima
progresión, baseándose na pecu-
liaridade das personaxes, selec-
cionando ben os momentos tras-
cendentes de cada particular his-
toria e engarzandoas (traballo de
realización notábel) entre si, e
creando un narrador que o lector
sinta próximo. Logo, como di-
xemos, cada lector dirá a medi-
da en que foi capaz de evitar os
dous grandes perigos que arriba
mencionamos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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No Medulio
As murallas de Berxida, de
Fernando Cerezales, é unha
novela histórica que
nos fai
volver a vis-
ta aos
tempos da in-
vasión roma-
na do Bierzo.
O autor com-
pón un fresco
de personaxes
históricos e in-
ventados ao re-
dor da loita
dunha cultura pola súa
sobrevivencia. Ao final, a
batalla pola vida vaise despu-
tar no Monte Medulio. Edita
Positivas.♦

Cristais de vida
Anselmo Regueira ten unha
vida como a de calquera outro,
ou non? Seguin-
do a súa
existencia,
diferentes
personaxes
unidos a el de
diversas
maneiras a tra-
vés de toda a
súa peripecia
vital. Infancia,
amor, fillos, ve-
llez… Como di
Vítor Freixanes no limiar, Pau-
lo Vaamonde compón na nove-
la O mes de abril unha vidrei-
ra con trinta e un anacos de
cristal. Edita Espiral Maior.♦

Facéndose adulto
Xerais publica Guía para xo-
ves maniáticos, de Aidan
Macfarlane e Ann McPherson,
unha obra de divulgación que
incide na edu-
cación sexual,
o autocoñece-
mento e nas
dúbidas sobre
saúde e
relacións
sociais que lles
xorden aos máis
novos no intre
de pasaren da
infancia á idade
adulta. Da masturbación ao
acné pasando polas dietas e o
alcol.♦

A sorpresa
do amor
Xurxo Borrazás pescuda nas
relacións humanas con
intención de provocar e
cambiarnos cli-
xés. En Ser
ou non, o es-
critor condú-
cenos á vida
dun autor de
novelas de
éxito que se
reclúe nunha
aldea da estre-
ma de Galiza e
acaba tendo un-
ha historia de amor coa que
nin el nin a súa compañeira
esperaban. Ironía ao redor do
mundo literario e sentimental.
Edita Galaxia.♦

Soberano
fai repaso
a parte
da historia
do século
XX, desde
as guerras
de África
até
entrados
os anos
oitenta.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.

2. O BRINDO DE OURO. 1.
A CHAMADA DO BRINDO

Xesús Manuel Marcos.
Xerais.

3. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

4. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

5. ARREPÍOS E OUTROS MEDOS.
X. Miranda & A. Reigosa.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS ANOS ESCUROS.        
Xosé Luís Franco Grande.
Galaxia.

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

3. LINGUAS E NACIÓNS DE
EUROPA.

Daniel Baggioni.
Laiovento.

4. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.

Xosé Feixó.
Xerais.

5. UNHA ESPÍA NO REINO
DE GALICIA.

Manuel Rivas.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Entre a novela e o cadro de costumes
Soberano, unha obra río de Adolfo Caamaño
que lle dá especial valor á memoria

Adolfo Caamaño.                                                                                                                                                    X.E.A.
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Título: Obra narrativa.
Autor: Celso Emilio Ferreiro.
Edita: Xerais.

A enorme sona de Celso Emi-
lio Ferreiro como poeta ocul-
tou un tanto a súa faceta de na-
rrador. Coincidindo co vixési-
mo quinto ca-
bodano da súa
morte, Xerais
recupera a súa
Obra narrati-
va, en edi-
ción espe-
c i a l m e n t e
coidada a
cargo de Mó-
nica Góñez.

O volume
consta de dú-
as obras de re-
latos ben dife-
rentes: A fron-

teira infinda e
A taberna do galo. En ambos os
textos, o autor de Celanova ex-
pón a súa propia experiencia vi-
tal e modela as súas vivencias
para convertelas en ficción. Cel-
so Emilio achégase á narrativa
non con compromiso de estilo
nin intencións renovadoras. Se-
guindo as liñas da súa lírica e da
súa forma xeral de entender a ar-
te da escrita, escribe segundo os
ditados da súa ética social e polí-
tica e pon as súas letras ao servi-
zo dun compromiso de cambio

da realidade que tanto o abafa.
A fronteira infinda é un re-

compilatorio da súa experiencia
americana. Dá gusto comprobar
como se mesturan o español, as
falas indíxenas e o galego nun
conxunto de historias que des-
prende exotismo e agudeza. Fe-
rreiro toma a meirande parte dos
relatos como vehículo de denun-
cia, de desmitificación dos emi-
grantes. Levado pola decepción
da súa viaxe a Venezuela, onde
se enfrontou duramente á Ir-
mandade Galega, usa o seu cau-

dal expresivo para acusar direc-
tamente os próceres de trata de
brancas, escravismo ou estafa. O
mellor relato da serie é “Estraño
intermedio”, escrito coa técnica
do contrapunto que ao final ato-
pa un elo común entre a desven-
tura dun coitado indio torturado
polo exército e a relación entre
un ex prostituta da Casa da Co-
llona de Vigo e un ricacho que
“con el nombre de “Discothe-
que Galicia” puso un burdel
consentido”, Antonio Cogarrán,
trasunto dun dos directivos da

Irmandade de Caracas, segundo
Mónica Góñez. O texto, moi
moderno, descobre o expolio de
América, as miserias que produ-
ce o capitalismo e o inaxeitado
de exportar o modelo estadouni-
dense ao sur.

O outro libro, A taberna do
galo, é moito máis autobiográ-
fico e homenaxea a propia in-
fancia e mocidade do autor en
Celanova. O escritor, activo mi-
litante galeguista na II Repúbli-
ca, usa os relatos para retratar
os seus paisanos, as súas amiza-
des (moi importante a que man-
tivo con Xosé Velo, exiliado no
Brasil) e o momento convulso
que viviu Galiza no tempo da
guerra. Nalgúns intres, o propio
Celso Emilio asume persoal-
mente a voz en primeira persoa
(algo moi pouco común en na-
rrativa mais si en poesía) e con-
ta como naceu o poema ‘Longa
noite de pedra’, por exemplo.
Este libro, fragmentario e in-
completo, ía formar parte dun
volume ambicioso que o autor
non chegou a editar. Por iso é
ben inferior literariamente ao
anterior, aínda que contén refle-
xións atinadas e o enorme cau-
dal humorístico que lle servía
ao autor para aliviar os proídos
que lle provocaba o garrote do
franquismo.♦

C. LORENZO

O texto d’A
fronteira
infinda, moi
moderno,
descobre
o expolio
de América
e as
miserias
que
produce o
capitalismo.

60º aniversario
Castelao escribiu Sempre en
Galiza en 1944. Para
conmemorar o seu 60º aniver-
sario, a editorial Galaxia fai
unha nova
edición que
inaugura a
Biblioteca do
autor rianxei-
ro. Libro fun-
damental do
galeguismo,
contén
elementos im-
prescindíbeis
para coñecer o
pensamento político do autor
e os porqués do nacionalismo
galego.♦

De Xosé Agrelo
Xosé Agrelo Hermo participa
en dúas obras que agora
ven a luz.
Alejandro Ro-
dríguez
Cadarso, da
colección ‘Fas-
quía’, de Toxo-
soutos, é unha
biografía do
que foi reitor da
Universidade de
Compostela nos
tempos da II Re-
pública. Tamén,
xunto a Francisco Abeijón,
escribe unha monografía sobre
A Freguesía de Santa Mariña
de Esteiro, incluída nos ‘Cader-
nos: Cruceiro do Rego’ de
Sementeira.♦

Vida e fotos
do Xocas
Xerais, en colaboración co
Museo do Pobo Galego e o
Consello da
Cultura Ga-
lega, edita
Xoaquín Lo-
renzo 1907-
1989. Unha
fotobiografía,
volume de lu-
xo no que se
inclúen
fotografías do
etnógrafo a
quen se lle adicou o último
Día das Letras, mostras do seu
traballo e textos que nos
axudan a entender o seu valor
intelectual. Preparou o libro
Afonso Vázquez-Monxardín.♦

Contra Fraga
Diatribas manuelinas, de An-
tón Capelán, é un conxunto de
ensaios composto en dúas par-
tes. A primei-
ra, da que
toma o título,
é un “axuste
de contas” coa
política cultural
do Goberno de
Manuel Fraga
durante estas le-
xislaturas. A se-
gunda réndelles
homenaxe e me-
moria a figuras senlleiras das
nosas letras: Curros, Rosalía,
Ánxel Casal, Luís Pimentel,
Méndez Ferrín…♦

Título: Non o abras como unha flor.
Autora: María Xosé Queizán.
Edita: Xerais.

Para moitos a poesía é un mundo
afastado do cotián, remoto e case
inaccesíbel, no que buscar, case ás
agachadas, material para a crea-
ción e, á procura dunha potencial
novidade, da
formulac ión
dunha singular
intimidade co
contorno, ás ve-
ces alguén dá en
operar con ver-
sos fríos e racio-
nais, formas e
imaxes distan-
tes: con máis ou
menos fortuna
controla a técni-
ca inmediata,
mais, moitas ve-
ces, a palabra,
escasamente
dotada de ritmo
e de intuición,
só esboza tei-
mosas denuncias sulagadas nunha
estéril vontade educativa.

Pois ben, nas páxinas de Non
o abras como unha flor (Prólogo

de Marga Romero, estudo de
Mónica Bar Cendón), a poesía
reunida de María Xosé Queizán,
“atópase –segundo Mónica Bar
Cendón–, máis que poesía, un
manifesto literario sustentado
nas crenzas ideolóxicas” da au-
tora. Denunciando a ruindade
esencial da sociedade, Queizán

chega, a fuxir do idealismo máis
volátil, da repetición máis cons-
tante de fórmulas envisas, á ceri-
monia tenaz da sedición, á con-
versión da crítica nunha especie
de retórica formal fustigadora
das inxustizas sociais: a poeta
perfila un espazo no que a lin-
guaxe racional esfuma a emo-

ción, a idea embaza o sentimen-
to e a angustia tropeza a miúdo
coa ironía, se ben ás veces o ri-
gor lóxico non é quen de escon-
der o brillo da palabra, a sensual
lembranza do instante ou o sin-
gular segredo da soidade.

Amosa versos didácticos e
irónicos –Suspiramos con Ofe-
lia/ Morremos con Xulieta/ Cho-
ramos con Rosalía/ Expiramos
con Werther/ A poesía venta a
morte como voitre–, orfandade e
desamparo –Esa xente/ leva
marcada no rostro a soedade/ o
desterro–, fugaces faíscas de
soidade –Levas o corpo apoiado
na brisa/ na vida que se despra-
za como un sopro/ no camiño do
ar libre/ libre–, denuncias roti-
narias e obvias obsesións.

Poeta serodia, María Xosé
Queizán confunde, para min, a
poesía co ensaio, o sonido non
esperta a miúdo nos seus versos
sensacións, senón razoados con-
flitos e controladas efusións,
mais a sensualidade ou a soida-
de revelan ás veces nos seus po-
emas a tensión íntima do instan-
te e o intenso ritmo da súa voz.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

O ideario poético de Mª Xosé Queizán

A poeta
perfila
un espazo
no que a
linguaxe
racional
esfuma
a emoción,
a idea
embaza o
sentimento
e a angustia
tropeza
a miúdo
coa ironía.

O relato vivido de Celso Emilio
A Obra narrativa reflecte
as súas experiencias en América e Celanova

Celso Emilio Ferreiro.

María Xosé Queizán.



SILVIA ROZAS GARCÍA
Galaxia vén de editar, a pri-
meiros de outubro, a última
novela de Antonio Tabucchi,
Tristano morre. A simultanei-
dade na publicación nos tres
idiomas responde á política
que Galaxia anunciara hai
tempo consistente en que
exista no mercado unha ver-
sión en galego das obras ao
mesmo tempo que en castelán.

Tabucchi é un escritor espe-
cialmente querido polo lector
galego. Galaxia xa publicara
con anterioridade unha das sú-
as novelas máis coñecidas,
Afirma Pereira.

A tradución deTristano mo-
rre, realizada por Leandro Gar-
cía Bugarín, foi revisada persoal-
mente. Isto demostra que se trata
dunha novela especialmente
querida e coidada polo autor, tal
e como sinala unha nota presen-
te na última páxina da novela:
“este libro acompañoume duran-
te moito tempo. Escribino, ade-
mais de na miña casa, en cader-
nos ou mentalmente nas casas de
amigos ben queridos, que as pu-
xeron á miña enteira disposición
para que o fixese”. 

O nome de Tristano man-
tense en italiano porque está
tomado dun personaxe de Leo-
pardi, un poeta do século XIX.
A historia sitúa a Tristano, no
último mes de agosto do século
XX, agonizando no seu leito de
morte. Ante esta situación deci-
de avisar a un xornalista para
que veña a recoller o testemu-
ño da súa vida, o cal constitúe
un repaso á historia da segunda
metade do século XX. 

O seu é un estilo literario

moi particular, que Carlos Lema
define como unha “linguaxe li-
teraria fermosa na súa imperfec-
ción. Tabucchi non busca a be-
leza estética no sentido ortodo-
xo senón que inventa unha no-

va retórica, máis contundente”.
Saltos no tempo, refle-

xións, lembranzas, ironía, alu-
sións a iconas da cultura euro-
pea... mestúranse nun discurso
desordenado, froito do seu es-

tado, no que se cuestiona se a
literatura é capaz ou non de
transmitir o testemuño dunha
vida. Este debate establécese
en torno a figura do xornalista,
que é unha especie de trasunto

do propio autor. “Tristano pro-
cura o sentido da vida, que é
unha suma de feitos, de pre-
guntas sen resposta, un indicí-
bel. Non procura tanto o senti-
do da súa vida como o sentido
da vida, en xeral. Penso que a
novela fai dubidar da idea da
novela biográfica, da autobio-
grafía”, explica o autor italiano
e engade “todo o que está a
acontecer no mundo e na de-
mocracia semella dar a razón a
Tristano, quen se anticipou ao
futuro nas súas reflexións”. 

Trátase dun texto moi am-
bicioso dende o punto de vista
literario, onde Tabucchi resu-
me todas as súas preocupa-
cións no mundo da escritura:
“a novela é unha metáfora da
vida, e na vida nada é branco
ou negro, a vida conteno todo e
nela todo se mestura”. 

O compromiso político es-
tá presente en toda a obra bai-
xo a forma de crítica que o
propio Tristano fai da demo-
cracia ao xornalista que o
acompaña. O mesmo que ao
personaxe de Tristano, “un ve-
llo partisano que loitou contra
a ocupación nazi de Italia entre
1943 e 1945, cando Italia viviu
un enfrontamento de guerra ci-
vil”, Tabucchi confésase “un
convencido da democracia”.
Isto levouno a denunciar re-
centemente a actuación do Go-
berno de Berlusconi. Segundo
o escritor italiano “é moi peri-
gosa e inquietante”, pois “está
cambiando corenta artigos da
Costitución por maioría sim-
ple, é dicir, de forma inconsti-
tucional, pois precisaríanse
dos terzos do Parlamento para
poder facelo”.♦
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A última novela de Tabucchi
publícase en galego, castelán e catalán
Tristano morre repasa a historia europea
da segunda metade do século XX cunha linguaxe innovadora

P R E S E N T A C I Ó N

EN

A  C O R U Ñ A
DE

“ROSALÍA DE CASTRO”
DE AUGUSTO G. BESADA

XOVES 4 DE NOVEMBRO ÁS 20:30 HORAS

NA LIBRARÍA COUCEIRO (PRAZA DO LIBRO)
COA INTERVENCIÓN DE

Mª PILAR GARCÍA NEGRO,
encargada da edición,

FRANCISCO RODRÍGUEZ, e
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

A NOSA TERRA

A.N.T.
O rexisto do ISBN do Mi-
nisterio de Cultura é un ter-
mómetro fiábel para coñecer
a capacidade de produción
do sector editorial galego.
Segundo este índice, no ano
2003 foron 1.828 os libros
editados, repartidos por edi-
toriais, nos seus valores
principais entre A Nosa Te-
rra (281), Edicións Xerais
(255), Galaxia (152), Rodei-
ra-Grupo Edebé (117), Xun-
ta de Galicia (79), Anaya
(59), Vicens Vives (59), So-
telo Blanco (36), Edicións

SM (49) e Obradoiro (44).
O índice do ministerio

serve tamén para  constatar
un diferencial positivo entre
2002 e 2003 de máis dun 22%
pasándose de 1.498 títulos re-
xistados aos 1.828 menciona-
dos. 

Entre o tipo de libro máis
publicado está o texto esco-
lar (26,8%) e despois cien-
cias sociais e humanidade
(23%). En creación literaria
a porcentaxe é do 21,2% e
en literatura infantil e xuve-
nil un 20,8%. A porcentaxe
de obras traducidas ao gale-

go é do 17,8%, sendo o idio-
ma de orixe principal o cas-
tellano, seguido do inglés e
o catalán.

En número de títulos a
comparativa entre galego,
euskera e catalán, decántase
en favor deste último, con
9.226 títulos. En euskera fo-
ron 1.532 os títulos rexistados
no ISBN.

En canto ao libro en cas-
tellano o sector editorial pu-
blicou 77.950 novas obras o
que supuxo un aumento do
11,5% de novedades sobre
2002.♦

A.N.T.

En 2003 editáronse
1.823 novos libros en galego
A Nosa Terra primeira editora por número de títulos



O libro ten narracións de fas-
quía moi dispar, úneos algún
fío en común?

Levo escribindo moito tem-
po, e para este primeiro libro
que edito escollín cousas de
moi diferentes épocas, que xa
non precisaban máis correc-
ción. O que tiña claro era
arrancar co que se titula “A le-
aldade do capataz Milos” e
despois fun poñendo os que
máis me gostaban sen que en-
tre eles haxa un nexo común.

Ese que cita e algún outro
semellan núcleos de posíbeis
novelas.

Nese caso é un relato basa-
do nun feito real, algo que non
é o habitual no que escribo.
Meu avó botou moitos anos no
Brasil e sucedeulle o caso do
cabalo que cae nunha braña e
desaparece engulido polas la-
mas. Arredor dese suceso armei
a narración e hai moito de in-
vención e tamén de procura.
Non teño unha preocupación
temática singular pero si me
guía a idea de facer unha litera-
tura honesta, cunha preocupa-
ción polos problemas humanos.
Procuro sempre fuxir da frivoli-
dade  e ser claro co lector.

Nalgún relato parece ha-
ber reminiscencias da litera-
tura oral.

Xa mo teñen dito, pero non é
o caso. Coa literatura pasa o mes-

mo que coa pintura, que comezas
e ao final acaba mandando o ca-
dro sobre a intención inicial. A
min sucédeme que o relato colle
un camiño que me supera, sei on-
de arrinco pero non onde vou
chegar. Ademais non me gosta
basarme noutras narracións. Ta-
mén me din que teño tendencia a
que os finais sexan esperanzado-
res cando a miña intención é
moitas veces a contraria.

Cando fala de correxir
moito pensa na estrutura ou
na lingua? Porque aquí se-
mella moi coidada.

Amaioría destes contos están

escritos hai tempo. Entre a escri-
ta e a edición deste libro pasaron
anos e deume tempo a estudar
galego na Escola de Idiomas, co
que logrei máis capacidade para
mellorar a lingua. Aínda que na-
cín nunha aldea de Forcarei, mar-
chei para fóra aos dous anos, e
non voltei até os vintesete. Meus
pais falaban galego na casa e
cando regresei considerei unha
obriga poñerme a falalo. Des-
pois, ao escribir, tamén pensei
que facelo en galego era o lóxico,
aínda que a miña pretensión non
é ser escritor ou pintor. Escribo e
pinto non como un fin en si mes-

mo, senón como unha necesida-
de da vida, para sobrevivir. 

Pero segue escribindo.
Teño un libro de contos re-

matado e tamén un de poesía. Ao
tempo estou pintando. Pero o que
quero dicir é que non creo na ar-
te como profesión. Penso que hai
que ter un traballo produtivo e
despois adicarse á arte con serie-
dade pero como unha necesidade
da vida. Da profesionalización
sospeito porque penso que o au-
tor acaba escribindo ou pintando
ao gosto do editor ou do mar-
chante. Acaba traballando por di-
ñeiro e muda o sentido da arte.

Un dos seus relatos conec-
ta con iso. O personaxe é un
pintor que produce uns ca-
dros que curan as enferme-
dades, a locura e transfor-
man a cidade. Unha idealiza-
ción da función do artista?

Todo o mundo ten capacida-
de para a arte aínda que se nos
negue desde pequenos na educa-
ción que recibimos. A arte é tera-
péutica, liberadora, axúdanos a
entender o mundo, a ter máis ca-
pacidade crítica, e desde ese pon-
to de vista a arte é revolucionaria.
E debía xogar un papel liberador
na sociedade, pero a cousa non
está montada así. Cando penso
que calquera pode facer arte non
penso só nos nenos. Adultos que
apenas tiveron contacto coa pin-
tura acaban facendo obras extra-
ordinarias, unha vez que adquiri-
ron unhas mínimas nocións téc-
nicas. Non se precisa ser un gran
pintor, pero podes facer unha
obra que desperta emocións no
espectador que outro pintor con
máis técnica non consegue. As
obras, falemos de literatura ou
pintura, teñen que conectar coa
xente, a arte ou é para o pobo ou
non serve para nada.

Coa súa maneira de escri-
bir quere ser entendido.

Estou canso de ler poesía
hermética. Os grandes escrito-

res eran comprensíbeis sen difi-
cultade, cunhas claves que cal-
quera pode manexar. Lorca, Al-
berti, Celso Emilio, Rosalía de
Castro, Curros... todos fixeron
unha poesía asequíbel. Hai un
momento en que se recurre ao
críptico e non lle vexo moito
sentido se o que se procura é co-
municarse co lector. E se na po-
esía é importante, na narración
paréceme decisivo. Dificultade
non é sinónimo de calidade co-
mo pareceu estar de moda.

Desde a súa ocupación de
xornalista, como ve a presen-
za da literatura galega nos
medios?

Faría unha consideración xe-
ral sobre a crítica. Penso que debe
estar pensada para orientar o lec-
tor, nunca imporlle unha opinión
sobre unha obra. Por iso é espe-
cialmente complicada, porque
esixe unha gran preparación. Dise
dos críticos que son frustrados da
especialidade da que falan. Amin
fáiseme difícil pensar nun crítico
de pintura que non saiba pintar, e
o mesmo se pode aplicar á litera-
tura. Aquí en Galicia pasamos un
momento creativo moi bon, sobre
todo en literatura infantil e xuve-
nil e non é esaxerado afirmar que
está entre as mellores que se fan
en Europa. Pero falta apoio insti-
tucional. Aquí hai escritores co-
mo Suso de Toro, Rivas, Ferrín
ou Neira Vilas –que non está
abondo recoñecido– que se esti-
veran en Catalunya ou no País
Vasco terían outra atención. A es-
te goberno non lle interesa a cul-
tura como tal, senón como mega-
lomanía de grande fastos, como
esa Cidade da Cultura na que se
van gastar 70.000 millóns para
construír un mausoleo. Ese diñei-
ro invertido en promocionar a
cultura en todo o territorio galego
tería uns resultados espectacula-
res. Pero así é como entende a ac-
tual Xunta de Galicia a cultura
galega e a súa promoción.♦
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Quero ter unha lembranza para o amigo
que marchou sen agardar ao outono, o no-
so poeta nacional Manuel María, que tan-
to amou e cantou a Betanzos, xa dende a
xuventude, dedicándolle varios poemas e
artigos xornalísticos, lendo o pregón das
nosas festas, da do San Roque e da do Vi-
ño da Terra, que mesmo foi o padriño da
Asociación Cultural Eira Vella inaugu-
rando as súas actividades aló por 1992 e
que sempre que nos viamos me pregunta-
ba por persoas e feitos de Betanzos.

Cando lle ofrecín este libro na súa
casa, no pasado verán, a el que tanto
apreciaba as cousas de Betanzos, esti-
ven cego e non souben ver a fatalidade
que o agardaba días despois.

El, que tanto amou e cantou a Betan-
zos, foi agraviado hai uns días por un que
se di representante “popular”, cando o
concello decidiu homenaxear a súa me-
moria dándolle o seu nome a unha rúa.

Este individuo, que non representa o
sentir de Betanzos, polo menos do Be-
tanzos culto, verteu ao remate daquel
pleno lixo sobre o nome, xa inmortal, de
Manuel María, sen decatarse de que o
vertía sobre el mesmo.

Hai un dito popular que di: “A igno-
rancia é moi atrevida”. E o atrevimento

e a ignorancia xuntos co sectarismo po-
den resultar perigosos. Exemplos hai
dabondo na historia.

Quería, pois, como desagravio, re-
matar esta presentación cun poema de
Manuel María. E revisando a súa ampla
obra, din con este que me parece que
garda algunha relación co tema que nos
xunta aquí hoxe.

Publicouse no libro “Versos pra can-
tar en feiras e romaxes”, editado en
1969 na emigración ou exilio, no Uru-
guai, aínda en vida do ditador Franco,
que trinta anos antes rematara pola for-
za das armas con aquel soño dunha Re-
pública que se autotitulaba “República
de traballadores de todas clases”. Un
poema que, tantos anos despois, neste
mundo de hoxe e nesta democracia que
disfrutamos aínda ten vixencia. Di así:

Obreiros

Albañís, canteiros, barrendeiros;
peós 
das construcciós;
portuarios, barreneiros, mineiros;
carpinteiros, mecánicos, especialistas,
chapistas e electricistas;
obreiros non cualificados

e explotados;
homes enteiros
que deixades a vida e o suor
por un anaco de pan,
na estrada, no porto; no motor
que conducides, con pericia e afán;
na serra
que berra;
no escuro da mina;
no alto forno que calcina;
na ferramenta
que rebenta;
nas máquinas potentes
que causan accidentes
mortais e invalidez,
vellez
prematura
que non, que non ten cura.

Vós facedes camiñar para diante
ao mundo, facédelo avantar.

¡Deixádeme que vos cante!
Deixádeme berrar
e protestar,
operarios
proletarios
contra dos mínimos salarios
e da explotación
por parte do patrón.

¡Hai que acabar coa inmundicia,
coa malicia
e coa avaricia!

¡Hai que facer todo de novo
co pobo e para o pobo!

¡Que sexa verdade
a igualdade!

¡Non máis miseria e inxustiza,
nin explotadores e explotados!

¡Que sexa obrigado en todos os estados
a eito
o intrasferibel dereito
á paz, ao amor, á ledicia,
á xusticia,
á verdá,
á diñidade humá!

[Palabras ditas polo autor na presen-
tación do libro “A II República nunha
vila galega. Betanzos, 1931-1936”, de
Xesús Torres Regueiro, o pasado venres
22 de outubro na sala de conferencias
do Liceo coas intervencións de Pilar
Vázquez, pola entidade organizadora
A.C. Eira Vella, e dos historiadores Al-
fredo Erias e Dionisio Pereira.]♦

Desagravio a Manuel María en Betanzos
XESÚS TORRES REGUEIRO

Manuel Blanco Rivas
‘Non creo na arte nin na escrita como profesión’

XAN CARBALLA

“Guíame a idea de facer unha literatura honesta, cunha preocupación polos proble-
mas humanos”, asegura o xornalista Manuel Blanco Rivas que publica en Laiovento
un fato de contos baixo o título de A sombra das acacias. A preocupación creativa de
Blanco Rivas non se detén na literatura e xa ten feito varias exposicións de pintura.

PACO VILABARROS



Título: Barbara Hepwoth / Ghada Amer / 
Nancy Spero.
Lugar: IVAM de València / CGAC de San-
tiago de Compostela.
Datas: Até o 14 e 7 de novembro e 6 de xa-
neiro, respectivamente.

Felizmente, estamos asistindo
nos últimos tempos a progresi-
vas recuperacións e validacións
museísticas da obra das mulleres
artistas. Penso nas pasadas e moi
recentes mostras da austriaca Va-
lie Export no
Centro Anda-
luz de Arte
Contemporá-
neo de Sevilla
ou a que tiven
ocasión de vi-
sitar no Reina
Sofía da ale-
mana Hanna
Hoch. A recu-
peración, reco-
ñecemento e
consolidación
polo canon e
pola historia
da arte destas
mulleres resul-
ta fundamental
nun contexto artístico interna-
cional no que os homes seguen a
contar coa primacía. No IVAM
de València, nese centro que foi
buque insignia da arte do século
XX e hoxe en pleno proceso de
impasse, tralas sucesivas acome-
tidas políticas ás que vén sendo
sometido (agora diríxeo esa polí-
tica tan famosa como polémica
no mundo da arte española cha-
mada Consuelo Ciscar), coinci-
den, felizmente, dúas grandes
exposicións de autoría femenina.

Da británica Barbara Hep-
worth (1903–1975), o IVAM
amosa a primeira antolóxica
que se lle fai en España, unha
extensa exposición con obras
que van de 1932  a 1974, tráta-
se da obra dalguén á que a his-
toria da  arte semella que abei-
rou por mor da poderosa som-
bra do seu compatriota e coetá-
neo Henry Moore. A súa obra
feita en pedra, mármore e ma-
deira fundamentalmente, reivin-
dica unha abstracción de xeitos
orgánicos, de morfoloxías re-
dondeadas, nos que a oquedade,
o buraco resulta un leitmotiv re-
corrente. O seu traballo xira en

torno á masa e á forma que a ar-
tista labra e cincela  en pezas
que a mín se me antollan espiri-
tuais e ensimesmadas.

Fronte a esa limpa idealida-
de, confeso que eu desfrutei en-
choupado na forza motriz dos
traballos da exipcia Ghada
Amer (artista nada no Cairo en
1963, aínda que aos 11 anos
marcha cara Francia e agora vi-
ve en Nova York). Confesarei-
no: Ghada Amer produciume un
auténtico pracer estético e, xun-
to a iso, cargoume dunha autén-
tica forza política. Atopei nela,
beleza e vindicación feminista,
sentín o goce estético de cores,
palabras e formas que se corpo-
reizaban nunhas representa-
cións dunha vindicación tan for-
te, tan preclara, tan extraordina-
ria da muller e do seu corpo, da
súa sexualidade (o amor lésbico
está presente decote) e do lugar

de todo iso na arte e na política
cultural e social, que precisaba
escribirvos aquí sobre ela, para
compartir ese pracer, o seu no-
me e o seu mundo. 

Un mundo confeccionado de
pinturas feitas coa máquina de
coser, onde o bordado e os fios
resultan a materia pictórica do
seu traballo, e onde a agulla de
coser case que sustitúe o pincel e
a paleta. Ben, tamén hai pintura,
porque como ela mesmo recoñe-
ce: “Entre 1993 e 1995 non que-
ría pintar en absoluto. Só quería
pintar con bordados. Amiña pos-
tura era moi radical até que esa
actitude volveuse na miña contra
e amenazou con converter a mi-
ña obra artística en algo sistemá-
tico”. Unha iconografía de mu-
lleres que se bican, ou que se
masturban, ou que debruzadas
ensinan os seus sexos. Grandes
lenzos (en torno aos 2 x 2 me-

tros) onde aniñan centos de cor-
pos minúsculos de mulleres,
nunha arañeira de fíos de cores,

de fios pendurados que semellan
chorros de cor. Na distancia os
seus cadros non semellan máis
que un abigarramento de cores,
de manchas, de liñas que apenas
deixan albiscar o que se entrete-
ce nas distancias curtas, na olla-
da achegada. Aínda que isto non
é casual, claro, porque niso hai
unha evidente chiscadela cara a
historia da arte, cara a action
painting nortemericana. Porque
di Gheda Amer: “o bordado é un
instrumento de mulleres. É algo
tedioso, que esixe moito tempo e
cuxa natureza é moi fráxil. Da-
quela que precisaba unir ambas
linguaxes. O mellor exemplo de
pintura masculina é o expresio-
nismo abstracto. É poderoso,
céntrase no corpo, nos xestos
fortes e intensos, no inmediato,
etc. Por iso quería experimentar
co aspecto que terían a suma de
ambas cousas”. Unha historia da
arte do século XX que Ghada
Amer revisita e se apropia para
socavar os seus alicerces falocrá-
ticos e machistas. E faino dende
a beleza poética que denuncia e
recrea o sistema artístico.   

Nancy Spero, pola súa ban-
da, aprópiase  do CGAC de San-
tiago de Compostela (e iso malia
as nulas querencias que ten
amosado o seu director actual
cara ao eido da micropolítica na
arte) e faino recreando un imaxi-
nario de iconas de mulleres que
teñen representado á muller ao
longo da historia da arte. Xunto
a isto, a artista, unha das grandes
figuras de arte feminista interna-
cional na que deixou pegada a
guerra do Vietnam, integra as
palabras, os textos que reivindi-
can, ensinan, reflexionan, cate-
quizan o visitante. Unha obra
para ser lida, si máis tamén e so-
bre todo, para posibilitar unha
muller recreada, rexenerada. A
arte, daquela, como instrumento
sabio e poético de recuperación
e reconversión da historia das
mulleres. A súa arte é austera e
repetitiva, unha salmodia reco-
rrente que lembra e denuncia.
Necesitamos destas tres artistas,
mais eu prefiro a Ghada Amer
pero iso só é unha expresión do
meu gusto particular, limitado e
cheo de continxencias.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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As mulleres na contemporaneidade artística
Exposicións de Barbara Hepworth, Ghada Amer e Nancy Spero

NANCY SPERO. Black and the Red III, 1994 (pormenor). 22 paneis: medida total:  50 x 5.395 cm: 50 x 245 cm cada un.

Ghada
Amer
produciume
un
auténtico
pracer
estético e,
xunto a iso,
cargoume
dunha
auténtica
forza
política.

GHADA AMER. Les dormeuses, 2002

NANCY SPERO. Crematorium , Chimney, Vic-
tim-Green Gas, 1967. Aguada e tinta so-
bre papel
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OUTONO EN PORTAS
Fiestras e portas fixan a memoria do Courel

Son as portas que conservan a me-
moria. As que pechan e abren ca-
sas por Cavadelo, Seceda, Vilar,

Froxán, Mercurín e Parada do Courel.
Teñen as marcas do traballo, da emigra-
ción, das esperas do amor e dos xogos
da nenez. Tamén do labor de todos os
días, os sufrimentos, as mortes e os na-
cementos; da felicidade dos casoiros,
baptizos e vodas.

Portas que loitan contra a desmemo-
ria, o abandono e a emigración e que te-

ñen marcas que semellan a caligrafía
poética de Uxío Novoneyra. Fiestras e
balcóns armados por carpinteiros dou-
tros tempos e desde onde se abre un te-
rritorio de teixos e acivros, carballos e
érbedos, faias e castiñeiros. Tamén fon-
tes, ríos e devesas como a da Rugueira
ou enciñais como o de Campelo. Que-
ren manter a súa dignidade nos eidos do
poeta de Moreda e ser testemuños dos
días nos que as cancións eran compa-
ñeiras do traballo e o lecer.♦

Fotografías de XOSÉ LUÍS ALONSO



Co fin de amosar as propostas
musicais que están a agromar en
diferentes lugares do planeta,
deu comezo o pasado mes de
abril en Compostela o ciclo Sons
da Diversidade. Despois da pau-
sa na programación durante o
verán, os concertos, promovidos
pola Concellería de Cultura da
cidade, a Fundación Caixa Gali-
cia e o auditorio de Galicia, vol-
véronse reanudar no mes de ou-
tubro da man de Chico César,
músico que repasou, nunha ac-
tuación intimista, os grandes éxi-
tos da súa carreira. 

O mes de novembro estréase
co espectáculo de Capercaillie, o
grupo nacido nas terras altas de
Escocia, referente incuestionábel
dentro da música folk interna-
cional. Comezaron hai dez anos
no instituto de Oban, en Argyll e
pouco a pouco foron facéndose
coa opinión favorábel da crítica
grazas ao seu xeito persoal de con-
cibir a música, un estilo que pasa
pola fusión da música tradicional
cos sons contemporáneos. Trans-
corridos dez anos, os escoceses
veñen de presentar Choice Lan-
guage un disco antolóxico que re-
colle a andaina dun grupo que xa
conta no seu currículo cun disco
de ouro e dous de platino e pode
gabarse de ter vendido en todo o
mundo máis dun millón de copias,
a pesar de que iniciaron a súa dis-
cografía cun arriscado traballo en
gaélico e que continúan teimando
con empaparse doutras culturas
para rachar fronteiras musicais.   

Cun novo traballo na maleta
chega a Compostela o sábado 20
de novembro Kroke, un disco que
leva por título Quartet Live at ho-
me, no que se mestura a música
clásica, o jazz e os ritmos ciga-
nos, unha suma exótica coa que
vén triunfando nos festivais máis
destacados de Europe. Kroke é o
nome do grupo creado en 1992
por Tomasz Kukurva, Jerzy Ba-
wol e Tomasz Lato, pero tamén é
a palabra yidish coa que se coñe-
ce a cidade polaca de Cracovia.
Para configurar o seu repertorio
os tres músicos toman como base
a música tradicional e reinterpre-
tan o son klezmer, que engloba a
música tradicional instrumental
dos xudeus do leste europeo. A
conxunción de Tomasz Kukurva
no violín, viola e voz, de Jerzy
Bawol no acordeón e Tomasz La-
to no contrabaixo traduciuse nun
total de seis discos e na tarxeta de
presentación que lles valeu para
compartir escenario con Van Mo-
rrison, Natacha Atlas, e Ravi
Shankar, entre outros.

O Auditorio de Galicia, espa-
zo no que se desenvolverán todos
os concertos, vestirase de longo o
venres 26 de novembro para aco-
ller a actuación do compositor
Michael Nyman, un espectáculo
co que está a conmemorar o seu

60 aniversario. A estrea no Teatro
Nacional da obra Power, de Nick
Dear, e o programa realizado po-
la BBC durante o pasado verán
cunha selección de bandas sono-
ras do propio compositor foron as

últimas ocasións nas que o músi-
co se achegou ao público. Dende
finais dos anos setenta realiza as
súas gravacións coa Michael Ny-
man Band, unha formación com-
posta por banxos, bombos, saxo-

fóns, chirimías e piano e coa que
ten dado un novo tratamento a
clásicos como Mozart. As súas
partituras, ademais de no cine e
no teatro, chegaron aos videoxo-
gos e ao mundo da moda.

Simbolismo indíxena

Dende Nova York aterra en
Compostela o 3 de decembro Li-
la Downs, acompañada do seu
novo disco e dunha banda for-
mada por un guitarrista brasilei-
ro, un baixista cubano, un batería
chileno e un arpista mexicano.
Expoñente do compromiso coa
cultura latina e co seu propio xé-
nero, como amosan neste último
traballo os temas adicados a avo-
gada Digna Ochoa, asasinada hai
dous anos en Cidade de México
ou a Mari Harris Jones, Lila
Downs estudiou en Minessota
canto e antropoloxía social, para
volver a México e explorar a his-
toria da súa xente. En cada disco,
a cantante, filla dun cineasta e
pintor norteamericano e dunha
vocalista mixteca, retoma os xé-
neros musicais latinoamericanos
para presentar un estilo eclécti-
co, próximo ao jazz latino.

O punto final do ciclo terá re-
cendo galego. A punto de cumprir
dez anos nos escenarios, os músi-
cos de Berrogüetto interpretarán
o 22 de decembro algúns dos seus
temas máis coñecidos no Audito-
rio de Galicia. Os que foran fina-
listas dos Grammy 2002, presen-
tan propostas que van máis alá
dun conxunto de cancións, como
no seu último traballo Hepta, no
que á música súmaselle a pintura,
a fotografía e a arquitectura de
George Rousse.♦

Nº 1.148 ● Do 28 de outubro ao 3 de novembro de 2004 ● Ano XXVII

www.
xeremías.ga 
MARICA CAMPO

Eu tamén me sinto
tentada a escribir para a
páxina que lle dá título

a esta columna. Tamén
vexo a realidade e choro,
como o profeta das bágoas,
a anunciar un sen-futuro
para a nosa lingua.

Naturalmente que
“Xeremías.ga” é unha
metáfora para nomear o
milleiro de páxinas que
están a aparecer estes días
nos xornais. Todas me
parecen atinadas no
diagnóstico, mais ningunha
ofrece a receita para curar a
doenza. Eu tampouco o vou
facer. Os espazos que nos
deixan os xornais non
alcanzarían para tanto,
supoñendo  que tivésemos a
panacea universal.

Sempre que se fala deste
tema, vénseme á memoria
unha cita de Roland
Barthes: “Querer
quéimanos e poder
destrúenos, pero saber deixa
a nosa feble organización
nun perpetuo estado de
calma”. Aínda que sexa
interesadamente, vou
aplicar estas palabras ao
caso que nos ocupa.

Querer quéimanos.
Estamos queimados todos e
todas os que, amando a
criatura, a vemos máis
debilitada a cadora nos usos
que a manterían viva. A dor
convídanos a retirármonos
aos cuarteis de inverno
onde, inoperantes, nos
condenamos aos cantos
elexíacos.

Poder destrúenos. No
poder ou polo poder, a
miúdo, renunciamos ao
querer. Hai como unha certa
cordura que nos aboca ao
pensamento máis doado de
defender, a relatividade de
toda as loitas. A non querer
espertar a fera, non sexa que
nos expulse do seu territorio.

Saber deixa a nosa feble
organización nun
permanente estado de
calma. Saber do limitado
das nosas forzas e da
potencia do inimigo,
lévanos á inoperancia, á
entrega á derrota. 

Cómpre saber que o de
David e Goliat é moito
máis que un conto. É
preciso aplicar o poder, por
pequeno que sexa, para
esixir os nosos dereitos de
galegofalantes. (Poño por
caso, o noso poder de
compradores nunha tenda
ou de cidadáns nun
organismo público). É
imprescindíbel amar, arder
sen consumírmonos, nas
palabras que nos fan existir.

¿Por que non un “Nunca
Máis” á morte do galego,
pola salvación dese mar de
memoria que nos garante o
futuro?♦

Celtas, xudeus e ciganos
MAR BARROS

Tras o paréntese estival, reanúdase a programación do Son da Diversidade, o ciclo de
músicas do mundo que promove o concello de Compostela. Capercaille, Kroke, Micha-
el Nyman, Lila Downs e Berrogüetto son os grupos que actuarán até o 22 de decembro.

Michael Nyman Band, as súas partituras, ademais de ao cine e o teatro, chegaron aos videoxogos e ao mundo da moda. Abaixo, Li-
la Downs, expoñente do compromiso coa cultura latina.                                                                                            MARTIN ELLIOT



Despois de consolidarse no eido
cinematográfico con producións
como A vida que te espera, de
Manuel Gutiérrez Aragón, Os luns
ao sol, película premiada cunha
cuncha de ouro e cinco goyas e
dirixida por Fernando León ou
Trece badaladas, de Xavier Villa-
verde, a produtora Continental
inaugura unha nova división, a
Continental animación, coa que
dá o salto ao terreo da animación.
Neste momento, xa están en mar-
cha tres proxectos, dúas series
para televisión e a longametraxe
Xan sen medo, unha adaptación
libre e actual do conto clásico dos
irmáns Grimm. Está previsto que
os traballos  podan verse nas
pantallas para o ano 2007.

Co título As aventuras de Boo-
merang englóbase unha das dúas
series televisivas que se están a
cocer nos fornos de Continental.
Con protagonistas que arremedan
os bonecos de LEGO, animados
coas técnicas máis avanzadas de
3D, preséntase unha historia na
que a imaxinación, a maxia e os
xogos teñen unha importancia
central. En cada episodio, Xabier,
o neno protagonista deixa voar a
súa imaxinación coa lectura do
volume As aventuras de Boome-
rang. O libro será o punto de par-
tida que conducirá o cativo a todo
un mundo de fantasía da man dos
seus xoguetes, un universo imaxi-
nario no que Boomerang e os
seus amigos vivirán aventuras
con tesouros perdidos, monstros

de lenda e personaxes de miste-
rio. As peripecias, que teñen lugar
en escenarios exóticos como o
Exipto dos faraóns ou os castelos
do Medievo, rematan na casa do
propio Xabier, un mundo real no
que os xoguetes cobran vida. 

Para este proxecto, Conti-
nental conta coa coprodución de
ALIA 3D, unha compañía de ani-
mación especializada no deseño
de videoxogos.

Paralelamente ás aventuras
de Xabier, estase a desenvolver
outro proxecto dirixido ao público
infantil coa finalidade de afondar
no coñecemento dos diferentes
países da Unión Europea, os es-

pazos emblemáticos e os costu-
mes propios de cada territorio.
Coproducido pola compañía por-
tuguesa Zeppelin Filmes, a serie
ten como fío condutor as viaxes
de Rosa, unha rapaza de nove
anos. En total emitiranse vinte-
seis capítulos de case trinta mi-
nutos, nos que a pequena fará un
repaso polos vintecinco países
membros da Unión. A serie con-
cluirá cun capítulo centrado na vi-
sita da cativa e os seus compa-
ñeiros ao Parlamento Europeo.

Debut en longa

Baseado no conto clásico Xan

sen medo, a produtora portugue-
sa Zeppelin Filmes e Continental
Animación están a desenvolver o
seu primeiro proxecto de longa
duración con título homónimo,
unha adaptación libre da obra
dos Grimm, na que o pequeno
Xan supera os seus temores a
través dun fantástico mundo de
ficción. A Quenlla Metálica, os
Segadores Mans-Coitelos, o Gra-
mófono Alado, os Ananos Hortali-
zas ou un xigante paranoico,
conforman toda unha serie de
monstros absurdos, divertidos e
terroríficos, a forma física dos
medos que terá que vencer para
acadar a felicidade.♦
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Roi Cagiao
‘En prensa
existe industria
para o humor
gráfico, aínda que
terceiromundista’

A.N.T.
O primeiro de novembro
inaugúrase no café Uf a ex-
posición Cada un do seu pai
e da súa nai, que se poderá
visitar até final de mes. En
que consiste a mostra?

A exposición recolle un
total de vinte e seis caricatu-
ras, a maior parte delas de
carácter político, aínda que
tamén se inclúen debuxos de
músicos e actores, e unha se-
rie de tiras humorísticas que
se viñeron publicando re-
centemente no semanario A
Nosa Terra. 

Participou nas pasadas
Xornadas de Banda Dese-
ñada de Ourense na sección
do Salón de Caricaturistas
Noveis, nas que recibiu un
accésit por un traballo so-
bre Jacques Chirac. Que
significan estes festivais pa-
ra os novos creadores?

É unha oportunidade pa-
ra dar a coñecer o teu traba-
llo e un incentivo para conti-
nuar realizando caricaturas,
a pesar de que economica-
mente non sexa rendíbel, xa
que gañas un premio cada
certo tempo, que non adoita
ser cuantioso.

Vén de nacer a revista
Míster K, de El Jueves, na
que participan seis autores
galegos e que vai dirixida a
un público de entre 10 e 14
anos. Na actualidade non
existe unha iniciativa se-
mellante en Galiza, que
opinión lle merece.

Parecería importante que
en Galiza existise unha ex-
periencia deste tipo, porque
contribuiría á normalización
do galego nos rapaces. De
cara aos profesionais sería
unha saída que lles permiti-
ría uns ingresos continuos. 

Dende o exterior de-
mándase o traballo galego.
Como ve a situación do hu-
mor gráfico en prensa?

No que se refire á prensa,
ademais dos profesionais
que levan anos están a xurdir
outros novos cun traballo
interesante, como Leandro
ou os irmáns Fernández Se-
rrano. Coido que o nivel é
bo e, tal vez, na prensa, si
que exista unha certa indus-
tria de humor gráfico aínda
que sexa terceiromundista.♦

Estes días estase a rodar en
Compostela O desenlace, a últi-
ma película de Xoán Pinzas,
coa que pechará a súa triloxía e
o movemento dogma no país. 

O guión desta última produ-
ción, que se gravará integramen-
te en Galiza, enlaza cos anterio-
res títulos Érase outra vez, pelí-

cula coa que dera comezo no
1999 a serie, e Días de voda
(2002). Nela nárrase a historia de
Mikel de Garay, un director de
cine que se embarca na realiza-
ción dunha película baseada na
novela de Rosendo Carballo, un
escritor homosexual de éxito que
tras romper o seu matrimonio

comparte a súa vida cun mozo.
Producida por Pilar Sueiro e

Atlántico Films, o novo traballo
conta coa actuación de José
Sancho, Javier Gurruchaga,
Carlos Bardem e os galegos Mi-
guel Insua e Isabel de Toro.

O filme realizarase baixo os
principios do manifesto Dog-

ma’95, creado polos daneses
Lars von Trier e Thomas Vinter-
berg. Con todo, O desenlace su-
porá o final da etapa do Dog-
ma’95, xa que os seus fundado-
res clausuraron o movemento
no 2002, non sen antes outor-
garlle un último certificado ao
novo proxecto de Pinzás.♦

DESENLACE DOGMA

CONTINENTAL EN DEBUXOS
MAR BARROS

A produtora galega Continental vén de presentar a súa nova sección Continental
Animación, coa que se introduce no mundo dos debuxos animados. Estrease con
tres proxectos, dous para televisión e un para cine, que se emitirán en tres anos.

As aventuras de Boomerang.

Un dos monstros de
Xan sen medo.

Rosa, á dereita, unha rapaza
de nove anos, conduciranos
polos distintos países europeos.



LARA ROZADOS LORENZO
A RevIstaca ten o seu xermolo
nos boletíns A Parola, Rúa Nova
29, Nós, que relataban as aven-
turas da recén nada Asociación
Xuvenil Itaca, hai xa 22 anos.
Eran caderniños que recollían
debuxos, fotografías e texto me-
canografado ou manuscrito, foto-
copiadas na copistería máis pró-
xima ás tendas de campaña, en
moitas ocasións. 

Pero a asociación foi medran-
do, trasladouse ao seu local ac-
tual, no 18 da compostelá Rúa do
Pombal, e naceron a Sociedade
Cultural e Gastronómica Troita Ar-
mada, que leva dez anos loitando
polo cambio do xeito máis sabo-
roso posíbel, e a Asociación Ca-
rricanta, que ten percorrido quiló-
metros e quilómetros a través de
Galiza, e mesmo lugares tan
afastados coma Lituania. As tres
únense na Federación Itaca de
Animación Sociocultural, con dis-
tintos métodos (acampamentos e
xogos para rapaces, sendeirismo
e paparotas para os maiores,
conferencias, festas tradicionais),
pero cos mesmos principios: par-
ticipación activa, igualdade, paz,
ecoloxía, pensamento crítico,
identidade cultural e lingüística
galega. En abril do 93, a primeira
RevIstaca sae á luz.

A medida que a Federación
acollía socios, a RevIstaca pasou
daquelas folliñas fotocopiadas a
introducir a cor e unha maqueta-
ción máis xeitosa. A tiraxe é de 300
exemplares, con periodicidade

cuatrimestral, que se distribúen
por correo aos socios, suscritores,
anunciantes (dende hai catro
anos, a revista autofinánciase con
publicidade), e outras asociacións
e medios de comunicación gale-

gos. As súas portadas son cada
vez máis vistosas e reivindicativas,
mesmo algunha deu lugar a adhe-
sivos ou camisolas ben exitosas: é
o caso da dedicada á catástrofe do
Prestige, na que a serea do escu-

do de Castelao loita contra o cha-
papote coa fouce na man.

Hai unha serie de seccións fi-
xas moi prácticas, coma as recei-
tas que podemos atopar nas páxi-
nas da Troita, ou o clásico “Mamá,
que me poño!?” de Carricanta, es-
pazo no que se dan os mellores
consellos sobre como vestirse e
equiparse para ir ao monte. Os
contidos, ademais de resumir as
actividades de cada unha das tres
asociacións e da Federación,
abranguen axenda cultural, crítica
de libros, música e cinema, e todo
tipo de artigos de opinión ou de
fondo, entrevistas, poemas e mes-
mo debates que os socios (ou cal-
quera colaborador) queira ache-
gar: exemplos son a “cartografía
negra da globalización”, serie de
Manuel Barreiro sobre os países
subdesenvolvidos, caderniños
centrais coas frases máis incríbeis
sobre o Prestige, monográfico so-
bre vacas tolas, suplementos so-
bre cogomelos ou fichas de rotei-
ros, achegadas por Carricanta, ou
debates sobre o cambio de botella
de “Estrela Galicia” (esta ardua po-
lémica encheu unha páxina).

A RevIstaca cambiou moito
en doce anos, pero a vontade e
as ideas seguen sendo as mes-
mas que cando se maquetaba
con tesouras e pegamento na
vez do Quark Xpress: o comité
de redacción segue buscando
novos xeitos de que os socios, e
a sociedade en xeral, participen,
expresen, constrúan e teñan un
espazo onde comunicarse.♦
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O voo do moscardo                            José Viale Moutinho

Tendo obtido a relação dos es-
panhóis assassinados no campo
de concentração nazi de Maut-
hausen, na Áustria, começamos
hoje a divulgação dos nomes dos
galegos, distribuindo-os pelas

províncias da naturalidade. Es-
sas mortes ocorreram entre 6 de
Agosto de 1940 e 5 de Maio de
1945. Ora assim pretendemos
encontrar familiares ou amigos
que nos possam dar notícias so-

bre eles. Com o apoio dos leito-
res poderemos organizar as bio-
grafias desses heróis desconheci-
dos da Galiza republicana. Hoje
é a vez dos naturais da província
da Corunha. Damos o nome do

deportado, ano e lugar de nasci-
mento, um parente de referência
e data da morte. Quem souber al-
guma coisa que dê notícia. A
História é de todos. Respostas a:
viale@vodafone.pt.

Galegos mortos em Mauthausen,
A Corunha (1)

Tentar a
comprensión
XURXO G. LEDO

Falando con persoas non
galegas sobre o
nacionalismo puiden apre-

ciar unha importante confusión
e profundos prexuízos. Consi-
deraban este como algo
trasnoitado porque a tendencia
é a unión nunha Europa comu-
nitaria. Incluso argumentaban
que era preciso xuntarse para
competir cos EE UU.

O que máis chamou a mi-
ña atención foi a
consideración que tiñan
respecto dos idiomas.
Pensaban que non tiña senso
ensinar tantas linguas na
escola; para eles supoñía
unha perda de tempo en detri-
mento doutras asignaturas.

Tamén apreciaban
exclusión e incomunicación
cando viaxaban por exemplo a
Cataluña. Afirmaban que a
xente non lles falaba en caste-
lán cando estas persoas indica-
ban a súa ignorancia do
idioma catalán, e consideraban
impropio que non houbese un
intento de aproximación
lingüística, sobre todo, sendo
todos españois.

Nalgún momento
chegaron a subliñar o inútil
da aprendizaxe dos idiomas
cooficiais porque non son
idiomas cos que se poida via-
xar.

A miña consideración foi
explicar que o nacionalismo
forma parte de algo tan esen-
cial como a identidades
persoal; un nome: Xurxo, un-
ha historia: nado en Chantada
cunha familia, unha
formación e unhas caracterís-
ticas configuradoras dunha
personalidade única como as
pegadas dixitais. Todo isto
define e diferencia pero non
ten porque ser excluínte “per
se”, xa que formo parte
dunha familia, dun grupo de
amigos/as, dun colectivo pro-
fesional, dunha clase social:
obreiro, e dunha zona xeográ-
fica na que resido. Son único,
independente e autónomo pe-
ro non por iso estou
desintegrado e illado.

Outra consideración foi
destacar que cantas máis for-
mas de comunicación coñeza-
mos, maior compresión
adquiriremos e máis
doadamente poderemos
empatizar con outras persoas,
é dicir, enriquece no lugar de
empobrecer.

Finalmente, sinalei que
seguindo o principio da utili-
dade o adecuado sería apren-
der só inglés que é o idioma
máis “útil” e eliminar o caste-
lán da escola e así non perde-
riamos tanto tempo. En canto
a viaxar a outros pobos cabe-
ría pensar si son os receptores
os que teñen que adaptarse ou
ben os turistas, aínda que isto
non quita que en tódolos
lugares existan persoas male-
ducadas.♦

12 anos de RevIstaca

Nome Lugar Contato Data 
de nascemento da morte

1. Adriano Castillo Soudelo A Coruña, 1906 Amigo:  
Fermin Castello,  24/9/1941
que vivia no
Orzán 158 (A Corunha).

2. Antonio Fariña Choufino Malpica, 1906 Mãe:  6/5/1941
Rosa Choufino

3. Carlos Romero Rebón Cervás, 1915 Irmã: 9/2/1942
Mª Romero Rebón. 

4. Daniel Fidalgo Antelo Castrillón, 1913 Mãe: 7/2/1942
Xosefa Antelo 

5. Eduardo Abeijón Romaní Muros, 1915 Esposa: 8/7/1941
Josefina Gelabert Rosas. 

6. Henrique Tallón Charlón A Coruña, 1912 Tio:  27/12/1941
Manuel Tormo (Barcelona).

7. Francisco Caamaño Fdez. P. do Caramiñal, Esposa: 3/11/1941
1907 Romana Rei Brea

8. Xosé Albedro Villaverde A Coruña, 1907 Tia: Juana 24/1/1943
Villaverde Caridad (Figueiras) 

9. Xosé Andrés Peña Losada Franza, 1909 Mãe: Marcelina 16/10/1941
Losada Barcia. 

10. Xosé Becerra Trinánez Carantoña, 1915 Mãe: Romana 25/9/1941
Trinánez García. 

11. Xosé Callón Peón Ribeira, 1913 Pai: Xosé  19/3/1943
Callon Parada.

12. Xosé Fidalgo Pérez Castiñeiras, 1910 Parente: Ramona 6/4/1941
Rei (A Corunha)

13. Xosé Pereira Pérez Mugardos, 1914 Esposa: 2/12/1941
Concep. Amensidos García. 

14. Xosé Seixas Aller Castro, 1907 Esposa: Dolores 28/11/1941
Patiño Cubero (Fiobre) 

Nome Lugar Contato Data 
de nascemento da morte

15. Xosé Seixas Insua Carral, 1911 Esposa. Xulia 6/7/1942
Fuentes Rodríguez (Pereira) 

16. Xoán Cameán SanIsidro P. do Caramiñal,  Pai: Manuel 29/9/1941
1901 Cameán Pérez (A Granxa) 

17. Xoán Rei Lago Lampón, 1911 Mãe: Xosefa 9/11/1941
Lago Manas. 

18. Xoán Rodríguez Trillo Cerdeira, 1915 Mãe: Francisca 22/9/1942
Trillo Rodríguez

19. Luís Rafales Lamarca A Coruña, 1917 Tio: Raúl 9/9/1941
Lamarca (Barcelona)

20. Manuel Fdez. García Mugardos, 1912 Parente: María 24/12/1941
Martínez Acebo. 

21. Manuel Fdez. Parada Ribeira, 1916 Pai: Andrés 13/5/1942
Fernández Martínez

22. Manuel Rodríguez Louro Ézaro, 1916 Pai: Domingo 16/9/1941
Rodríguez Rodríguez. 

23. Manuel Peña Martínez Teixeiro, 1908 Pai: Antonio 16/10/1941
Peña Taibo. 

24. Manuel Permui Pérez Igrexa, 1905 Pai: Xoán 7/4/1942
Permui

25. Manuel Piñeiro Agulleiro Dumbría, 1905 Mãe: Manuela 24/2/1942
Agulleiro Santos (Alvarellos) 

26. Manuel Pontes Palmeiro Ferrol, 1899 Esposa: Serafina 4/7/1941
Peral (Castro Urdiales)

27. Silvestre Albite Miranda Oliveira, 5/9/1912 Pai: Manuel 9/11/1941
Albite

28. Valentín Ramos Glez. Brandomil, 1/5/1899 Esposa: María 9/9/1941
Alvite

29. Vítor San Miguel Prada A Coruña Pai: Melchor 1/1/1942
San Miguel
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Odomingo 17 de outu-
bro foi a
manifestación londi-

nense do Foro Social
Europeo. Como todas os do
Foro Social Mundial, unha
expresión plural de esperan-
zas, de preocupacións, de
esixencias, de vitalidade xu-
venil. Hai nun amplo sector
social a convicción de estar-
mos nun final de ciclo. Nis-
to coinciden os dous polos
ideolóxicos: os
neocapitalistas sedicentes a
punto de tocar cos dedos a
prosperidade universal; os
altermundialistas arelantes
dun abrente alternativo ao
“dominante actual”.

Penso que uns e outros
inseguros do camiño a
seguir. Evidénciase nos EE
UU: o poder hexemónico
está en “empate técnico”:
George Bush ou John Kerry.
Con Bush, xa sabemos o iti-
nerario: unha carreira cega
contra o “terrorismo”
mediante o uso do seu terro-
rismo. Con Kerry hai a
oportunidade dunha
distensión, dunha busca de
solucións enerxéticas á mar-
xe do Medio-Oriente e pou-
co máis. Kerry é unha pausa
á tensión bélica: é un
intervalo que compre
aproveitar para a
articulación dunha alternati-
va mundial que supere o ca-
pitalismo.

O triunfo dun novo siste-
ma ha vir a través da
transformación do dominan-
te da actualidade Onde
comezan as transformación?
A. Michel escribe en
Derives du capitalisme
financier que empezan “au-
dedans”; é dicir, no interior
do sistema. Se é a Bolsa
quen domina, aí temos o
campo da batalla até
someter o capital ao xogo
democrático.

Esta ollada estratéxica
serve noutros casos. Nós vi-
vimos nun territorio de posi-
bilidades porque é un
territorio de pluralidades.
Restan espazos económicos
con funcionamento
precapitalista, espazos
fáciles de dar o salto á
democratización sen pasar
baixo o xugo da proletariza-
ción. Temos espazos de
capitalismo “fordista” e pos-
fordista nos que a loita é
máis tenaz.

A cuestión é non estarse
quedos e esperar a que nos
resolvan os problemas;
somos nós os que os teñen
de resolver. Mais a experien-
cia histórica dinos que os
vieiros de saída son
múltiplos; que o inimigo
máis sutil é o “derrotismo”.
En todas as partes e máis na
Galiza hai razóns para fuxir
do défaitisme: toda unha tei-
ma de autocrerse incapaces
de triunfar. Os nosos ríos
acollen auga de milleiros de
fontes; como neles, que non
haxa fontela sen desemboca-
dura no río Galiza.♦

É aliciante ter leitores que reflec-
tem sobre as teimas do Bardo na
Brêtema já que me permitem fa-
zer algumas disgressões e esta-
pafúrdios musicais.

Uma leitora, Maria José, faz-
me uma amável sugestão sobre
as minhas referências ao passa-
do histórico recente. Considera
ela que é necessário superar esse
passado, que a maioria dos leito-
res não conheceu a ditadura e es-
sas alusões podem resultar ex-
travagantes. Também aponta
que as circunstâncias culturais
mudaram tanto que não cabem
paralelismos.

Outro leitor, Jacobo, fala-me
do “brutal filisteismo dos secto-
res sociais dominantes”, do pro-
cesso de arrabalização e coloni-
zação cultural dependente da
grande metrópole, do significati-
vo silêncio desses sectores peran-
te o fomento da barbárie, que pa-
recem promover a alcoolização
massiva e prematura da mocida-
de. E relaciona tudo isso com a
perda do canto, sim, das canções.
Noutro tempo era habitual que
em qualquer excursão de estu-
dantes se cantasse um extensíssi-
mo repertório. Agora os estudan-
tes já não sabem nem cantar.

Algumas personagens deste

nosso presente estão tão implica-
dos no passado mais lôbrego da
história recente que manter o
silêncio nos converte em cúmpli-
ces dos seus crimes de lesa-pátria.
A nossa música, a nossa cultura, e
também a nossa democracia fo-
ram vilmente esmagadas durante
decénios, que na Galiza foram sé-
culos, e, quando já lhes fraqueja-
ram as forças, os nossos verdugos
viram o casaco e alçam a bandei-
ra da concórdia para evitar de de-
volver ou pagar tudo aquilo que
nos roubaram. E aí seguem as ra-
posas a guardar das galinhas.

Maurice Ravel compôs uma
obra para voz e piano, premiada
e estreada em Mosca no ano
1910, que se titula “Chants po-
pulaires”. A primeira das
Canções conhece-se como a es-
panhola e, há um par de anos, um
musicógrafo madrileno escrevia
dela, no programa dum recital de
canto, este magro comentário:
“La española es la despedida de
unos muchachos que van a cono-
cer la dureza de la guerra.” 

Esse canto não é espanhol, é
galego. E ainda que começa as-
sim: “Adeus meu hominho adeus
/ já qui te marchas pra guerra /
não t’olvides da prendinha / qui
che queda ca na terra”, a dura

guerra que os aguarda desvela-se
na seguinte estrofe: “Castelha-
nos de Castilha / tratade bem aos
galegos. / Quando vão, vão co-
mo rosas, / Quando vêm, vêm
como negros.” 

Nas zarzuelas do século XIX
abundam as referências insultan-
tes aos galegos e que tanto faziam
rir ao subsidiado público da Vila e
Corte. Era uma moda secular
inaugurada pela indesejável e ga-
leguicida Rainha Católica que
ainda hoje permanece. Aquela so-
ciedade tão esquisita precisava
das nossas mulheres para criar os
seus filhos, mas para eles as ga-
legas eram tão-só amas de cria,
algo assim como uma vaca urba-
na para poder mamar quente. Tal-
vez isso foi o que inspirou, quan-
do viajava pela Galiza, àquele co-
missário fascista que escreveu a
letra de “Mi vaca lechera”.

No prólogo de Cantares gale-
gos queixa-se Rosalia que toda
Espanha considera a Galiza como
a esquina mais desprezível da te-
rra, un cortelho imundo!! E acres-
centa que só se lembram de nós
para nos humilharem ainda mais.

Não é preciso remontar-nos
ao passado para comprovar que
essa música continua aí, a zoar-
nos nos miolos, e interpretada

pelos continuadores do sacro fi-
listeismo de obediência mesetá-
ria, com a única missão de des-
truir a nossa identidade cultural.
A língua e mais a música são os
principais objectivos destas ra-
posas que nos vigiam.

Quando os estudantes deixam
de cantar, as excursões conver-
tem-se em passeios submissos,
maleáveis, permeáveis à acultu-
ração. Considerar que hoje temos
uma maior cultura que os nossos
avós é um autoengano decadente
como uma Sonata de Outono.
Aquela cultura era a das próprias
vivências desenvolvedoras do es-
pírito. Agora temos uma infor-
mação cultural infinitamente
maior mas sem vivências espiri-
tuais que nos desenvolvam como
indivíduos. O que temos é massa,
mas massa acrítica, e as raposas
já aprenderam que botando-nos
de comer grãos transgénicos con-
seguem muito mais do que ate-
morizando o galinheiro com mor-
tes indiscriminadas e semeando o
país de tumbas e campos de re-
pressão. E no nosso caso, subsi-
diando mais da metade da popu-
lação, amuam toda a música. Um
povo que não defende a sua músi-
ca, e sobretudo a música da sua
língua, é um povo escravo.♦

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Estapafúrdios musicais

Entre o caos urbanístico que afea
Cangas podemos ollar letreiros
de vilas, barrios, lugares, praias,
cabos e rúas, peiraos e cuarteis,
restaurantes, cantinas... pero se
queremos achegarnos á súa arte
rupestre atoparemos, nunha es-
trada de segunda, o letreiro que
indica, no barrio de San Pedro,
“Petroglifo da pedra do Pinar do
Rei”, deitado na cuneta, cuberto
de herbas, esquecido, maltratado
polo tempo, polo home, polo zo-
on politikon lubrián da ghallei-
ra, en galego vulgar polos políti-
cos idiotas que gobernan a terra.

A uns centos de metros deste
lugar, a superficie coñecida co-
mo Laxe da Chan con represen-
tación de tres paletas, un antro-
pomorfo moderno e varias ala-
bardas. Non vaiades visitalo, o
espectáculo é dantesco.

Mais o letreiro do Pinal do
Rei non podería estar en mello-
res condicións. A súa presenza é
espello do que imos atopar can-
do nos acheguemos ao petrogli-
fo. Como a sinalización é nula
hai que valerse da paisanaxe que
nos guía cara o campo de fútbol
de Lito. Anovado este, de terra,
vestiarios, a xogaren equipos de-
bidamente uniformados, árbitro
incluído, proferindo o elenco
máis extenso e variado de blasfe-
mias do santoral. O anovamento
das instalacións esbarrullou o
monte no que se sitúa e nun
arrabaldo do norte indicáronnos
que se achaban as insculturas. 

Sí, alí perdoáronlle a vida, arro-
dearon o conxunto artístico cunha

fileira de perpiaños sen tomar, fin-
cáronlle dous enormes peares me-
tálicos sen letreiro, medrou bosque
de mimosas e eucaliptos, sementa-
ron lixo e sobrevive, miles de anos
despois da súa gravación, un deli-
cioso conxunto que combina a arte
abstracta de coviñas e circos coa
naturalista dunha manda de zoo-
morfos, un deles claramente cervo
macho de boas cornas á beira de
supostas femias que purran de cir-
cos ou que van montadas polo ho-
me, quizais unha monta ritual. Non
falta o home cos dous brazos ar-

mados sinxelamente indicado por
riscos que podemos interpretar co-
mo xabalinas, arcos...

O que había ser un locus
amoenus da cultura da arte, da
pedagoxía, orgullo de noso, está
convertido nun locus horribilis
no que se reflecte a desidia do
poder no sentido máis extenso da
palabra, a pobreza cultural do
pobo que nin respecta aos seus
antepasados –máis cultos- nin
quere aprender aos seus fillos.

O primeiro que publicou pe-
troglifos no noso país foi Martín

Sarmiento que, na súa viaxe por
Galicia no 1745, subiu de Can-
gas a Coiro por ver a campá da
igrexa, naquela nun campanario
exento, que ten caracteres e sig-
nos quizais “un conjuro contra
los demonios [...] y [...] contra
las brujas de Cangas”.

Nin o demo nin as meigas
son as culpábeis.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é
director da Sección de Prehistoria e

Arqueoloxía do Instituto de
Estudos Miñoranos.

Xoias da Arte na Pedra                 Xosé Lois Vilar Pedreira

O Pinal do Rei, locus horribilis



AmesAmes
■ TEATRO

TEATRO DO MORCEGO
A coñecida compañía re-
presenta, este venres 29 no
Centro Sociocultural, Os
vellos non deben de namo-
rarse, de Castelao.

ArArteixoteixo
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Poderemos ver esta peza re-
presentada por Teatro do
Morcego o vindeiro venres
5 no Centro Cívico Social.

ArArzúazúa
■ ACTOS

XORNADAS
DOS COGOMELOS
A asociación Ánxel Casal or-
ganiza, por cuarto ano, estes
encontros para informar a
veciños e visitantes sobre o
respecto á natureza e coñecer
os cogomelos e a súa gastro-
nomía. O vindeiro venres 5
ás 15:30 e o sábado 6 ás 10 h.
sairase da Capela da Mada-
lena na busca e identifica-
ción de cogomelos. O mes-
mo sábado ás 18 h. procede-
rase á clasificación e exposi-
ción do recollido, no mesón
A Painza en Vadamil, e des-
de as 20 h. prepararanse dife-
rentes platos para facer unha
degustación, que se acompa-
ñará dun viño mencía.

BaionaBaiona
■ ACTOS

REVISTA DE ESTUDOS
MIÑORANOS
Presentación do anuario nº 4
desta revista o venres 28 ás
20:30 na Biblioteca Munici-
pal. No acto,  conducido por
Concha Costas, intervirán
Rosana Estévez, Alfredo
López, Antón Abreu, Remi-
gio Nieto, e a concelleira de
Cultura, Ana Mª Rodríguez.

O BarO Barcoco
■ ACTOS

GONZALO
GURRIARÁN...
...dignidade en tempo de si-
lencio é a mostra que se inau-
gura este venres 29 ás 20 h.
na galería Sargadelos, onde
permanecerá até o 22 de no-
vembro, co gallo de cumprir-
se un século do nacemento
deste ilustre médico barquen-
se. No día seguinte ás 12 h.
inaugúrase a rúa a el adicada,
na intersección de Barco de
Ávila con Salgueiral.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

MASIÁ
Podemos gozar co seu tra-

ballo na galería Borrón 4
até o 2 de novembro.

CangasCangas
■ TEATRO

A SÚA MAXESTADE
A MODA
A compañía moañesa Avres-
no presenta esta peza, de
Eduardo Quilis, dentro do
Festival de Teatro Afeccio-
nado do Morrazo, que orga-
niza a asociación cultural A
Cepa, este venres 29 ás 22 h.
no Auditorio Municipal.

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 do Castro
de Viladonga até finais de
ano de 10 a 19 h.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉCOLLAZOS
Até o 5 de novembro pode-
mos podemos visitar, na Ca-
sa da Administración de Sar-
gadelos, esta mostra do Re-
tratista de Matamá, que reco-
lle 35 fotografías, realizadas
durante a primeira metade do
século en terras ourensás.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CURROSENRÍQUEZ
Co gallo de cumprirse o
centenario da coroación de
Curros como poeta no tea-
tro Principal desta cidade,
o BNG organiza unha con-
ferencia, a cargo do espe-
cialista Lisardo López Va-
rela, este xoves 28 ás 20 h
no Circo de Artesáns.

A GLORIA DE TIZIANO
O vindeiro mércores 3 po-
deremos escoitar, na Fun-
dación Barrié, a conferen-
cia do director adxunto de
Conservación e Investiga-
ción do Museo do Prado,

Gabriele Finaldi, enmarca-
da dentro do ciclo Tiziano e
o legado veneciano no Mu-
seo do Prado organizado
pola Fundación e os Ami-
gos do Museo do Prado.

ÉTICA E CULTURA
DA SOLIDARIEDADE
A 3º edición deste ciclo, or-
ganizado pola Fundación
Barrié, contará, o vindeiro
xoves 4 ás 20 h, coa presen-
za de César Nombela Ca-
no, director da Cátedra Ex-
traordinaria MSD de Genó-
mica y Proteómica e cate-
drático de Microbioloxía da
Facultade de Farmacia da
U. Complutense de Madrid,
para falarnos daNova me-
dicina no marco bioético.

■ CINEMA

CGAI
Dentro da retrospectiva adi-
cada a Frizt Lang presénta-
se, este xoves 28 ás 20:30, a
película El ministerio del
miedo (1943); e o venres 29
ás 18 h. e o sábado 30 ás
20:30, Encubridora (1952).
O mesmo venres 29 ás 20:30
h. e sábado 30 ás 18 h. habe-
rá unha nova sesión especial
coa fita Las cinco condicio-

nes (2003), de Jorgen Leth
e Lars von Trier. Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍSVADILLO
Al pairo titula o pintor Ur-
bano Lugrís esta mostra de
pintura, dos dous últimos
anos, que podemos contem-
plar na galería Ana Vilaseco
até o 11 de novembro.

CRISTOBAL TORAL
O artista exhibe a súa obra
no Quiosque Afonso até o
domingo 21 de novembro.

SIRO
O debuxante Siro López ten
unha mostra co seu traballo
pictórico máis privado (óleo
e pastel), ademais de debu-
xos, dos últimos cinco anos
na galeria Arte Imagen.

ÁNGEL BERNÁRDEZ
Até o sábado 30 podemos
ollar o seu traballo no Casi-
no Atlántico.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presenta,
en exclusiva para Europa, unha
coidada escolma de 239 foto-

grafías procedentes desta insti-
tución de Rochester, en New
York, que amosa os primeiros
pasos e posterior evolución da
fotografía e o cinema, desde os
daguerrotipos de 1839 até os
acontecementos do 11 de se-
tembro de 2001, ademais de
proxecións de imaxes de clási-
cos do cine mudo, como O
Mundo Perdido ou A pantas-
ma da Ópera, ou retratos da
época dourada de Hollywood.
Obras de célebres artistas co-
mo Robert Capa, Dorotea
Lange, Cartier-Bresson ou
Nan Goldin, entre outros, que
poderemos admirar até o 2 de
xaneiro. A fundación organiza,
parellamente á mostra, diver-
sos talleres didácticos para es-
colares e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

FRUTAS Y CASTAS
ILUSTRADAS...
...Historia natural y etno-

grafía en los cuadros de
mestizaje titúlase a mostra
que podemos contemplar
no Museo de Belas Artes
(Zalaeta s/n) até o 28 de no-
vembro. Organizada polo
Ministerio de Cultura e o
Museo Español de Antro-
pología, supón unha exce-
lente ocasión para contem-
plar as dúas series de pintu-
ra deste museo, de tipo ra-
cial, xurdida na América do
s. XVIII, que amosa os di-
ferentes grupos humanos
procedentes da mestura de
indios, negros e brancos,
polo que, ademais do valor
pictórico, hai que subliñar o
valor científico: costumes,
produtos naturais, indu-
mentaria, xoias...

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

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

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

O Festival Are-More continúa en
Vigo. O venres, 29 de outubro es-
tréase como primicia mundial A
balada do cárcere de Reading,
dirixida por Ignacio García, in-
terpretada por Gustavo Salmerón

e con música de Shostakovich,
Satie, Alkan e Bach levada ao
piano por Gabi Sonne. Esta ver-
sión de María José García recu-
pera para a escena a experiencia
de Oscar Wilde no cárcere.♦

WWilde na cadeailde na cadea
O O TTrinquerinque
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☞ SPUN. Un “cociñeiro”
de drogas e a súa noiva,

un pequeno traficante e a súa
compañeira, un correo, o seu
ligue e a súa ex noiva, dúas de-
pendentas, e unha lesbiana, son
os principais personaxes dunha
película sobre as drogas que se
presenta como audaz e ruptu-
rista cando só é moralista.

☞ COLATERAL. En teo-
ría unha película de ac-

ción sobre un asasino a soldo.
Na práctica unha fita algo pre-
tenciosa e un chisco longa que
non chega a adurmiñar o espec-
tador, pero case. Tom Cruise non
supera a súa medianía habitual.

☞ CUESTIÓN DE PE-
LOTAS. Un magnate de

centros deportivos quere facer-
se co ximnasio máis cutre da
cidade, pero atópase coa oposi-
ción do propietario e dos seus
únicos 5 clientes. Comedia de-
lirante con Ben Stiller (Algo
pasa con Mary) como malo.
Despois dos créditos, autocríti-

ca humorística do cinema co-
mercial americano.

☞ HELLBOY. Despois
do primeiro intento, se-

senta anos despois, Rasputín e
os nazis regresan para invocar
ao diaño e aniquilar a Terra,
pero terán que enfrontarse a
Hellboy, un demo bo que tra-
balla para o Goberno contra as
forzas ocultas. Ironía, satanis-
mo e ciencia ficción.

☞ DIARIOS DE MOTO-
CICLETA. A viaxe ini-

ciática de Ernesto Guevara, futu-
ro Che, por Latinoamérica, con-
tada por Walter Salles (Estación
Central do Brasil). Ben realiza-
da, mantén o ritmo e deixa bo
sabor. Con aires, ás veces, de do-
cumental, conserva, porén, un
guión con bastantes convencio-
nalismos. Notábel aínda que non
unha obra mestra. Recomendá-
bel para mozos (o Che tiña da-
quela 23 anos) e para mozas: o
actor que o interpreta, Gael Gar-
cía-Bernal, está como un pan.

☞ UNHA RAPAZA DE
JERSEY. A muller dun

executivo publicitario morre no
parto. O pai, sempre ocupado,
deberá atender a crianza. Socio-
loxía hollywoudense coas nor-
mas de como comportarse en fa-
milia. Toques mínimos de come-
dia e de irreverencia para facela
dixestiva. Exhibición apropiada
no cine dos Pais Salesianos.

☞ ROMA. Un escritor bona-
erense prepara as súas me-

morias e repasa aspectos da súa in-
fancia e xuventude de diletante.
Así saen a relucir os seus gustos li-
terarios e cinematográficos e as
súas relacións persoais. Boa pelí-
cula, mais un chisco longa.

☞ 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 no-

va película de Amenábar, galar-
donada en Venecia e máis pre-
miada aínda polo público gale-
go, de todas as idades e gustos,
que está a ateigar as salas. Para
nota a sensibilidade que mostra
Amenábar con Galiza. O noso
país foi un descubrimento para
o xoven director, que soubo re-
flectir atinadamente na obra. A
arquitectura da película sosten-
se, non obstante, sobre a perso-
nalidade orixinal de Ramón
Sampedro, persoa sen dúbida
singular, impregnada, non tan
paradoxalmente, de sentido da
vida e de unha potente retranca
autóctona.♦

CarCarteleirateleira

O Xacobeo organiza, este venres
29, un concerto no Pavillón das
Travesas de VIGO, que dará come-
zo ás 20:30, e no que van tocar os
Ectoplasma; o austriaco Louie
Austen; os franceses Rinôçérôse
presentarán o seu house misturado

con guitarras; e cos británicos Fre-
estylers gozaremos do mellor hip
hop electrónico, mistura de reggae,
electro e break beat. Desde Ibiza
chegará tamén a performance Foc I
Fum. Entradas á venda por 6 euros
no Corte Inglés e Caixanova.♦

Festival Indie-PopFestival Indie-Pop

O ex-compoñente de Los Enemi-
gos presenta o seu álbum Las go-
londrinas etcétera este xoves 28
ás 22 h. na sala Nova Olimpia de
VIGO, onde tocará xunto cos Me-
dusa; o venres 29 o concerto vai
celebrarse na sala La Burbuja de
OURENSE, onde repetirán os Me-
dusa ademais de La Sombra; o

sábado 30 ás 00 h. estará na disco-
teca Playa Club da CORUÑA. A
entrada pode adquirirse por 10 eu-
ros en discos La Region ou na ten-
da Tipo de Ourense; por 12 euros
en La Columna CD, Gong, Tipo
ou LP de Vigo e en Discos Nonis,
Tipo e Portobello da Coruña; ou
por 15 euros na billeteira.♦

Josele SantiagoJosele Santiago

O grupo composto por Alfonso,
César e JuanMa está de xira para
presentar en directo Arty Party. O
vindeiro xoves 4 chegan á sala

Capitol de SANTIAGO; o venres 5
tocarán no Playa Club da CORU-
ÑA; e o sábado escoitarémolos na
Iguana Club de VIGO.♦♦

ScharSchartztz
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■ MÚSICA

GURU DEVA
Os coruñeses dan un con-
certo, xunto co grupo En
Ambar, o vindeiro xoves 4
ás 22 h. no Playa Club.

LUZ CASAL
A artista ofrecerá un concer-
to o vindeiro xoves 4 ás 21
h. no Coliseum, no que vai
ser a súa única actuación na
Galiza dentro da xira de pre-
sentación do seu novo disco
Sencilla Alegría.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

SCHSSS... CALMA
Fulano, Mengano e Cita-
no chegan con esta obra o
vindeiro venres 5 ao Edifi-
cio de Servizos Múltiples 

FerrFerrolol
■ CINEMA

CINEMA E MÚSICA
Continúa este ciclo, que se
desenvolve na sede do Ate-
neo en colaboración co co-
lectivo Opaíí!!, coa proxec-
ción, o martes 2 ás 20:30 h,
de Koyaanisqatsi: Vida fóra
de equilibrio, primeira parte
da triloxía Qatsi, dirixida
por Godfrey Reggio e mu-
sicada por Philip Glass, na
que se tenta explicar, sen
apenas palabras, o estado do
mundo, descubrir as súas
orixes e predecir o seu futu-
ro. A entrada é de balde e a
organización pon a disposi-
ción dos asistentes material
promocional de apoio ao co-
lectivo como camisolas, ce-
dés, chapas ou publicacións.

■ EXPOSICIÓNS

MARUXA MARTÍN
Desde este venres 29 e até o
mércores 10 de novembro

poderemos ollar as súas
pinturas no Ateneo.

SUSANA RECIO
A galería Sargadelos acolle
unha mostra desta pintora ti-
tulada Estruturas, mundos lí-
quidos, até o 13 de novembro.

■ MÚSICA

AIRIÑOS DE CARANZA
A coral dá un recital este
venres 29 ás 19:30 h. no sa-
lón do Vicerreitorado.

FozFoz
■ MÚSICA

TRÍO LIRA
O grupo de violíns e violon-
chelo tocará este venres 29

ás 21 h. na Casa da Cultura.

■ TEATRO

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
O sábado 3 esta compañía
presenta a peza As obras
completas de William Sha-
kespeare na sala Bahía.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como pro-
tagonistas a Francisco Igle-
sias , Patrón Maior da Con-
fraría do Grove; e a Pablo
Villar, Xerente da Confraría
de Cangas, que farán balan-
ce do desastre do Prestige e
do inicio do movemento
Nunca Máis, no seu terceiro
aniversario. Poderemos es-
coitalos o vindeiro venres 5
ás 20:30 h. no Pazo da Esco-
la no Barrio de Moreira en
Mañufe. Máis tarde haberá
unha cea para a que se pode
facer reserva no telf. 629
890 320.

■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

O CASO
DA RÚA LOURCINE
Poderemos ver esta peza re-
presentada por Teatro do
Morcego o sábado 6 no Au-
ditorio Municipal.

LugoLugo
■ ACTOS

PILAR CERNUDA
A periodista e escritora dá
unha conferencia este xo-
ves 28 ás 20:30 h. no Cír-
culo das Artes.

■ EXPOSICIÓNS

LUÍS ARMESTO
O artista amosa o seu traba-
llo na galería Esmelgar até
o sábado 30.

CRÓNICA DE SANTIAGO
A marabillosa pintura de
Antonio González pódese
ollar na sala da fundación
Caixa Galicia.

NOVAS REALIDADES
Podemos visitar esta colec-
tiva até o sábado 30 no Mu-
seo Provincial.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

FOTOXORNALISMO
Esta mostra pódese visitar,
até o venres 29, na Funda-
ción Caixa Galicia.

NarónNarón
■ TEATRO

A PAZ DO CREPÚSCULO
Talía Teatro actúa o sábado
6 no Auditorio Municipal.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

ANALOXÍAS ORGÁNICAS
O artista vigués Jorge G.
Perianes inaugura con esta
mostra individual Alterarte,
o novo espazo para a arte
do Campus Universitario.

APREZACIÓNS
INTUITIVAS
Guillermo Pedrosa amó-
sanos a súa pintura, basea-
da na idea de baleiro, até o
venres 29 na galería Visol.

CUESTIÓN DEPAPEIS
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).

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.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía de Castro, Camilo
J. Cela, Macias ou Nicasio
Pajares poderemos visitala
nas fundaciónsCamilo Jo-
sé Cela e Rosalía de Castro
até o 31 de outubro.

As PontesAs Pontes
■ TEATRO

NADARÍN
A compañía Títeres Trom-
picallo representa esta peza
o venres 5 no auditorio mu-
nicipal Cine Alovi.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

PANDERETEIRAS:
UNHA FORMACIÓN DA
MÚSICA TRADICIONAL
Este xoves 28 ás 20:30 no
Auditorio de Caixa Galicia
(Café Moderno), Ugia Pe-
dreira, cantora e directora
do Conservatorio Folque de
Lalín, falará sobre este tema,
dentro do ciclo Historia da
música galega, organizado
polo Ateneo de Pontevedra.

■ EXPOSICIÓNS

DE GUERCINO A
CANOVA
A mostra O trazo dos mes-
tres permanecerá, até o 6 de
novembro, na sede da fun-
dación Caixa Galicia.

PorriñoPorriño
■ MÚSICA

BERROGÜETTO
Este venres 29 ás 11 da noi-
te o bar Liceum acolle un
concerto da formación folk.
Entradas a 8 euros (10 na
billeteira).

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.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico adaptado por Balea
Branca este domingo 31 no
Auditorio Municipal.

■ MÚSICA

R QUE R
Dá un concerto o sábado 30 ás
22 h. na praza de San Roque.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSOCOSTA
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.

SadaSada
■ TEATRO

A FACTORÍA TEATRO
Os máis cativos poderán
gozar coa peza Iesi cebola
contra a doutora Rabia
Rabiña o venres 5 na casa
da culturaPintor Lloréns.

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.

N
º 

1.
14

8 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

28
 d

e 
ou

tu
br

o 
ao

 3
 d

e 
no

ve
m

br
o 

de
 2

00
4

Un ano máis o Outono Fotográ-
fico enche de imaxes o país a
partir do 29 de outubro. En OU-
RENSE podemos ollar: na Casa
de Xuventude, até o 13 de no-
vembro, as imaxes de persoas
de Marta Capote tituladas Pa-
rarse e ver; neste mesmo lugar
e até o 15 de novembro, está In-
nocent eyes, de Itxaxo Torron-
tegui, sobre a ollada ilusionada
das crianzas; continuamos na
Casa da Xuventude para ollar o
Certame de Fotografía 03, até
o 15 de novembro; no Museo
Municipal até o 14 de novem-
bro, O Papagaio: a pegada dos
sentidos, de Maribel Longuei-
ra sobre a demolición das rúas
do Papagaio e Tabares da Coru-
ña (a realidade controvertida do
comercio protagonizado polos
corpos das mulleres); neste lu-
gar tamén se atopa a mostra
Ourense en pé de foto até o 14
de novembro; na libraría Eixo
até o 14 de novembro, Luces do
ceo, de Paolo Ochner sobre a
espontaneidade que ofrece a
bóveda celeste; no Edificio Po-

litécnico do Campus, do 2 ao 15
de novembro, O labor que ou-
tros deberían facer, de José Rd-
guez. Romai sobre o traballo
da ONG Comité Cidadán Anti
Sida; na galería Visol do 1 ao 10
de novembro, Luz de agosto, de
Plácido L. Rodríguez, un per-
corrido por diferentes países; no
café-cultural Auriense do 1 ao
15 de novembro, Escóitame, de
Luís A. Rdguez. Álvarez, in-
tres roubados de escenas da vi-
da e da rúa; no café Cátedra do
1 ao 30 de novembro, Patago-
nia, cielos del sur, de Rafa
Ruíz; na Fundación Caixa Ga-
licia do 2 ao 15 de novembro,
Ons, nao atlántica, de Xosé
Rañó, as xentes da illa e as sú-
as paisaxes; no Ateneo do 2 ao
26 de novembro, A memoria do
xeo, de Guillermo de Rueda,
sobre as transicións políticas e
económicas de Europa a finais
do s. XX e o cambio dinástico
en Marrocos; na galería Volter
do 4 ao 30 de novembro, Bar-
celoca, de Antón García de
Budiños, sobre a cidade catalá;

no C.C. da Deputación até o 14
de novembro, II concurso
anual de fotografía Purifica-
ción García; no Studio 34 do 1
ao 15 de novembro, Cousas do
meu pobo, colectiva sobre o
mundo rural galego; no Liceo
do 1 ao 15 de novembro, IV
concurso de fotografía do Clu-
be Alpino Ourensán; na Asoc.
Xuvenil Amencer do 2 ao 27 de
novembro, As lembranzas do
camiño, colectiva sobre o Ca-
miño de Santiago; na cafetaría

Princesa do 3 ao 30 de novem-
bro, VIII certame de fotografía
Viña do Campo. Ademais, cur-
sos, concursos, proxeccións...
para o que se pode consultar
www.outonofotografico.com.
En SANTIAGO, na Casa das
Crechas do 1 ao 30 de novem-
bro, A memoria da terra, de Pi-
lar Moreno Carnota, unha vi-
sión sobre a morte na Galiza.
En LUGO, no Edificio Admnis-
trativo da Xunta do 2 ao 15 de
novembro, Unha viaxe ao sur,
de Miguel Fraga Vila, unha
viaxe por Marrocos. No BARCO
DE VALDEORRAS, na Sala de
Caixanova do 2 ao 15 de no-
vembro, Tipos mexicanos, de
José L. Cacho López. En VE-
RÍN, na Casa do Escudo do 2 ao
16 de novembro, Vietnam, de
José A. López Martínez, unha
viaxe desde Saigón á fronteira
chinesa. En CHANTADA, na Ca-
sa da Xuventude do 2 ao 19 de
novembro, Graffitis. Arte urba-
no, de Francisco Menjívar
Pastor; na Casa da Cultura do
2 ao 30 de novembro, Fotogra-

fías submarinas FEGAS 03.
No CARBALLIÑO, no Auditorio
até o 7 de novembro, As cores
do mar de Galiza, de José Luís
González; na Casa do Conce-
llo do 2 ao 30 de novembro,
Adultos á forza, colectiva de
INTERMON sobre a explotación
da infancia. En CELANOVA, no
Antigo Cárcere do 1 ao 15 de
novembro, Celso Emilio, ima-
xes e poemas. Na POBRA DE
TRIVES, no Centro de Interpre-
tación Histórico Cultural do 1
ao 30 de novembro, Terras de
Trives, outros tempos, dos anos
1875-1950 de fotógrafos de re-
nome. En XINZO DE LIMIA, na
Casa da Cultura do 2 ao 15 de
novembro, Concerfoto, de Héc-
tor Fdez., Nando Mauriz e
Ánxel Trillo. Na CORUÑA, na
Escola de Imaxe e Son do 2 ao
30 de novembro, Coas propias
mans: imaxes dactilares, a pri-
meira experiencia fotográfica
do alumnado após construir a
súa propia cámara. Hai moitas
máis exposicións e actos dos
que iremos informando.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

Bicos con linguaBicos con lingua
Con esta peza, escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino
González e Xabier Lama entre
outros, a compañía Talía Teatro
presenta unha proposta sincera e
chea de intención, facendo fincapé
na situación que atravesa a lingua
galega a través do tempo e do espa-
zo, sempre cun gratificante sorriso
na cara. Poderemos vela este ven-
res 29 no Centro Cultural e Xuvenil
de MUROS; o vindeiro mércores 3 e
xoves 4 represéntase no teatro
Principal de PONTEVEDRA.♦♦

El rEl retratoetrato
de Dorian Grayde Dorian Gray
Poderemos ver esta adaptación do
clásico de Oscar Wilde, realizada
por Fernando Savater e dirixida
por María Ruiz, no C.C. Caixano-
va de VIGO este xoves 28 ás 20:30
h; o venres 29 ás 21 h. trasladarase
ao Pazo da Cultura de PONTEVE-
DRA; e o domingo 31 ás 20:30 h.
poderemos ollala no auditorio mu-
nicipal Gustavo Freire de LUGO.♦♦

EnsaladaEnsalada
de mosquitode mosquito
Esta obra será representada pola
compañía Tirinautas este venres
29 no auditorio Carmen Estévez

Eguiagaray de VILALBA; o vindei-
ro venres 5 poderemos vela na
Área Panorámica de TUI.♦♦

Dionisio GuerraDionisio Guerra
A compañía Teatro Meridional
actuará este venres 29 no Audito-
rio Municipal de LALÍN; o sábado
30 chega ao IES As Barxas de
MOAÑA; o domingo 31 poderemos
vela no Centro Sociocultural de
SAN SADURNIÑO; e o vindeiro ven-
res 5 tocaralle o turno ao teatro
Principal da ESTRADA.♦♦

Así que pasenAsí que pasen
5 anos5 anos
A peza de Federico García Lorca,
dirixida por Ánxeles Cuña Bóve-
do, chega, da man de Sarabela Te-
atro, este xoves 28 á Casa da Cul-
tura de MONFORTE DE LEMOS; o
venres 29 poderémola ver na Casa
da Cultura de BURELA; e o vindei-
ro venres 5 estará no Auditorio
Municipal do CARBALLIÑO.♦♦

Os cárOs cárcercereses
do olvidodo olvido
Esta obra vai ser representada pola
compañía Producións Librescena
este xoves 28 no centro cultural
Torrente Ballester de FERROL; o
vindeiro sábado 6 actúa no Audito-
rio Municipal de CEDEIRA.♦♦

TEATEATROTRO

Bicos con lingua.

Ugia
Pedreira
falará
sobre as
pandereteiras
na tradición
musical este
xoves 28 en
PONTEVEDRA
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SantiagoSantiago
■ ACTOS

ARMAS BAIXO CONTROL
Amnistía Internacional quere
implicar a cidadanía nesta
campaña, para conseguir a si-
natura dun tratado interna-
cional de control do comercio
de armas lixeiras, para que os
governos estabelezan con-
trois estritos sobre as exporta-
cións e fluxos de armamento.
Para isto realizan un espectá-
culo de maxia, protagonizado
polo Mago Antón, que se vai
celebrar este sábado 30 ás
20:30 h. no teatro Principal,
no que os asistentes poderán
sumarse á campaña posando
e cedendo a súa imaxe para
lograr un millón de rostros de
apoio. Máis información en
www.es.amnesty.org.

II CONGRESOLUSO-
GALEGO DE ESTUDOS
XORNALÍSTICOS
A sección de comunicación
do Consello da Cultura Ga-
lega organiza estes encontros
en torno ás relacións comuni-
cativas, xornalísticas e cultu-
rais entre Portugal e Galiza,
que se van celebrar o vindei-
ro xoves 4 e venres 5. Nel
van participar escritores, es-
pecialistas de universidades
galegas, portuguesas e dou-
tras partes do Estado, e inves-
tigadores en comunicación.

■ DANZA

RETRATOS EN SERIE
A sala Nasa acolle desde o
vindeiro xoves 4 ao sábado 6
a representación deste espec-
táculo, da man da compañía
madrileña Elena Alonso.

■ EXPOSICIÓNS 

20+1.
Artistas Portugueses nas
coleccións do CGAC é o tí-
tulo desta mostra que pre-
senta, até o domingo 14, os
traballos máis destacados
da arte lusa das últimas dé-
cadas pertencentes aos fon-
dos do museo e á colección
da Fundación Arco.

CARME CADARSO
Podemos coñecer a súa
obra, até o venres 19, na ga-
lería Paloma Pintos.

A GANDARÍA,
TESOURO DEGALIZA
No Museo do Pobo Galego
poderemos ollar, até o 30 de
decembro, esta mostra na que
se destaca a relevancia do
sector gandeiro, especial-
mente o vacún, na economía
e na cultura popular. No mes-
mo lugar permanecerá até a
mesma data unha retrospecti-
va de Otero Besteiro.

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

RAFAEL DIÉGUEZ
O artista cubano presenta a
mostra Lembranzas, com-
posta dunha fermosa colec-
ción de plumas e tintas chi-
nesas sobre personaxes po-
pulares, no hotel Porta do
Camiño até o domingo 7.

MING YI CHOU
Natural de Taiwan, vive e
traballa en Sevilla. Diplo-
mado en deseño e licencia-
do en Belas Artes, a súa
pintura vai desde uns come-
zos mironianos, pasando
por un animismo de raiz
asiática, até a actual fluidez
orgánica. Na nova sala de
arte DF (Rúa de S. Pedro
11) até o 5 de novembro.

REMEDIOS PRIEGUE
A galería José Lorenzo orga-
niza esta mostra de 21 óleos
e acuarelas sobre paisaxes
rurais galegos e esceas mari-
ñas, que podemos ver até fi-
nal de outubro na sala do ho-
tel Hesperia Peregrino.

SALVADOR GUTIERREZ
DE LA CONCHA
O pintor amosa a súa obra
na galería José Lorenzo até
o domingo 31, en horario
de 11:30 a 14 e de 17:30 a
21 h. de luns a sábado e os
domingos pola mañán.

COSME III DE MÉDICIS
O Xacobeo presenta no mu-
seo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titulada
A viaxe de Cosme III de Mé-
dicis a Compostela, na que
poderemos contemplar a obra
de Caravaggio O prende-
mento de Cristo, traída expre-
samente desde o Museo Na-
cional de Odessa en Ucraina.

AS VERBAS DA PINTURA
Esta mostra, que se encontra
no CGAC, quere revisar a re-

lación entre literatura e pintu-
ra moderna, utilizando como
vehículo os chamados libros
de arte, é dicir, libros ilustra-
dos por un pintor mediante
algún dos procedimentos de
estampación artística.

AUSENCIAS EMEMORIA
É unha mostra fotográfica,
na que participan Maruxa
Fdez. Llamazares, Enri-
que Lista, Manuel Sendón
e Xosé L. Suárez Canal,
que poderemos contemplar
no Auditorio de Galicia até
o 7 de novembro.

EL MISTERI D´EIX,
UNA TRADICIÓN
MEDIEVAL VIVA
O Pazo de Xelmírez acolle
esta mostra até o sábado 30
de outubro.

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 co-
lección de pintura catalá da
Fundación Thyssen-Borne-

misza até o 6 de novembro. A
obra de autores fundamentais
da arte española do s. XIX
como Mariano Fortuny,
Ramón Casas, Isidro No-
nell, Joaquin Torres-Gar-
cía, Anglada Camarasa, en-
tre outros, dan unha idea da
calidade desta mostra.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San Do-
mingos de Bonaval, onde
permanecerá até final de ano.

ARQUITECTURAS
NO CAMIÑO
As intervencións arquitec-
tónicas, paisaxística e de
recuperación física dos ca-
miños a Santiago. No CO-
AG até o 31 de outubro.

A MULLER NA OBRA
DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospectiva
na que, a través de 100 obras
do artista, se tenta amosar a
influencia do xénero femini-
no, tanto na súa produción
plástica como literaria.

■ MUSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xo-
ves 28, ás 21 h. no Audito-
rio de Galicia, baixo a di-
rección de Antoni Ros
Marbá. No mesmo lugar
tocará a Orquestra Sinfó-
nica de Galicia, dirixida
por Víctor Pablo Pérez, o
vindeiro xoves 4.

CABO JAM LOURENZO
O mércores 3 ás 22 h. pode-
remos gozar coa música
electrónica, experimental e a
improvisación na sala Nasa.

MAGA
Considerado como un dos re-
ferentes principais do panora-
ma estatal, chega este sábado
30 ás 22:30 h. á sala Capitol,
cos temas do seu novo álbum
Blanco sobre Blanco, para dar
un concerto no que estará
acompañado polos barcelone-
ses Dorian. O vindeiro venres
5 van estar no mesmo lugar os
Wagon Cookin´, ou o que o
mesmo, Xavier e Luis Gara-
yalde, que se rodean de pres-
tixiosos músicos brasileiros
como Mariella Santiago, Jo-
natan Nascimento, Rowny
Scott, Gilberto Gil Santiago
e Bruno Aranha, e máis o ni-
xeriano Xantoné Blacq, para
presentar en directo o disco
Everyday life.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos do
concello, que se desenvolve
no Auditorio de Galicia até

decembro, tráenos desde as
Terras Altas de Escocia o vin-
deiro sábado 6, aos míticos
Capercaillie para presentar
Choice Language, disco anto-
lóxico con dez anos da súa
música, no que misturan tradi-
ción e novas tecnoloxías e do
que destaca a voz de Karen
Mathesson. Entradas á venda
no propio Auditorio de 12 a
14 e de 17 a 20 h. por 12 eu-
ros (6 euros para estudantes e
xubilados) e nos telf. 981 571
026 e 981 573 979. Máis in-
formación en http://sons.san-
tiagodecompostela.org.

■ TEATRO

ILUSIONISTAS
Este venres 29 ás 22 h. e sá-
bado 30 ás 23 h. a compañía
valenciana Hongaresa Tea-
tre presenta esta obra na sa-
la Nasa. No mesmo lugar o
martes 2 ás 22 h. dentro do
espazo Os Novos poderemos
ver a Paula Sanmartin co
espectáculo Flavia Sándalo
no Panóptico de Bentham.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

XURXO MARTIÑO
A galería Trisquel e Medu-
lio exhibe as súas pinturas
até 30 de novembro.

CAMIÑOS
DE COMPOSTELA
Até o sábado 30 de outubro,
poderemos gozar na Área
Panorámica desta colectiva
formada por fotografía, pin-
tura e escultura de corenta
artistas lusos e galegos.

■ MÚSICA

ORQUESTRA DONORTE
A recoñecida agrupación, di-
rixida polo mestre José Fe-
rreira Lobo, vai dar un con-
certo este venres 29 ás 21:30
h. na Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

RAUL ZELIK
Presenta, este xoves 28 ás
20:30 h. na Cova dos Ratos, o
seu libro Venezuela, más allá
de Chavez, co que pretende
reflectir a realidade transfor-
madora no país a través da óp-
tica das organizacións popula-
res. No mesmo lugar haberá,
desde o domingo 31, unha
mostra de libros, revistas, fan-
cines e materiais alternativos
da distribuidora Lapsus.

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Actividades didácticas do
MARCO para achegar a arte
á sociedade. Os sábados 30 e
6 ás 12 h. no Laboratorio das
Artes continúan os contacon-
tos e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos; e, os domingos
31 e 7, os máis cativos (acom-
pañados) poderán gozar con
diversos obradoiros plásticos.
Máis información en
www.marcovigo.com.

■ CINEMA

ARTFUTURA 2004
O salón de actos do MARCO
acolle unha nova edición
deste festival de imaxe e cre-
ación dixital, que comeza es-
te xoves 28 ás 20 h. no que
poderemos ver Art Futura
Show 2004 e 3D Infografía
en España (que se repitirá o
venres 5). O venres 29 e xo-
ves 4 presenta os audiovi-
suais Full Motion Theater,
Arte + Pensamento e unha
retrospectiva de Richard
Fenwick. O sábado 30 e o
venres 5 será a proxección de
Funnies Futura, Imaxe Fu-
tura I e Imaxe Futura II.

ENTRE A HISTORIA E
O FUTURO
Caixanova quere dar a co-
ñecer o traballo de tres di-

II SEMINARIO SOBRE
LITERATURA INFANTIL
O Equipo de Normalización Lingüística
do colexio Fogar de Santa Margarida,
da CORUÑA, celebra estas xornadas for-
mativas en torno á Literatura infantil e
a normalización lingüística. O progra-
ma componse de intervencións de auto-
res destacados da literatura infantil como
Xabier Docampo, Agustín Fernández
Paz, Antonio García Teijeiro, Paula
Carballeira, Xosé Cobas, Manuel Ri-
co Verea, Celestino Pérez Recarei,
Cristina Novoa e Alfonso García San-
martín. Ademais haberá presentacións
de propostas didácticas sobre banda de-
señada, narracións, poesía ou literatura
tradicional, e propostas lúdicas de con-
tacontos e obradoiros de ilustración. O
seminario desenvolverase durante cinco
xornadas, cada unha estruturada cun fío
temático. Así o martes 9, día inaugural,
adicarase á ilustración na literatura in-
fantil; o xoves 11, ao aproveitamento da

tradición oral; o martes 16, aos con-
tacontos; o mércores 17 á banda deseña-
da e a poesía; e o último día, o martes 23,
ás bibliotecas escolares e á lectura de
obras literarias. A matrícula pódese reali-
zar no telf. 981 251 090 ou ben remitin-
do un boletín de inscrición que acompa-
ña ao tríptico informativo do seminario,
distribuido en colexios e librarías. Estas
xornadas están homologadas con 20 ho-
ras de formación.

XVII PREMIO EUSEBIO
LORENZOBALEIRÓN
Poderán concorrer a este certame de poe-
sía, promovido polo Concello de Dodro,
todos aqueles poetas que presenten obras,
cunha extensión mínima de 400 versos,
orixinais e inéditas, de tema e formas li-
bres, e escritos en lingua galega. Os poe-
marios remitiranse, nun sobre pecho e
baixo lema e plica, por cuadruplicado, ao
Concello de DODRO (ACoruña), antes do
12 de novembro. A obra gañadora recibi-

rá 2.300 euros e será publicada, dentro da
colección de poesía Eusebio Lorenzo Ba-
leirón, por Edicións do Castro.

I PREMIO XURXO LOBATO
AAsociación de Antigos Alumnos do Ins-
tituto de Monelos organiza este concurso
de fotografía dirixido ao alumnado de
Educación Secundaria de Galiza. De xei-
to especial, existirá outro apartado aberto
aos ex-alumnos do centro. Poderán
presentarse un máximo de tres fotos por
participante, de tema libre, en branco e
negro ou cor, dun tamaño de 18 x 24 cm
e en soporte de papel fotográfico, que le-
varán por detrás, nunha etiqueta adhesiva,
o pseudónimo do autor e un título. Envia-
ranse nun sobre grande, no que se intro-
ducirá outro cos dados persoais do alum-
no e o enderezo do centro escolar, antes
do 20 de novembro, ao IES Monelos (Ex-
Monelos) rúa Montes 62, 15009 da CO-
RUÑA. Os participantes optarán a un pri-
meiro premio consistente nun diploma e

unha cámara dixital, e a un segundo e ter-
ceiro de diploma e material fotográfico.
Os ex-alumnos premiados tamén recibi-
rán unha cámara dixital, diplomas, mate-
rial fotográfico e libros de fotografia.

PREMIO MODESTOR. FIGUEIREDO
A Fundación do Pedrón de Ouro pro-
move o XXX Certame Nacional de Na-
rracións Breves, no que poderán partici-
par autores de calquera nacionalidade,
cunha ou máis obras, sempre que estean
escritas en lingua galega, sexan inéditas
e non se teñan presentado a ningún ou-
tro certame. Os traballos terán un míni-
mo de cinco e un máximo de corenta pá-
xinas, mecanografadas a duplo espazo e
por unha soa cara en follas DIN A-4.
Enviaranse nun sobre pecho e baixo le-
ma e plica, por quintuplicado e antes do
15 de novembro, á Fundación Pedrón
de Ouro Apartado de Correos 627 de
SANTIAGO DE COMPOSTELA. O primeiro
premio está dotado con 600 euros.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTORURAL

Vénse de establecer o procede-
mento para solicitar axudas des-
tinadas aos operadores do sector
lácteo para a adquisición de de-
terminados bens de equipamen-

to para facilitar e asegurar a fia-
bilidade do rexistro dos move-
mentos do leite. Consideraranse
investimentos subvencionábeis
a adquisición dos terminais por-
tátiles para a captura de datos e
impresoras portátiles. Poderán
ser beneficiarios aqueles opera-
dores que estean rexistrados no

Rexistro Xeral do Sector Lác-
teo. As solicitudes poderán
presentarse até o 15 de novem-
bro, para o exercicio 2004, ou
ate o 30 de abril para o do 2005
no rexistro xeral desta consella-
ría, preferentemente. Máis in-
formación na páxina oficial da
Xunta de Galicia.♦

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

O Mago
Antón actúa
este sábado

30 no
Principal de
SANTIAGO
no acto de

Amnistía
Internacional

contra
as armas.

De París
á Costa Azul
é a mostra
que
podemos
ollar no CC
Caixanova e
que inclúe
obras de
Camille
Pissarro,
como esta,
El pont dels
arts y
la cité.
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rectores consagrados, máis
non demasiado coñecidos
entre os máis novos, e o de
tres directores casi noveis,
máis considerado como pro-
mesas. O vindeiro mércores
3 ás 20:30 h. no C.C. Caixa-
nova poderemos ver a fita
Sobre el Arco iris (2003),
dirixida polo realizador, edi-
tor e guionista madrileño
Gonzalo López-Gallego.

■ EXPOSICIÓNS

ROI CAGIAO
O noso colaborador mostra
caricaturas e tiras humorísti-
cas do último ano e medio no
café Uf (Pracer 19) do 1 ao
30 de novembro, de 18 a 2 h.

ÁLVARO NEGRO
O artista lalinense mostra os
seus últimos traballos na ga-
lerái VGO até o 19 de no-
vembro. Cadros realizados
sobre diferentes soportes,
tea, aluminio... onde a cor e
composición son as pautas.

MOSTRA DERECICLAXE
A Ludoteca da Casa da Xu-
ventude alberga unha mos-
tra dos traballos realizados
polas crianzas (de 7 a 12
anos) que alí acuden a pasar
as tardes do inverno. Até o
5 de novembro.

ANTONIO QUESADA
O pintor galego amosa a súa
obra na sala do CC Caixa-
nova até o 7 de novembro.

DE PARÍS
Á COSTAAZUL
Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

ARTE DEAMÉRICA
LATINA
O CS Caixanova reune, até o

9 de xaneiro, unha excelente
mostra de máis de 140 pintu-
ras, esculturas e fotografías
de 80 artistas latinoameri-
canos contemporáneos da
talla de Diego Rivera, Ho-
racio Coppola, Botero, Ba-
rradas, Tarsila de Amaral,
Vicente Rojo, ou Torres
García, ademais de artistas
emerxentes cunha amplia
proxección internacional,
pertencentes ao museo do
Centro de Arte Reina Sofía.

A LIÑA DO MEU XARDÍN
Mostra de Uxío López, que
se pode visitar na galería
Chroma até o 3 de novem-
bro, de luns a sábado de
18:30 a 21:30 h.

CASTRELOSOCULTO
A Casa das Artes amosa unha
escolma das obras na reserva
do museo municipal Quiño-
nes de León. No mesmo lugar
podemos ollar a mostra O
Camiño Portugués da costa,
organizada pola asociación
Amigos de los Pazos.

XOGOS DE AUGA
Begoña Pérez-Herrera
Moreno mostra a súa obra
na Casa Galega da Cultura.

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
Na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, encontrá-
monos con esta mostra sobre
O obxecto na arte, de 1960
aos nosos días, composta
por 117 esculturas, pinturas,
instalacións, obxectos, foto-
grafías e videoproxecións
pertencentes ás colecións dos
Fondos Rexionais de Arte
Contemporánea 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 artistas
galegos. A primeira mostra
é a desta galega residente
en London, consistente en
dúas pinturas-esculturas
(Larger than life / Máis
grande que a vida e Stuck /
Incrustado) realizadas a me-

dida para estas dúas salas.

ALBERTO SOUSA
Dentro do ciclo de activida-
des en homenaxe á figura do
arquitecto recentemente fale-
cido, poderemos ver na sala
de exposicións do COAG,
Nadir, un documental, mos-
tra audiovisual sobre a mon-
taxe de Nadir (texto e CD,
obra colectiva publicada no
1996), na que Sousa poñía a
pintura; Julián Hernández, a
música; e Manuel M. Ro-
món, a poesía, o xoves 28 ás
20 h. Neste mesmo lugar po-
deremos contemplar, até o 31
de outubro, unha mostra an-
tolóxica de pintura e fotogra-
fía do homenaxeado.

■ MÚSICA

KONFLIKTO
Este venres 29 ás 00:30 h. na
Iguana Club dá un concerto,
xunto coa banda Disidencia,
cunha entrada de 6 euros. O
sábado 30 chegará a festa co
rock mestizo, o ska e a pa-
changa do combo barcelonés
La Kinky Beat, que tocará
temas do seu disco Made in
Barna. Entrada anticipada
por 6 euros en Tipo, Gong e
Elepé, e 8 na billeteira. O do-
mingo 31 poderemos escoi-
tar a Lori Meyers por 8 eu-
ros. O vindeiro xoves 4 van

tocar os estadounidenses
The Paybacks, banda de
hard rock que presentará o
seu segundo disco titulado
Harder & Harder. Entradas
á venda en Gong, Elepé e
Honky Tonk en Vigo e Gong
de Santiago, ou na billeteira
o día do concerto por 12 eu-
ros. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

V FESTIVALARE-MORE
O recoñecido festival de mú-
sica culta presenta, este ven-
res 29 ás 20:30 h. no teatro
Fraga Caixa Galicia, a
compañíaLa Strata, que
vai facer a estrea mundial da
pezaA balada do cárcere de
Reading, de Oscar Wilde.
A entrada pode adquirirse a
través do telf. 902 434 443
até 3 días antes do concerto;
por internet en www.caixa-
galicia.es; ou na billeteira do
teatro na véspera e o mesmo
día da actuación por un pre-
zo de 10 euros. Ademais a
organización pon á disposi-
ción dos afeizoados diversos
abonos e descontos espe-
ciais. O vindeiro venres 5 ás
20:30 h. poderemos gozar,
no auditorio Martín Codax
do Conservatorio Superior
de Música, co concerto, gra-
tuíto, A idade de ouro do
clavo, da compañía Ensem-
ble Kaleidoscope, coa so-

prano Celine Ricci e Jory
Vinikour na dirección.

■ TEATRO

JUANIN
Este mimo e clown repre-
sentará o seu espectáculo
Parafernalias Varias 2 o
sábado 30 ás 22 h. na Cova
dos Ratos.

CHEIRO DE ESTRELASII
Este venres 29 ás 22:30 h.
Fulano, Mengano e Citano
actúan no C.C. Caixanova. 

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

P PALOMAR
Podemos admirar a súa
obra recente, pintura e es-

cultura, na galería Arcana
até o 15 de novembro.

■ MÚSICA

PHILARMÓNICA
DE BUCAREST
Poderemos escoitar a esta or-
questra, dirixida por Nicolai
Iliescu, este venres 29 ás 21
h. no Auditorio Municipal.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

MENINAS NO PAZO
O Pazo da Trabe acolle es-
ta mostra até o 31 de de-
cembro.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

ANXO BARANGA
Titula Na procura dun país
(1ª parte) a súa mostra de
pintura que inaugura este
xoves 21 ás 20 h en Dijous
(Vía Laietana 16) onde po-
deremos contemplala até o
11 de novembro.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DE NUNCA MÁIS
A exitosa mostra do fotó-
grafo Xurxo Lobato per-
manecerá na galería Sarga-
delos (Zurbano 46) até o
sábado 30.♦

SOFTWARE LIBRE ENGALIZA
www.agnix.org

Páxina electrónica da Asociación Galega
do Software Libre, unha organización que
se dedica a promover o uso e difusión de
programas libres como forma de “alfabeti-
zar informaticamente aos galegos”. Fo-
menta sobre todo o uso do sistema Linux.♦

AA RedeRede
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■ Interésate pola reivindicación ga-
leguista do Bierzo. Visita www.fala-
ceibe.tk e opin no noso foro. A loita cul-
tural e lingüística dos galegofalantes
do Bierzo tamén é túa. Apóianos xa!

■ Oferécese Diplomado en Rela-
cións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.

■ A Plataforma en Defensa do Río Mi-
ño desenvolve unha iniciativa coa que
quere instar á Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta a declarar as
pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, a maior protección prevista
pola lei para os bens culturais, co fin
de frear a construción de presas nes-
te río. Quen queira adscribirse ao pro-
xecto pode enviar un correo electróni-
co a alberte_reboreda@yahoo.es, in-
cluíndo nome e profesión.

■ O Instituto Camões de Vigo (Casa
Arines) informa que está aberto o pra-
zo de inscripción para os exames de
Certificação de Portugués do Caplc
até o 29 de outubro. Até a misma data
poderase inscribir para o curso de Bor-
dado de Viana do Castelo (a celebrar
do 4 de novembro ao 2 de decembro).

■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.

■ A Comisión Viguesa pola Memo-
ria do 36, pide a colaboración volun-
taria de xornalistas, historiadores, de-
señadores, programadores de web,
antropólogos, arqueólogos e todos
aqueles que queiran traballar pola
memoria histórica do 36. As persoas
interesadas poden porse en contacto
con Lois Pérez Leira no 986 266 282.

■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.

■ 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
a domicilio na zona 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 Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Moci-
dade. Se queres recibilo, envía un correo

a mocidade@esquerdanacionalista.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 mu-
ller quere saber o que hai detrás deste
anuncio que me escriba ao correo elec-
trónico galizanacion1965@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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

O programa do mítico clube de VI-
GO, co que celebran unha década en
activo, acolle, o mércores 3 ás 23:30,
o dúo norteamericano Xiu Xiu, que
presentará o seu disco Fabolous
Muscles, cunha entrada de 8 euros.
O sábado 6 ás 23:30 e por 5 euros,
gozaremos co free jazz de Paul Fla-
herty, o veterán saxofonista. O do-

mingo 7 ás 22 h. poderemos escoitar,
por 8 euros, ás irmás Cocorosie, un-
ha, cantante de ópera, e outra, com-
positora, que estarán acompañadas
por Antony and The Johnson. A
organización dispón dun bono para
os tres concertos por un prezo de
12 euros. Máis información en
www.clubevademecum.com.♦

X aniversario do X aniversario do VVademecwmademecwm

P. Palomar
mostra a

súa pintura
na galería
Arcana de

VILAGARCÍA.

Este venres
29, La Strata
vai estrear
a obra
A balada
do cárcere
de Reading,
de Oscar
Wilde,
no festival
Are More
de VIGO.
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Do 28 de outubro
ao 3 de novembro
de 2004 Estamos a piques de reci-

bir toneladas de bits so-
bre o resultado electoral

nos EE UU. Cabe sospeitar
que, de novo, faltará unha
información clave: a da abs-
tención. Nun país tan afec-

cionado aos números soe
furtarse un dato elemental da
democracia. O certo é que a
participación case nunca su-
pera o 50%. Con Clinton
chegou ao 58%, record en
décadas. Entre os 18 e os 24

anos a participación nunca
superou o 46%. Inda por ri-
ba, o sistema electoral non é
proporcional e para ser can-
didato cómpre ter unha hí-
per-mega-conta no banco.
Todo un modelo que seguir.♦
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Non é
dos nosos
MANUEL CIDRÁS

Ainminencia das
eleccións presi-
denciais nos EE

UU suscita enorme ex-
pectación non só entre os
cidadáns do Imperio con
dereito a voto senón ta-
mén en Europa, ojnde se
vive a escolla como se
fose propia. A peculiar
personalidade e os exce-
sos belicistas de George
Bush xeran entre os seus
compatriotas unha polari-
zación de posturas desco-
ñecida desde os tempos
de Ronald Reagan, ou
máis extrema que daque-
la, mentres que en Euro-
pa (onde persoeiros de tal
calibre resultan case risí-
beis pero se vota aos seus
lacaios) a opinión pública
deposita moi maioritaria-
mente as súas esperanzas
no candidato demócrata,
John Kerry. O seguimen-
to que os medios fan dos
comicios é inusual, e os
incertos resultados ten-
den a seren interpretados
en chave interna europea,
como un refrendo aliena-
do das posicións propias.
Sen irmos máis lonxe, un
eventual triunfo de Bush
sería axiña entendido co-
mo unha rehabilitación
de José María Aznar, an-
sioso de relegar os mor-
tos e feridos como princi-
pal vítima do 11-M.

A radicalización ul-
traconservadora da Ad-
ministración Bush e o
fiasco da guerra do Iraq
xustifican, desde logo,
que calquera expectativa
de cambio dse viva como
unha necesidade. Pero de
aí a facer de Kerry un
candidato propio media a
distancia que separa o ra-
zoábel do disparate. O lu-
gar común de que, espe-
cialmente en política in-
ternacional, entre demó-
cratas e republicanos hai
máis coincidencias que
discrepancias está relati-
vizado pola actual radica-
lización destes últimos,
de modo que cabe agar-
dar cambios significati-
vos na dirección do Im-
perio se vencen os demó-
cratas. Pero KP (valla a
síncopa) non vai retirar
as súas tropas do Iraq nin
renunciar a exercer a he-
xemonía universal do seu
país, senón que apenas
aspira a exercer doutro
modo como Comandante
en Xefe das tropas do Im-
perio. Ás veces semella
que o esquencemos.

Eu tamén desexo que
perda Bush, por hixiene,
pero se tal sucede e gaña
Kerry non teño pensado
celebralo especialmente.
Porque teño claro que
non é dos nosos. É máis
liberal, si, pero é deles.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

LARA ROZADOS LORENZO
Alberte Álvarez dirixe Teatro
de Cámara Ditea, asociación
cultural fundada polo drama-
turgo Agustín Magán no 1960,
pola que pasaron actores que
hoxe actúan no CDG, coma
Xosé Manuel Olveira “Pico”
ou Xan Casas. Logo da última
estrea, “A pousada de Petra
Cotón”, de Agustín Magán,
Ditea prepara “Melocotón en
almíbar”, de Miguel Mihura.

Como foi a traxectoria do gru-
po en corenta anos? 

Ditea nace nos 60, trala desa-
parición dos TEU, grupos de tea-
tro universitario. Nun primeiro
momento dedícase á posta en es-
cena de Autos Sacramentais e te-
atro clásico, colaborando co
Concello de Santiago. Despois
aborda un teatro máis compro-
metido, con obras de autores es-
pañois e italianos, franceses e la-
tinoamericanos. Así até o 70,
cando Ditea se dedica en exclusi-
va ao teatro en galego, represen-
tando obras irlandesas, clásicas e
de teatro autóctono. Nestes anos
tamén fixo teatro radiado. E, se-
guindo a súa dedicación ao teatro
galego, sube aos escenarios: “A
lenda de Xoán Bonome”, “Farsa
Plautina” e “Don Xoán”, as tres
de Agustín Magán, “As alegres
comadres de Windsor”, de Sha-
kespeare,  “Beiramar” de Arman-
do Cotarelo Valedor, “Terra bai-
xa” de Ángel Guimerá, e a última
estrea: “A pousada de Petra Co-
tón”, de Magán. 

No momento no que naceu,
cal era a situación do teatro
afeccionado? A censura fran-
quista era un impedimento...

Eran tempos difíciles: apenas
existían grupos significativos en
Galiza. Nos 60, co teatro relixioso,
non había problema, pero cando
Ditea comeza a interpretar a auto-

res máis comprometidos, xa nos
70, tiña moitos obstáculos para es-
trear obras, coa censura supervi-
sando os textos e dando o visto bo
ás representacións. Mesmo ten vi-
do a garda civil a impedir que se
dera algunha función! Pero, aínda
que Ditea comezou cun teatro algo
“aburguesado”, logo comprome-
teuse a facer teatro só en galego, e
foi unha aposta arriscada nunha
época na que non era doado.

Como é a situación actual? 
Segue sendo delicada, aínda

que nos últimos anos un grupo de
compañías, máis ou menos está-

beis, puxeron en marcha a Fede-
ración Galega de Teatro Afeccio-
nado, co fin de buscar saídas con-
xuntas. Pero tampouco ten poder
para presionar as administra-
cións. O apoio segue a ser insufi-
ciente: non existen circuítos para
os grupos afeccionados e as sub-
vencións son escasas ou inexis-
tentes. Ditea segue en activo des-
pois de corenta anos, pero hai
moitos grupos de pequenos con-
cellos que están aí con catro pe-
sos, sacando o país adiante.

A que grandes retos se tivo
que enfrontar Ditea?

Dende os inicios, o camiño
non foi doado. A perda de Agus-
tín Magán, director e autor de
moitas obras representadas polo
grupo, supuxo un duro golpe que
case afecta a continuidade de Di-
tea. Outra vez, tivemos que repre-
sentar a Galiza en Catalunya. Pe-
ro cada vez que un actor ou actriz
sae ao escenario é un novo reto.

Moita xente que comezou
aquí virou cara ao teatro pro-
fesional ou á televisión. A xente
percibe o grupo coma unha
“plataforma de lanzamento”?
Ou ten outras motivacións?

É difícil de saber. Se cadra
nos primeiros anos, cando non
había unha Escola de Arte Dra-
mático nin existía o CDG, moita
xente viña a por papeis impor-
tantes, co fin de profesionalizar-
se. Penso que ante todo estaba o
amor ao teatro, e Ditea  sempre
foi un grupo coas portas abertas
a todo o que quixese participar.

Como responde o público?
Agradecidísima. Con todos

os grupos de teatro afeccionado
énchense as salas, até teren que
facer dúas funcións no día. Can-
do actúas nunha casa da cultura
ou nun local social dun pequeno
concello onde non hai grandes
escenarios, estás facendo un la-
bor de dinamización cultural.

As obras de Magán recupe-
ran personaxes e lugares típi-
cos da idiosincrasia galega con
moita ironía.  Que faría agora
con Ditea de seguir vivo?

Pois posíbelmente, estaríamos
ensaiando algunha obra saída da
súa man, creada nunha tarde de
verán nun dos seus paseos pola
Alameda compostelá, ou mentres
tomaba unhas cuncas nalgunha
taberna da Rúa de San Pedro, ou
ben contemplando o mar dende o
peirao de Portosín. El inspirábase
no verán, e en setembro chegába-
nos sempre co libreto.♦

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao

longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,

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

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

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

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO

Alberte Álvarez
‘O teatro afeccionado enche as salas’


