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Pepe Carreiro

Galiza está
máis lonxe
da media

española que
en 1980

(Páx. 18)
1,75 euros

O BNG NON SE ATOPA NUNHA ENCRUCILLADA ANTE AS
conversas que está a manter co PSOE para chegar a un acordo nos or-
zamentos estatais e as chamadas do PP para que manteña a súa pos-
tura contraria polo ben de Galiza, senón nunha postura inmellorábel
para mostrar o que pode ser unha política co único atadallo da de-
fensa dos intereses galegos. Non se trata, xa que logo, de facer unha
alianza co PP para desgastar o PSOE e, deste xeito, sacar réditos elec-
torais. Os réditos electorais do nacionalismo virán de se manter na
coherencia de pór por enriba de todo os intereses de Galiza. Xa que
logo, sendo importantes os 921 millóns de euros que demanda a máis
para infraestruturas, ou os 100 millóns para mellorar os servizos, o
BNG ten que reclamar do PSOE sobre todo un xesto, un cambio de
actitude para coa nosa nación, onde entren compromisos claros. Se
non consegue isto, tampouco ten que laiarse por aparecer como “so-
cio” do PP. Debe de demostrar que ten as mans libres e que non to-
dos xogan en curto ao caneo político. Esta postura do BNG non de-
be tampouco ser lida socialmente coma unha dificultade para cons-
truír entre nacionalistas e socialistas unha alternativa ao PP na Gali-
za. Só desde a mutua independencia, sen subordinación, é posíbel un
Goberno autónomo críbel. So aceptando os socialistas o mínimo de-
nominador común que os vencella cos nacionalistas, pero, sobre to-
do os principios aos que estes non poden renunciar, pode lograrse un
goberno forte e duradeiro. Así o dita a experiencia nos concellos.♦

Quince anos que cambiaron Allariz
(Páx. 10)

A OLLADA DO DESEXO
OBRA FOTOGRÁFICA 1933-1973

Eduardo Blanco Amor

O DESEXO DE APREIXAR O MUNDO.
A obra fotográfica de Blanco Amor
parte dunha intención claramente
estética e tamén documental.

A polémica
sobre o tren
de alta
velocidade
en 1906

(Páx. 16)

A UE converte
os produtores
de leite
europeos
en esmolantes

(Páx. 17)

Os ingleses mercan as terras abandonadas

I am from Ferreira

Antón Costa publica a historia da educación en Galiza
(Páx. 29)

PACO VILABARROS



“Vimos aquí sobre todo porque
ofrece unha vida moi tranquila”,
asegura Terry Anderson para ex-
plicar o seu desembarco en Gali-
za. “Desde xuño, estamos os
dous a tempo completo”, enga-
de. Até esta data, ela e o seu ho-
me, David, contaban unha casa
no lugar de Freixedo, na parro-
quia de Eiré, concello de Ferrei-
ra de Pantón, mais non moraban
permanentemente nela.

En Freixedo é imposíbel pre-
guntar por David, pronunciado á
inglesa, e dar con el. Hai que di-
cir David, en galego, e sinalar
que é o inglés que vive no lugar:
toda unha proba de integración.
“Aquí a xente é moi hospitala-
ria”, sinala el. David Anderson é
profesor de inglés e dá clases a
cativos e mozos. “Os nenos pre-
cisan do inglés e non sei que pa-
sa pero aquí o estudan na escola
pero non o saben falar”, engade a
súa muller, Terry.

Nos últimos anos, en Ferrei-
ra de Pantón vendéronse cin-
cuenta e cinco casas a outras
tantas familias británicas. “Non
todos viven aquí permanente-
mente, moitos veñen e van; al-
gúns mercan de cara a virse para
aquí cando se retiren”, explica
Cruz Vázquez, empregada da
imobiliaria que deu con ese fi-
lón. A empresa ten un nome que
non dá lugar a equívoco sobre a
orientación que pretende para o
negocio nin o seu público poten-
cial: “Galicia Paradise”.

“Cheguei aquí hai tres anos e
esta era a única axencia con pá-
xina electrónica coa que poder
contactar, por iso merquei en
Pantón”, indica Benita Winko,
unha inglesa de Yorkshire que
primeiro comprou unha casa na
vila e agora unha no campo que,
de momento, está en proceso de
restauración. Benita vive soa e
tamén chegou aquí na procura de
tranquilidade.

Benita non foi a primeira en
chegar a Pantón. “Todo empe-
zou no lugar de Tanqueán, na
parroquia de Deade, un inglés
comproulle a un italiano a súa
parte nunha casa e montou unha
escola de música. Ademais, ex-

plota a súa finca con hortalizas”,
explica o alcalde Xosé Manuel
Ledo (PP).

A maioría dos
británicos que ad-
quiren unha casa
na Ribeira Sacra
pagan entre
30.000 e 75.000
euros por unha
propiedade que
precisa restaura-
ción. “Coas obras
en total poden
chegar a pagar
150.000 euros;
eu, como son de-
lineante e decora-
dor, doulles unhas nocións sobre
as posibilidades que ten a casa
que adquiren, aínda que son eles

os que levan adiante toda a refor-
ma”, explica Xosé García Bel-

trán, o propieta-
rio de “Galicia
Paradise”. Nesta
imobiliaria pe-
chan case por
completo o pro-
ceso de venda a
través de medios
e l e c t r ó n i c o s .
“Despois –indica
o propietario–,
tras dar un sinal
do vinte por cen-
to do prezo, pído-
lles aos compra-
dores uns tres

meses para arranxar os papeis
porque moitas veces as propie-
dades están sen rexistrar”.

Boas perspectivas

A chegada dos ingleses abriu ex-
pectativas en Pantón. Antes,
moitas casas estaban baleiras e
paseniño ían deteriorándose des-
habitadas polo proceso de despo-
boamento rural. Agora, moitos
propietarios puxéronas á venda
coa perspectiva dunha boa ope-
ración. E, como hai oferta, a de-
manda dos británicos aumentou.
“Aínda así, subiron os prezos”,
explica Cruz, a empregada da
imobiliaria, que apura as súas
clases de inglés para dar servizo
a unha clientela que en grande
parte é británica, aínda que ta-
mén se achegan persoas doutras
partes do Estado. “De todos xei-
tos, para os contratos de venda

temos os servizos dunha traduto-
ra porque xa son cuestións nas
que hai que afinar moito”, mati-
za Cruz. “O inglés é importante
neste traballo porque a demanda
é moi grande, temos unha media
de entre 58 e 60 visitas diarias na
nosa páxina electrónica desde o
Reino Unido”, engade. “A dia-
rio, polo menos hai unha visita
física dalgún inglés”, sinala máis
tarde Xosé García Beltrán. As
afirmacións do propietario da
imobiliaria comprobámolas in
situ cando entrou pola porta do
negocio unha parella británica
para interesarse por algunha das
casas á venda.

O que procuran as persoas
procedentes da Gran Bretaña, se-
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David e Terry Anderson viven en Freixedo e desde xuño están “a tempo completo”.                                                                                    Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Os británicos elixen a Ribeira Sacra para vivir

Que veñen os ingleses!
H. VIXANDE

Un programa da BBC sobre a Ribeira Sacra puxo os británicos sobre a pista desta comarca galega e unha páxina elec-
trónica dunha imobiliaria provocou que comezasen a mercar casas en Ferreira de Pantón e outros concellos limítrofes.

‘A xente é
moi hospitalaria e
nós procuramos
amizade
cos galegos”,
Terry Anderson.



gundo resume o propietario da
imobiliaria son “casas illadas,
con finca arredor, é dicir, sen ve-
ciños porta con porta, pero nun-
ha zona non completamente
afastada. A súa intención é res-
taurar a casa e moitas veces pre-
guntan se hai outro inglés no
mesmo lugar, se o hai, xa non
compran, prefiren non ter un
compatriota como veciño”.

Sen mentalidade de colonia

Os ingleses galegos distínguense
dos da Costa do Sol en que os
nosos non teñen mentalidade de
colonia. “Non chegamos aquí
para facer piña con outros ingle-
ses e non relacionarnos con nin-
guén máis; podemos tratar aos
outros británicos, pero tamén
procuramos a amizade dos gale-
gos”, explica Terry Anderson.

Caídas as fronteiras dentro da
Unión Europea, mellorados os
servizos públicos no Estado es-
pañol, abaratadas as comunica-
cións aéreas no continente e con-
solidada a seguridade xurídica
de todos os europeos, poucos son
os obstáculos que quedan para
que se produzan movementos de
poboación dentro de Europa. O
sur de España vai camiño de se
converter na Florida europea, re-
fuxio quente para xubilados do
norte que van a un lugar onde a
súa pensión dá para unha vida
folgada. Da outra banda, Galiza
albíscase como unha alternativa
para outros continentais cunha
“sensibilidade distinta” que ta-
mén veñen por razóns económi-
cas, aínda que a fundamental é a
relativa ás relacións humanas
que procuran aquí.

Hai unha suma de factores
que atraen a determinados britá-
nicos á Galiza. Xosé García sina-
la que no peor dos casos unha ca-
sa restaurada sáelles a un cuarto
do prezo dunha en Inglaterra.
Ademais, coa pensión de alí, a
vida aquí é regalada. “Co que se
gaña un mes alí, na Galiza ví-
vense tres”, explica Xosé. “Os
prezos baixos son unha razón,
pero non a fundamental”, matiza
David Anderson. “No noso caso
son a tranquilidade e a posibili-
dade de comunicación coa xente,
que aquí si se produce, mentres
que en Londres non, alí a xente
anda ao seu e é imposíbel facer
amigos”, asegura.

Tanto Terry como David co-
ñecen a singularidade da realida-
de galega e ven o noso país como
algo diferenciado. “Aquí hai dú-
as linguas, mais os nosos amigos
fálanos en castellano, mentres
que entre eles falan en galego”,
explica Terry. Con todo, as difi-
cultades de comunicación exis-
ten. David ten certa competencia
en castelán, pero Terry non atin-
xe ese nivel. Tampouco o fai Be-
nita Winko, aínda que leva tres
anos aquí.

Unha economía

Arredor dos británicos en Pantón
hai unha pequena economía.
“Contratan algunhas obras, aín-
da que outras corren ao seu car-
go, realizan compras...”, explica
Xosé García Beltrán, dono da
imobiliaria “Galicia Paradise”.
O dono do restaurante Carabelos
ten a mesma opinión: “temos
moitos clientes ingleses, algúns
veñen a diario e na Noite Boa e

en Fin de Ano, enchemos todas
as mesas con eles”, explica, para
afirmar a continuación que “eu
con eles enténdo-
me como podo,
moitas veces é a
miña filla quen
ten que falar con
eles, porque eu,
inglés, nada”. Os
beneficios que lle
dan a este local
os estranxeiros
non só veñen da
comida que ser-
ve, conta con va-
rias máquinas de
conexión á internet que usan con
frecuencia os ingleses. “Os es-
tranxeiros navegan desde aquí,
na vila hai outro cíber ao que van

os novos porque ten xogos e esas
cousas, aquí ven outro tipo de
xente a comunicarse coa casa ou

por asuntos con-
cretos”, di.

Non embar-
gantes, o alcalde
de Pantón, o po-
pular Xosé Ma-
nuel Ledo Ló-
pez, non lle pres-
ta tanta atención
a este fenómeno
da inmigración
británica e néga-
lle a relevancia
económica que

poda ter. “Impostos, moitos non
pagan porque nestes concellos
son baixos, aínda hai algúns
que están censados”, sinala a

pesar de descoñecer o número
concreto dos estranxeiros em-
padroados no municipio. Tam-
pouco coida que teñan moita in-
fluencia sobre a economía lo-
cal: “non realizan grandes con-
tratacións de obras, en xeral
tenden a facer os arranxos eles
e cando mercan algo, van ao ba-
rato; é mais, hai un caso dunha
obra denunciada ante Patrimo-
nio porque se trata dun edificio
catalogado no que lle meteron
materiais moi discutíbeis”.

Por outra banda, aínda que os
británicos contratan servizos co-
mo albanelería ou fontanería no
propio concello, para mercar
mobles ou electrodomésticos
van a Ourense ou a Monforte.

Servizos deficientes

Os ingleses en Pantón pagan im-
postos baixos, como todos os ve-
ciños, mais tampouco reciben
grandes servizos municipais.
“Estes concellos, en canto bai-
xan dos cinco mil habitantes,
perden moito financiamento –di
o alcalde–, e a nós hai tempo que
nos pasou. Agora as obras facé-
molas con presupostos extraordi-
narios da Xunta ou da Deputa-
ción e, por exemplo, só cinco das
vinte e seis parro-
quias teñen sane-
amento porque é
moi caro”. De to-
dos xeitos, Xosé
Manuel Ledo
comprende as rei-
vindicacións dos
que veñen de che-
gar. “É lóxico que
demanden estes
servizos e desde o
concello daré-
mosllos na medi-
da das nosas limi-
tadas posibilidades, moitos teñen
que conformarse con facer fosas
sépticas, por exemplo, e algún,
cónstame, non ten terreo dabon-
do como para facela”.

Aínda que o alcalde de Pan-
tón recoñece deficiencia na pres-
tación de servizos, tampouco es-
coitamos demasiadas queixas so-
bre esta cuestión. En xeral, os es-
tranxeiros parecen satisfeitos.
Terry e David Anderson amósan-

se contentos, mentres que Benita
Winko protesta pola imposibili-
dade de acceder á internet nal-
gunhas zonas do municipio, entre
as que se atopa a súa casa. “A fal-
ta de internet e de ADSL son un
problema grave, o meu principal
inconveniente é Telefónica; pí-
denche 250 euros por chantar un
poste”, denuncia, dando conta
dunha deficiencia no rural que A
Nosa Terra xa destapara hai ago-
ra dez anos e que de momento
non se superou a pesar dos plans
que anunciaron os sucesivos Go-
bernos centrais e autonómicos.

Sobre outro tipo de servizos,
como os sanitarios, tampouco se
escoitan críticas, máis ben óense
gabanzas: “o Sergas é mellor
que o Sistema Británico de Saú-
de”, indica David Anderson, pa-
ra sinalar, a continuación, que
“temos todo a man, o núcleo de
Ferreira de Pantón está a dous
quilómetros de casa, Monforte a
catorce e Ourense a trinta e cin-
co; e cando queremos ir a Ingla-
terra, temos os aeroportos de
Santiago, Porto ou Valladolid a
un paso. Ademais, as estradas
son moi boas”.

Non existe un perfil dos bri-
tánicos que veñen á Ribeira Sa-
cra. Hai mozos, persoas de me-
diana idade e xubilados. “Galiza
neste momento é o país de mo-
da en Inglaterra –sinala Xosé
García Beltrán, propietario da
imobiliaria “Galicia Paradise”–,
a zona que máis soa é a Ribeira
Sacra, aínda que comeza a ha-
ber interese pola zona de Cedei-
ra; é máis, aínda que os holan-
deses optaron pola Bretaña fran-
cesa e teñen mercadas moitas
propiedades alí, eu vou comezar
a tocalos para ver se vendo nos
Países Baixos”.

Mais a Ribeira Sacra non só
está no punto de mira dos britá-
nicos como lugar de residencia
alternativa. O turismo rural ta-
mén conta. Na comarca hai un
feixe de casas de turismo rural e
a demanda vai en aumento. Nes-
te caso, a maioría dos visitantes
son peninsulares, pero se estima
que o dez por cento deles proce-
den do norte dos Pireneos. “É
unha das poucas alternativas que
quedan aquí”, sinala Xosé Gar-
cía, que ademais de dedicarse ao
negocio imobiliario tamén foi
precursor desta actividade.

As posibilidades que Galiza
dá aos foráneos van máis aló do
que desde aquí se pode percibir.

Ademais da tran-
quilidade e da
hospitalidade dos
seus veciños, Da-
vid e Terry valo-
ran outros aspec-
tos. “Desde logo,
non imos residir
na Coruña ou en
Vigo porque se
saímos dunha ci-
dade como Lon-
dres non é para ir
a vivir a outro lu-

gar con moito movemento –ex-
plica Terry–; por outro lado, gús-
tanos isto porque aquí aínda que-
dan tendas pequenas distintas
unhas das outras e cada unha co-
as súas peculiaridades; alí, en In-
glaterra, non hai máis que multi-
nacionais e todas as tendas son
de grandes cadeas, todas iguais.
Aquí non sucede e, aínda que te-
ñen menos produtos, ao final
compensa”.♦
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Vén da páxina anterior

Xosé García Beltrán é o propietario da imobiliaria que lle vendeu a súa casa a Benita Winko, ambos na imaxe.

O alcalde de Pantón, Xosé Manuel Ledo López (PP), réstalle importancia á inmigración
de británicos no seu concello.

‘O meu problema
é que non teño
internet
de calidade”,
Benita Winko.

‘Os ingleses
buscan casas illadas
pero con veciños
próximos”,
Xosé García Beltrán.



Amenos dun ano para as eleccións au-
tonómicas do 2005, xorde a dúbida
de se nesta ocasión nos atoparemos

novamente ante o mantemento dun goberno
popular ou se se abren novas vías políticas
que, logo de 15 anos, conformen un novo go-
berno en Galicia. E xorde co gallo da lectura
do libro, recentemente publicado, A terra
quere pobo, de Xosé Luis Barreiro, no que o
autor desmiuza a relidade galega achegando
o seu punto de vista sobre as expectativas
que se abren neste proceso e a necesidade de
artellar unha entente común que dirixa o
cambio político e as transformacións de Ga-
licia dende unha óptica galega. 

Segundo Barreiro, atopámonos ante unha
“cuarta oportunidade” marcada polas siner-
xías do final de século, a revolución tecnoló-
xica e a integración europea, que fan necesa-
rio un cambio político que lles dea saída ós
“colos de botella” non resoltos na nosa histo-
ria recente. Tras a derrota electoral do PP nas
eleccións de marzo, hoxe atopámonos cun
novo escenario político, froito da chegada do
PSOE ao goberno do Estado e a percepción
crecente de que nestes comicios se albisca
unha oportunidade real de cambio. Pero para
iso, o PSdeG e o BNG deben superar varios
atrancos de xeito real e comprometido. 

Neste texto, tentamos, dende a nosa pers-
pectiva, identificar onde están as claves para
facer que esa alternativa sólida de cambio se-
xa posíbel. En concreto, identificamos catro:

■ 1. NO NIVEL POLÍTICO: A clave dunha Ga-
licia serena e non artificialmente axitada ten
que pasar pola existencia dun goberno que
non estea marcado pola división dos parla-
mentarios que o apoian. A ausencia de cohe-
sión no PP está a motivar o sensentido que
parece presidir a actualidade política galega,
trufada, ao longo deste ano, de noticias e po-
lémicas extravagantes que acompañan a de-
cisión do presidente de presentarse á reelec-
ción para evitar a división do seu partido.
Atopámonos, pois, co paradoxo de que, na-
mentres que en todas partes o xeral é que a
xente se presente ás eleccións porque ten un
proxecto de futuro, o PP ten un candidato
que pon diante diso os intereses políticos dun
partido concreto por medo á división. Non
embargante, á marxe desta situación que ac-
tualmente atravesan os populares, debemos
dicir que nos merecen unha valoración posi-
tiva as achegas teóricas do presidente en te-
mas como a reforma do Senado, a euro-re-
xión Galicia-Norte de Portugal, a “adminis-
tración única” ou a conferencia de presiden-
tes autonómicos, sendo todas elas propostas
que tiveron un amplo calado. Estas deben ser
impulsadas nun novo escenario de futuro
marcado pola reforma constitucional e con

demandas de reforma de estatutos de autono-
mía. Os partidos da oposición deben ter en
conta que a cidadanía non entendería que,
sen un acordo de mínimos sobre un proxecto
máis ou menos común de reforma do Estatu-
to de Autonomía de Galicia, se presenten ás
eleccións como unha alternativa parcialmen-
te lastrada. PSdeG e BNG deben darse de
conta de que o Estatuto é a peza clave e,
aproveitando que ambos os partidos traballan
ou xa presentaron propostas de reforma esta-
tutaria, deben ser conscientes de
que poden encontrar, no gale-
guismo e no federalismo, un en-
caixe común para elaborar o que
debería ser a clave de bóveda do
entendemento de mínimos que
debe acadar calquera alternativa
política de carácter plural.

■ 2. NO NIVEL ADMINISTRATIVO
E TERRITORIAL: É necesario im-
pulsar as canles de comunica-
ción entre o mundo do pensa-
mento e o “locus” do poder,
abrindo unha etapa de dereitos
novos, cidadáns máis participati-
vos, máis tolerancia e diálogo,
democracia renovada e concerta-
ción territorial, para o que é ne-
cesario redefinir xeográfica e or-
ganizativamente Galicia. A clave dunha Ga-
licia máis aberta, máis competitiva económi-
ca e socialmente, estriba na definición dos
medios e das ferramentas necesarias para
acadar un país máis equilibrado e cohesiona-
do, territorialmente, que supere a división
crecente entre o interior e a franxa atlántica.
É por iso necesario redefinir o modelo admi-
nistrativo de relación entre á Xunta de Gali-
cia e as deputacións provinciais, pois nada
gañamos reproducindo modelos externos que

non atenden á realidade económica do país e
se amosaron como un modelo denostado e
incapaz de artellar fórmulas de cooperación
institucional para darlles solución aos pro-
blemas concretos. Galicia debe aproveitar a
posibilidade de efectuar con éxito a articula-
ción metropolitana e a comarcalización, su-
perando o modelo desactualizado que actual-
mente teñen as deputacións e impulsando un
novo réxime local que evite a descoordina-
ción e o solapamento de administracións te-

rritoriais.

■ 3. NO NIVEL SOCIOECONÓMI-
CO: As forzas políticas deste pa-
ís teñen que amosar que existen
maneiras distintas, dialogadas,
transparentes, o máis acordadas
posíbeis, de entender e practicar
a política. Pódeno facer impul-
sando un maior diálogo e inter-
locución institucional en todos
os ámbitos da vida pública do
noso país e rematando coa polí-
tica condicionada de pensar nos
apoios só cando son imprescin-
díbeis para gobernar. Se quere-
mos mellorar a situación das de-
putacións, debemos saber que
temos na nosa man a oportuni-
dade de lle abrir paso a unha

etapa distinta de cooperación política territo-
rial, para garantir a estabilidade e a máis am-
pla participación dos gobernos provinciais
nas tarefas conxuntas da autonomía. Para iso,
é necesario potenciar institucións como o
Consello de Contas, dotándoa de funcións
xurisdicionais. Só dese xeito aproveitaremos
mellor os fondos públicos e facilitaremos
que as empresas poidan desenvolver a súa
actividade nun clima máis favorábel, no so-
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Fóra de Galiza. Fai
graza o “deje”. Que
simpático “el
galleguito”, din. Se
perciben que tes, que
usas, un idioma, a
risa transfórmase en
respecto. Nos peores,
en disgusto.

Os Lunis. Non
superan as bobadas
de Locomotoro e o
Capitán Tan-Tan, nin as
de Un globo, dous
globos... As tres
mellizas, mellor, cos
graos de narcótico
habituais da
programación infantil.
Shin Chan, irreverente,
vivo, realista, en
galego. A excepción.
Non o aconsellan
algúns. Hai que velo.

Unha protesta. Fútbol
en televisión. Certo que
informan do nome e
posición dos
xogadores sobre o
campo, das faltas,
córners e tempo de
posesión do balón de
cada equipo, das
dimensións do estadio,
axustadas en
centímetros, da
temperatura e
humidade ambiente.
Mais, para cando o
número e as
características dos
fungos que lle afectan
ao céspede. Por que se
lle furtan ao espectador
datos de interese
público. Máis detalles,
máis fútbol, por favor!

Non é difícil poñerse
na pel dos cidadáns
de Kiev. Bruxelas e
Washington falaron.
Mellor obedecer que

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A cuarta oportunidade e
a reforma estatutaria

IVÁN VAQUEIRO E DAVID SOBRAL

A proximidade das eleccións autonómicas e os
prognósticos abertos sobre o seu resultado fan
precisa unha análise da alternativa que PSdeG e
BNG teñen de presentar ante a cidadanía galega.

‘PSdeG e
BNG deben ser

conscientes
de que poden

encontrar,
no galeguismo e
no federalismo,

un encaixe
común”

Cartas

Rumor insistente
Os que vivimos en Pontevedra
coñecemos ben a maldición que
nos supón ENCE: perigo para a
xente, desfeita ambiental e urba-
nística, degradación da ría, con-
taminación por terra, mar e aire,
negación da calidade de vida,
factoría ao servizo dun capitalis-
mo foráneo selvaxe, factor de
múltiples enfermidades...

Coido que todos somos
conscientes de cómo o trío PP-
Caixa Galicia-ENCE, a través
da actual dirección local de CC
OO e algúns medios compra-
dos, fan absolutamente de todo
para consolidar como sexa ese
complexo contaminante priva-
do en contra das posicións co-
herentes do Concello ponteve-
drés, que trata de defender con
todas as da lei o interese públi-
co e a recuperación desa zona
privilexiada para ben da cidada-
nía e do futuro. Parabéns polo
seu exemplo!

Mais estase a correr dun
tempo a esta parte por Ponteve-
dra o rumor insistente de que
existen vinculacións entre o
complexo contaminante e o re-
cente incendio do arquivo clíni-
co do Sergas. Parece como se se
quixesen facer desaparecer para
sempre preocupantes datos e
outros indicadores preocupan-
tes sobre as enfermidades cau-
sadas pola persistente e diversa
contaminación xerada polo en-
clave industrial. Da queima de
dito arquivo nunca máis se vol-
veu a ouvir falar. Alguén da
Xunta podería aclarar asunto
tan grave?♦

LAURA BALBOA
(PONTEVEDRA)

A nosa loita pola
autodeterminacion

Xa é hora. Chegou o intre de car-
garnos de valor e saír ás rúas a

berrar pola nosa liberdade. Son
os momentos de axitar a bandei-
ra nacional e arrexuntarnos para
unha loita final. Cheirade a re-
dención como vén polas rúas,
campías e mares. Ollade máis
alá como o sol non se porá tras o
mar se non quenta coas súas
raiolas a terra ceibe de Galiza. 

As lembranzas do pasado fa-
lan da loita da liberación na-
cional e social do pobo galego.
Os irmáns caídos polo noso fu-
turo, os irmáns presos e exilia-
dos, os irmáns censurados e per-
seguidos, o irmáns avergoña-
dos, os irmáns inxuriados e aso-
ballados... Basta por sempre!
Alto á colonización de Galiza!
Podemos pechar os ollos aos
mártires de Carral, a Murguía, a
Bóveda...? Facer tal sería traizo-
ar, venderse cal cipaio vulgar ao
estado opresor.

“Os tempos son chegados”
cantaba Pondal e toda unha xe-
ración de nacionalistas. E segu-
ro que han de vir cedo mais só

coa nosa unión e traballo. A
fronte unitaria contra o españo-
lismo, contra o reformismo e
contra as negociacións miseren-
tas de Madrid. Todos xuntos e
cinguidos fronte ás aldraxes
continuas que vivimos, fronte ás
“reformas estatutarias “ que se-
guen a negar o noso dereito á
autodeterminación; serenos e
coa fronte erguida ante as men-
tiras dos medios de comunica-
ción. Acaso non ficou claro o
rol que xogaron cando o Presti-
ge? Pois agora seguimos igual.
Zapatero a prometer o cumpri-
mento do “Gran Plano Galiza”
para unha semana despois, re-
tractarse e adiar as datas para as
obras do AVE. Logo Touriño a
cualificar como “fundamenta-
lismo” a defensa do idioma ga-
lego, da toponimia nacional. Ve-
laí o noso futuro, a súa gran de-
mocracia.

Mais a cousa non fica só nos
embustes que adoitan dicirnos.
Logo chega o incumprimento

Continúa na páxina seguinte



cial, laboral e político, xerando un maior cre-
cemento, unha maior riqueza e unha presen-
za máis significativa da nosa economía no
exterior. Con toda claridade, este momento
chama á profunda reflexión sobre cara a on-
de se dirixe a economía galega e cómo resol-
ve o problema demográfico que ten polo
progresivo envellecemento da poboación.
Cada día, tendo en conta o afirmado recente-
mente dende o o Consello Económico e So-
cial, Galicia está máis lonxe dos obxectivos
de converxencia e das medias salariais espa-
ñolas e europeas. É necesario unha defini-
ción dos obxectivos que deben acadarse en
canto a utilización duns fondos europeos e de
cohesión que foron gastados sen que se ob-
serven avances significativos nos rankings
europeos, confirmando datos pesimistas que
nos sitúan entre as rexións menos desenvol-
vidas da UE.

■ 4. NO NIVEL CULTURAL: Xeradas as opor-
tunidades de aparición dun tecido propia-
mente galego, debemos definir cara a onde
queremos que vaia o noso modelo cultural,
sendo conscientes de que temos un potencial
que vai moito máis alá do acertado Xacobeo
ou a Cidade da Cultura. Na encrucillada da
globalización, é necesario poñer os medios
necesarios para impulsar unha política co-
mún de promoción do galego dende a inno-
vación, e dunha mellor coexistencia das dúas
linguas que conviven en Galcia, nunha nova
realidade económica, social e tecnolóxica,
para non caer no erro de meramente conver-
ter o galego nunha arma política ou nun cou-
to subvencionado.

Atopámonos pois ante unha cuarta opor-
tunidade? Se é así, Galicia pode e debe ter
unha sólida alternativa de cambio nesta
cuarta oportunidade. Para iso, é necesario
incrementar a sintonía dos partidos políticos
da oposición en temas como o Estatuto de
Autonomía ou traballando na creación dun-
ha “cultura do pacto”. Pouco ou nada avan-
zan os partidos que se deben entender para
gobernar cando se reproducen nos gobernos
locais pautas erróneas ben por motivos in-
trascendentes para a cidadanía, ou ben por
intentos de rendibilizar a toda costa o peso
das alcaldías, presidencias provinciais...,
cuestións que deberían ser facilmente supe-
rábeis se existise vontade para facelo. 

Un pode entrar á catedral de Santiago
pola Porta da Acibecharía (dende a pers-
pectiva de pretender acadar unha maioría
absoluta ou suficiente para gobernar só),
polo Pórtico da Gloria (dende a perspectiva
de pretender presentarse ante os galegos
como único representante lexítimo dos in-
tereses de Galicia) ou pola Porta de Pratarí-

as, un arco duplo, recreado dende a integra-
ción de elementos comúns e diferentes cun-
ha perspectiva harmónica. Moitos galegos
agardan que esa Porta de Pratarías sexa pa-
ra BNG e PSdeG un entendemento maior,

na proposta de reforma do Estatuto, como
elemento central dun proxecto alternativo
de goberno que pode aproveitar esta cuarta
oportunidade que abren os comicios auto-
nómicos do 2005.♦
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outro Belgrado, outra
Bagdad. A quen lle
gusta ver as súas
autoestradas, os seus
rañaceos iluminados
polo fogonazo? Na
globalidade de hoxe
non se gasta artillaría
contra os pobres, eles
xa teñen a súa bomba:
a SIDA. Atácase o
competidor (ou o
aspirante a selo, en
certa medida). A
Wehrmacht quería os
cereais de Ucraína, a
súa enerxía. Daquela
saiulle caro non ceder
(xa se sabe: a teimosía
vermella). Isto é
distinto. Queren un
país grande que
consuma o excedente
comunitario e man de
obra barata para
deslocar factorías (non
empresas). A cambio
terán máis cadeas de
televisión, máis
variedade no súper.

Visitas unha cidade.
Hai dous periódicos.
Colles un. Este é o de
dereitas, dis. Colles o
outro. Entón ves que
estabas
equivocado.

Fascista evoluíu a
facha, máis trivial,
menos acusatorio. Hai
outras: carca,
conserva. Agora
neocon. A banda de
enfronte tamén foi rica:
comunacha (en
Venezuela, por
exemplo), bolche, rojo,
da casca amarga, “os
da protesta”, dicía
Fole, coa máxima
tenrura permitida. Pero
o que máis se leva é
espandir a aceiteira:
terrorista, amigo dos
terroristas, aliado dos
que falan cos
terroristas. Todos, en
fin, menos eles.♦

Vén da páxina anterior

GONZALO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

das súas propias leis, como por
exemplo o uso do galego nas es-
colas. E ante iso, calan Touriño,
Zapatero e Fraga. Perdemos
máis falantes agora que en 500
anos de ocupación e iso só lles
preocupa a eses “rojos separatis-
tas”. E perdemos a nosa cultura
entre unha mocidade que voga
no mundo do consumo e das dro-
gas, e a ninguén lle importa. Es-
farélase a nosa memoria históri-
ca porque o contrario significaría
abrir “viejas heridas”. E que e
quen nos vai devolver a Quinta-
nilla, Víctor Casas, Ánxel Casal,
Johan Carballeira... e tantas mu-
lleres e homes anónimos que fi-
carán por sempre no esquece-
mento?

Tan só temos unha solución:
a unión da grande irmandade
galega, a alianza das forzas na-
cionalistas e independentistas,
dos sindicatos, das agrupacións
culturais, das mocidades... de
todos e todas, de cada galego e
galega no seu posto de traballo,

na rúa ou no mar. 500 de anos
de resistencia xa son moitos,
paremos a conta! E para tal, au-
todeterminación, liberdade para
o pobo, democracia real. Pronto
izaremos a bandeira azul e
branca para nos ceos brilar a es-
trela vermella. Autodetermina-
ción xa.♦

XURXO MARTÍNEZ
(A CORUÑA) 

Un país de pillabáns
Hai uns días ollaba nun xornal
económico unha crítica ao PP
sen dúbida curiosa. Viña a dicir
que o goberno anterior do PP
fixérao moi mal no Plano Hi-
drolóxico Nacional, confiando
de máis na súa vitoria electoral
e sen chegar ao 30% de execu-
ción deste, que faría inviábel a
súa volta atrás. É dicir, que por
non ter acadado un mínimo vi-
ñeron outros e botaron abaixo o
plano.

No noso país temos, agora
mesmo, dous casos moi seme-
llantes. 

O primeiro, REGANOSA, que
sen cumprir todos os requisitos
regulamentarios, por exemplo
unha Declaración de Impacto
Ambiental, e pendente de reso-
lución de varios recursos xudi-
ciais, apura as obras para che-
gar a ese simbólico 30% a par-
tir do cal nos van dicir que tra-
guemos porque resultaría moito

máis caro darlle a volta ao pro-
ceso e trasladar a instalación.
Todo isto co claro e explícito
apoio de BNG de Ferrol, Mu-
gardos, As Pontes e o BNG na-
cional mudo.

O segundo é o porto exte-
rior de Arteixo (que non da
Coruña). Neste caso Emilio
Pérez Touriño díxoo claramen-
te: “O que hai que facer é lici-
tar o porto xa, aínda que non
haxa cartos, xa que unha vez
comezado xa non haberá quen
o pare”. Bo xeito de empeñar o
país, enterrando millóns no
mar para cumprir os caprichos
dun alcalde e, de paso, detra-
endo recursos doutras obras
máis necesarias (véxanse se-
nón as insinuacións sobre o
FEDER).

Aquí o máis parvo fai avións,
e os pillabáns gobernando sen
control.♦

MARCOS RIVAS
(FERROL)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Disparar contra
Moratinos
Eduardo Haro Tecglen cri-
tica en El País (29 de no-
vembro) os argumentos ad
hóminem utilizados polo PP.
“Consiste en confundir o ad-
versario opoñéndolle as súas
propias palabras os seus pro-
pios actos. Velaí retratado o
PP, romano, cesáreo. Agora
apunta a Moratinos, a Ca-
rod Rovira. Venme o caso
doutro ministro de Exterio-
res, Fernando Morán; con
capacidade, sabiduría diplo-
mática, calidade literaria, ao
que estes atacaron por par-
vo. Nunca o foi. Até acumu-
laban frases apócrifas: para
fundilo, non, para acabar co
goberno socialista. De Mo-
rán a Moratinos, o estilo su-
xo é o mesmo. Di o ministro,
e ten en que apoiarse, que o
Goberno de Aznar propi-
ciou o golpe contra Chávez:
e foi así. Non o desminten
moito, pero din que ‘iso non
se pode dicir’. Como que
non se pode dicir? Quen son
estes censores que se escan-
dalizan como monxiñas an-
tigas de que se revelen se-
cretos diplomáticos? Non é
un secreto: soubose todo no
seu momento, e está nas he-
merotecas mundiais (...)
Ninguén se solidariza agora,
por exemplo, con Carod: ao
revés é outra vítima do home
lobo (...) que o acusa de ser
o que é de dicir o que di. O
seu partido chámase de ‘es-
querda republicana’: pouco
ten que agachar. Se os seus
militantes din que non son
separatistas, senón indepen-
dentistas, nada máis se pode
dicir que non seña o coro do
seu canto”.♦

Dos 10
concellos máis
avellentados
de España,
oito son galegos
O diario ABC publicou o 21
de novembro unha ampla re-
portaxe titulada “A Galiza
pésanlle os anos”. Na men-
cionada información afírma-
se que “oito dos dez munici-
pios máis avellentados de
España falan con deixe gale-
go. Nacen poucos e morren
de máis; eterna ecuación que
adentra o rural interior de
Galiza no final do camiño”.
No texto, que asina Érika
Montañés, ofrécense algúns
datos concretos: case a me-
tade dos veciños do concello
de A Veiga (que o diario cha-
ma La Vega) teñen máis de
65 anos e o 30% deles viven
sós. O xornal cita tamén a
Raquel Árias, alcaldesa po-
pular de Sober para afirmar
que “en Galiza, ancián é o
que conta máis de 90 prima-
veras”.♦
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As idades
BIEITO IGLESIAS

Osábado convocoume na Barcala unha homenaxe a
Avelino Pousa Antelo. Este home naceu en 1914, viu co-
rrer moita auga baixo as pontes (no catorce, por xunto

había en Ourense unha ponte, a romana, posteriormente multipli-
cada en seis de varia traza: ferro Eiffel, formigón á moda dos se-
senta, arremedo de Calatrava…). Foi adolescente na belle
époque, cando o charlestón e o agrarismo; combateu o exotismo
mexando nunha palmeira plantada na Alameda santiaguesa, coa
esperanza de que non prendese; fixo a campaña do Estatuto e
aturou sen dobrar a longa noite de pedra, actualmente solidifica-
da nos ominosos penedos do Val dos Caídos; e batallou na
chamada Transición, ao ritmo da súa cantiga favorita: Begin the
begin. Co Avelino acostuma andar un amigo e irmao na causa, de
voz grave e humanidade rebordante –oteriana–, que responde á
onomástica de Gustavo Santiago Valencia. Dez anos máis novo
que Pousa, dá noticia así e todo de décadas recuadas da pasada
centuria. Na súa conversa resucitan feitos e figuras ourensás da
Segunda República (el é urbanita por parte dos Valencia, apelido
presente nas elites citadinas aurienses desde o dezanove) e a vida
dos pazos e casas grandes de Coles e A Peroxa (descende dos
Santiago e dos Feixoo, da Casa do Matamoros). De mozo visita-
ba ao patrucio do Souto de Vilarrubín, de mal nome o Cagallas,
parente de Papuchi Iglesias Puga. Cando paraba por alí, o doutor
Iglesias frecuentaba ás Piscas, lendarias cortesás. Gustavo
debería acudir á televisión rosácea pra polemizar con Karmele
Marchante e un altro Matamoros. O galeguismo histórico é ben
máis ameno que o ruxe-ruxe contemporáneo.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

O ‘bacallau’ electoral 

Están os da dereita alporizados co nomeamento dun socialista
galego, o profesor Miguel Cortizo, como encargado en Exterio-
res para asuntos da Emigración. Velaí Mariano Raxoi co anteo-

llo, abordo da nave capitá e na rota do Caladoiro do Voto de Ouro:
— Quen son eses corsarios sen pedigrí?
— Os do Bouton de Rose! –informa con certa sorna Xaime

Pita, descendido a labores de intelixencia.
Pola mesma, o presidente da Deputación de Lugo e outras

colonias de Ultramar, Francisco Cacharro, acusa os socialistas de
querer montar unha rede electoral na Arxentina. Algo haberá, se o
di Cacharro. Chámalle burro ao cabalo. Vanlle aprender ao pai a
facer fillos. Etcétera, etcétera. Para a Barra do Ceará, en Brasil, a
Xunta levou un cruceiro de pedra que ten como tema central unha
placa de bronce co nome de Manuel Fraga, seguido de Aurelio Mi-
ras, aínda que tamén figura o Apóstolo. A placa  xa é coñecida co-
mo “a máis grande do mundo enteiro” e a boa xente do Ceará está
convencida de que Santiago era un discípulo do almirante Fraga.

En fin. É moi posíbel que uns poucos votos, mesmo unha du-
cia, decidan o futuro Goberno de Galicia. O poder vai manexar
para as vindeiras eleccións todo tipo de arte, dende o trasmallo
ao pincho. Mais sobre todo, vai botar man do arrastre de fondos:
Para redes, as nosas!

Cidadanía embargada. Haberá algún día nos portos de Gali-
cia unha manifestación a prol dos mariñeiros, por uns salarios e
descansos dignos? Veremos un acordo público, xuntos políticos e
sindicalistas, contra as situacións de semi-escravitude no mar?
Por que os armadores galegos da altura se queixan de que “a
xente xa non quere ir ao mar”? E, non obstante, por que cada vez
son máis os galegos que prefiren ir na flota vasca ou irlandesa?
Porque son mellor pagos e mellor tratados. Mariñeiros galegos:
viaxeiros de terceira nunha Galicia ao arrastre.

O segredo estatístico. Falando de arrastre, a Xunta perdeu
nalgures dous millóns de turistas. A estatística oficial de turismo,
feita polos organismos do Estado con criterios obxectivos
semellantes en toda Europa, demostra un descenso no número de
visitantes estranxeiros, malia que esteamos en Ano Santo. Mais
non quería eu criticar a Xunta, que é o que fan todos os medios
de comunicación en Galicia, con algunha heroica excepción,
senón todo o contrario. A reacción do conselleiro Xesús Pérez
Varela pon de relevo unha inusual rapidez de reflexos: se a
estatística sae mal, hai que cambiar o xeito de facer a estatística.
Como se pode facer unha estatística sen consultar coas
autoridades afectadas? A ver, quen fixo estas contas? Como ben
diría Henrique López Veiga, que lexitimidade teñen os técnicos
de Estatística? Quen os votou? Hai un argumento para min deci-
sivo a prol da Xunta e os seus gobernantes, e que se lle atribúe
ao propio Fraga: “Sabe alguén contar a xente mellor ca nós?”. E
é ben certo. Cada un ao seu. Na peregrinación a Santiago había
moito substituto pagado. Xente que facía o difícil camiño pola
salvación da alma do outro, do que soltaba as esterlinas. E eu di-
go que se salvar, salvaban as dúas almas. Isto é como a “santa
parella” da Garda Civil. A ver, listos da Estatística, cantos viñan,
un ou dous? Pois o mesmo pasa hoxe cos turistas a Galicia, que
parecendo a metade, sonche o duplo.♦

PAREJA / El Progreso, 27 de novembro do 2004

Unha fotografía do Mini que semella un cadro. 
A Revista Galega de Historia Murguía dedícalle á música o seu
número 4. Entre os materiais que aparecen na publicación des-
taca a imaxe de Xosé Luís Rivas Cruz, Mini, voz emblemática
da canción galega e compoñente primeiro do grupo Fuxan os
Ventos e na actualidade de A Quenlla. A fotografía de Mini, rea-
lizada por Alexandra Cabana, semella un lenzo de Ribera.♦
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A.N.T.
A ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez non aclarou
ningunha das cuestións esen-
ciais sobre as infraestruturas
galegas. A súa comparecencia
no Congreso foi cualificada po-
lo deputado nacionalista, Fran-
cisco Rodríguez, como “pro-
pagandística e demagóxica”.

Logo da comparecencia da mi-
nistra de Fomento no Congreso,
o futuro das infraestruturas ga-
legas aparece ante os ollos dos
cidadáns cuberto co mesmo ne-
boeiro da incerteza que hai case
dous anos cando José María Az-
nar prometera na Coruña o deno-
minado Plano Galicia.

A ministra eludiu respostar á
maioría das demandas que lle re-
alizou o deputado do BNG,
Francisco Rodríguez, aínda que
se comprometeu a cumprir os
prazos do Plano Galicia, que, se-
gundo a propia ministra xa leva
un atraso de ano e medio. Pero a
culpa deste atraso cargoulle ao
anterior goberno.

Aínda así, a ministra Magda-
lena Álvarez definiu o Plano Ga-
licia como “unhas liñas sen co-
bertura financeira”, coincidindo
co BNG, pero sen detallar que
medidas vai tomar para atallar
esta situación.

Non se comprometeu a dar
unha data para o remata das
obras do tren do Eixo Atlántico,
nin aclarar cal vai ser o trazado
Vigo-Ourense do AVE, nin co-
mo vai financiar o porto exte-
rior da Coruña. Loxicamente,
dixo que tampouco sabe se a
UE vai achegar ou non diñeiro
para o peirao de Punta Langos-
teira, acusando o PP de non de-
mandar os orzamentos e á Xun-
ta de non achegar nada para a
súa construción. Do tramo Vi-

go-Ourense só clarexou que o
seu Ministerio está a traballar
sobre que o trazado do AVE dis-
corra por Cercedo, após descar-
tar polas súas dificultades o tra-
zado do Miño.

Tampouco sabe a ministra,
polo exposto no Congreso, se
impacto ambiental dos tramos de
ferrocarril Ferrol-A Coruña e Vi-
go-Porto van estar rematados no
próximo ano ou non.

A exposición da ministra,
cualificada por Francisco Rodrí-
guez de “decepciónante, propa-
gandística e demagóxica”, limi-
touse  a mostrar a súa vontade de
“cumprir os prazos”. Prometen-
do “axilizar os trámites e utili-
zando os recursos necesarios”.

Ao mesmo tempo fixo unha
defensa dos orzamentos estatais
para o próximo ano, afirmando
que outorgan “solvencia finan-
ceira e un alto grao de cumpri-
mento da execución do Plano
Galicia para o 2005”.

A ministra veu dicir que se
non consignan máis diñeiro para
as infraestruturas galegas é por-
que os traballos realizados pre-
viamente non o permiten. Así,
dixo, que non era cuestión de di-
ñeiro, que poderían ampliar máis
os orzamentos, pero que sería
“enganar” os cidadáns porque
non os ían poder gastar.

Francisco Rodríguez equipa-
rou a intervención da ministra
ás que levaba realizando o PP

nestes dous últimos anos, con
carácter unicamente “propagan-
dístico”. Así, lembrou o deputa-
do nacionalista que o PP tamén
cualificou os orzamentos do
2004 de históricos, mentres o
PSOE reclamaba mil millóns
máis dos orzamentados para o
próximo ano.

O deputado do BNG pediulle
á ministra “vontade política” pa-
ra levar a cabo as obras penden-
tes no Eixo Atlántico, denun-
ciando que “en sete anos non es-
tean rematados os 160 quilóme-
tros de ferrocarril”, en contraste
co AVE de Córdoba a Málaga.
Francisco Rodríguez demandou
do PSOE polo menos “igualdade
de trato” para con Galiza.♦
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Latexos

Política de
pouco folgo
X.L. FRANCO GRANDE

Avulgaridade política
na que estamos
mergullados participa

da vulgaridade xeral do país,
que nos abafa. A cultural,
máis grave aínda, deixámola
para outra ocasión. É como
se non houbese grandes cou-
sas que debater, ou, polo que
sexa, que se fai todo o
posible para non facelo. E
canto máis é a vulgaridade
que temos que aturar máis é
o barullo que se fai. O oco
que deixa a ausencia de inte-
lixencia éncheo a rebordar o
barullo –e canto máis mellor. 

A comparecencia de
Aznar, o día 29, por
exemplo, é un suposto ben
ilustrativo do que dicimos.
Realmente, ¿habería alguén
que tivese tan boa fe que
esperase algo novo, por
pequeno que fose, para un
mellor entendemento do 14-
M? Pois o certo é que aínda
quedan inxenuos que o
pensaban. ¿A que viña entón
tanto barullo, tanta
expectación e, paréceme, tan-
ta esperanza? Non temos res-
posta para esas preguntas.

Penso que o caso da lixei-
reza verbal de Moratinos non
é para tanto. O que demostra
é que, como diplomático, non
parece dar a talla. Pero iso é
outra cousa. Un pregúntase
por que ten que dimitir
Moratinos e non Raxoi ou
Acebes ou Michavilla, menti-
reiros estes onde os haxa,
que mentiron e menten
bastante máis e sobre feitos
de moita maior transcenden-
cia, como é ben sabido. ¿A
que vén, pois, tanto barullo e
só no primeiro caso?

E se de aí pasamos aos de-
mais grandes temas da política
española dos nosos días pode
que salten algunhas alarmas:
as seleccións deportivas, as li-
xeirezas verbais de Carod Ro-
vira, e doutros que non son
Carod Rovira, as babuxadas de
Paco Vázquez ou de
Rodríguez Ibarra... e as de case
todos os demais, que non son
moito mellores nin demostran
que a intelixencia, a cultura ou
o sentido común sexan bens
que priven entre os nosos polí-
ticos. Ninguén lles pide que
sexan xenios, pero si que non
amolen  facendo  xenialidades.

Por ese camiño
chegaremos á conclusión de
que os políticos que nos
gobernan son uns inútiles, o
mesmo cós que pensan que
nos van gobernar mañá. E
pode que non andemos
desencamiñados. O peor é
que por Europa adiante, a
aínda fóra dela, non luce me-
llor. Pensemos no caso
Sarkozy, designado para pre-
sidir a UMP, coas acesas feli-
citacións de Aznar. Agárdan-
nos tempos moi facareños. E
non veremos cousas moi bo-
as, seguro. Non moi distintas
das que se están vendo.♦

Se o BNG ten algún problema cara as próximas
eleccións autonómicas, é o do pesimismo que
embarga a parte dos seus cadros dirixentes e da
militancia. Con ese estado de ánimo non lles
será fácil transmitirlle á sociedade unha mensa-
xe positiva nin a posibilidade dun cambio, co
BNG como alternativa de goberno. Diríamos
mesmo que lles será imposíbel por máis que o
intenten os seus dirixentes, comezando por un
Anxo Quintana que ao carón dalgúns dos seus
compañeiros, semella ter por devanceiros os re-
lembrados xogadores do Alcoyano.

Certo que o individualismo pesimista non
é algo novo no nacionalismo. Sempre se apo-
derou daqueles dirixentes que foron pasando
a un segundo plano ou deixando a organiza-
ción, certificando o difícil que é manter as
posturas políticas cando se abandona a mili-
tancia activa. Pero agora ese medo ao futuro,
esa falla de entusiasmo é compartido por per-
soas activas na organización, sen que existan
dados obxectivos para ese estado de ánimo
convertido en preguiza intelectual.

As causas están, seguramente, dentro da or-

ganización. En primeiro lugar ese pesimismo é
un xeito de protexerse ante os resultados elec-
torais logo de que as perspectivas (moitas veces
vaporosas) non se cumprisen, sufrindo reveses
electorais que, moitos, se cadra os máis animo-
sos e os menos preparados ideoloxicamente,
non foron capaces de asimilar ao xeito.

Os cambios internos, os relevos, tamén pro-
ducen complexas reaccións nas persoas que, afa-
nosas na militancia, consideran que os demais
non van ser quen de realizar o traballo como eles
o facían. Algúns até poden querer no seu sub-
consciente que existan problemas para así rei-
vindicarse, polo menos, fronte a si mesmos.

Pero o maior problema para este estado
de ánimo non está na idiosincrasia da propia
organización, senón en como unha forza que
pretende asumir o papel dirixente está lastra-
da pola mesma ideoloxía que se apresta a
combater. Referímonos ao colonialismo.

Sen ese complexo de inferioridade e mi-
metismo cara os outros non se comprende
primeiramente a ausencia de autoestima polí-
tica para coa propia organización e as súas

posibilidades e para a capacidade dos seus di-
rixentes ou cargos electos. Tanto é así que
moitos efectos lóxicos da práctica política se
lle cargan na débeda destas persoas conside-
rándoas incapaces. Algúns van aínda máis alá
e coidan que nin a organización nin os cargos
electos, nin os dirixentes, están realmente ca-
pacitados para dirixir a vila, a cidade ou a na-
ción. Os demais sempre son mellores, e se ve-
ñen de fora  máis crédito teñen, porque, cer-
tamente, coñecen as deficiencias propias e so-
brevaloran as capacidades dos inimigos.

Dáse tamén noutros ordes de relación. O es-
critor, o poeta, o pintor, o ensaísta, o profesor...
e, loxicamente, tamén o político, é un ninguén
por iso, porque é un compañeiro, un coma el.

Combaten unha ideoloxía que, cos seus
efectos do autonoxo, estase a converter nun
dos grandes problemas da organización logo
da baixada de autoestima que supuxeron os
últimos reveses electorais.  Esa semella ser a
causa principal do pesimismo individualista
que os leva a ter pouca fe na organización e
no pobo como demandou Castelao.♦

O preocupante pesimismo do BNG
AFONSO EIRÉ

A ministra eludiu respostar a maioría das demandas do BNG

Fomento non se compromete
con Galiza



A iniciativa de constitución da
subcomisión correspondeulle ao
BNG e contou co apoio do
PSOE e dos demais grupos da
cámara agás o PP, que se abstivo.
Estará formada por tres deputa-
dos do PSOE, tres do PP e un de
cada un dos grupos restantes. Po-
lo Grupo Mixto a presenza co-
rresponderalle ao BNG. A dura-
ción da subcomisión será de 18
meses. O máis habitual será que
haxa unha sesión por cada mes,
“aínda que poderían ser máis de-
pendendo das necesidades”, ex-
plica o deputado nacionalista,
Francisco Rodríguez.

Na comisión comparecerán
afectados pola catástrofe e exper-

tos dos distintos ámbitos: econó-
mico, ecolóxico, social, salva-
mento marítimo, etc. A distribu-
ción das sesións farase por temá-
ticas, “podendo estender algún
dos temas a máis dunha sesión”,
engade Rodríguez. Serán os res-
ponsábeis de cada un dos secto-
res afectados ou involucrados di-
recta ou indirectamente coa ca-
tástrofe os que decidan quen
comparece como representante. 

“O obxectivo será sacar o
maior número de conclusións pa-
ra que non se volva repetir un de-
sastre coma o do Prestige. O Go-
berno poderá tomar pequenas me-
didas a curto prazo e ademais, do
resultado da Comisión poderán

saír iniciativas lexislativas que sir-
van para mellorar o actual modelo
de seguridade marítima”, apunta o
portavoz do BNG no Congreso.

A constitución desta subco-
misión, que non terá por obxecti-
vo a busca de responsabilidades
políticas, era un compromiso
electoral do PSOE e un dos mo-
tivos polos que o BNG apoiou a
investidura de José Luís Rodrí-
guez Zapatero. A primeira sesión
terá lugar o vindeiro 20 ou 21 de
decembro e servirá para planifi-
car o contido e o calendario dos
vindeiros 18 meses. Deste xeito,
o Estado español emula a Asam-
blea francesa e o Parlamento eu-
ropeo, que xa tiveron cadansúa
comisión de investigación. No
Congreso, esta comisión que se
ven de constituír contara co veto
do PP na anterior lexislatura.  

Nunca Máis
ofrécese a colaborar

A Plataforma cidadá Nunca Máis

acolleu a constitución da subco-
misión de xeito positivo e anun-
ciou que se ofrece “a colaborar
desde agora mesmo. Queremos
achegar a nosa visión e experien-
cia nesta cuestión para que dea os
mellores froitos posíbeis”. Cóm-
pre lembrar que na comisión de
Seguridade Marítima (Mare) do
Parlamento Europeo, acudiron a
expoñer a súa experiencia dous
representantes de Nunca Máis: o
capitán Rafael Louzán e o econo-
mista Xavier Vence.

“Esta subcomisión que chega
tarde, debería comezar o antes
posíbel e ser transparente para
que a cidadanía coñeza de pri-
meira man as eivas que dous
anos despois do Prestige conti-
nuamos a ter no noso país en se-
guridade marítima, rexeneración
medioambiental e apoio aos sec-
tores produtivos. Dende Nunca
Máis desexamos que esta sub-
comisión sexa un motor de cam-
bio na política estatal que mello-
re a situación do noso país”.♦
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Xa chega o Nadal e faino por
adiantado, cada vez máis. Polo de
agora novembro constitúe a fron-
teira imaxinaria que separa o res-
to do ano destas festas máxicas
para uns e arrepiantes para outros.

Non é preciso sinalar que
moi poucos lembran o significa-
do dunha das celebracións máis
beneficiosas para o sector co-
mercial. Aí está agora o Nadal.
En grandes superficies e estabe-
lecementos diversos.

Por se queda algo daquela
maxia de antes o Concello orga-
niza, un ano máis, as festas de
Nadal e San Xiao, o padroeiro
da cidade. Desenvolveranse en-
tre o 17 de decembro e o 7 de
xaneiro. Aburre dicir que son

máis do mesmo. Rondallas, co-
ros, concerto de aninovo na
concatedral... Todo isto e algo
que nos queren vender como un
concerto estrela: o de David de
María, un cantante comercial de
nova fornada. O seu será o úni-
co dos recitais previstos polo
que haxa que pagar entrada. Un
desembolso de dez euros cuali-

ficado dende o Concello como
“prezos populares”.

Apunta o edil de Cultura que
non hai orzamentos. Que non se
pode facer máis. Ao mellor non é
cuestión de traer a dous “Davides
de Marías” no canto de un, pero
si de repartir os cartos organizan-
do outro tipo de eventos. Con to-
do, como non podía ser doutro

xeito, os cativos serán os prota-
gonistas. Para eles haberá panxo-
liñas, espectáculos de acróbatas e
monicreques e as cabalgatas de
sempre. A de Reis suporá un de-
sembolso de 56.000 euros.

Serán entre 120 e 125.000
euros os cartos que gaste o Con-
cello nestas festas de Nadal.
Exactamente o mesmo importe
que o ano anterior. Como xa non
só os nenos son os protagonistas,
os comerciantes organizarán o
seu programa complementario
con pasacalles e unha ludoteca
para os cativos, entre outros ac-
tos. A ver se así, polo menos, lles
cunden as festas e se reparte o
beneficio das grandes superfi-
cies. Nadal para todos.♦

Chega o Nadal
MARTINA F. BAÑOBRE

O Concello xa presentou a programación para as pró-
ximas festas. A “estrela” é o cantante David de María

Ferrol

Monserga
posmoderna
XOSÉ M. SARILLE

Unha característica que
une os posmodernos e
os idiotas é que os

dous grupos gostan máis do
envelope que do regalo. Fas-
cínaos a aparencia e
desdeñan o contido. 

Se vostede vai a unha
reunión e ten as ideas claras,
procure non abafar, e máis
aínda encarallarse, petar na
libreta ou semellantes. Aínda
que todo sexa evidente nos
seus argumentos e non
pretenda máis que amosarse
natural. Cun pequeno enfado
estará perdido. A avaliación
será simple. Ao remate
ninguén falará dos
razoamentos nin das
consecuencias, senón da for-
ma externa adoptada para a
defensa. Chamarano despois
polo telefone e con cadencia
comprensiva diranlle que
non se pode facer así, e se
pregunta que quen o ordena,
que onde está escrito,
botarán un suspiro indiscutí-
bel e ficará vostede condena-
do, aínda que defenda o
dereito a un fogar para os ne-
nos pobres. Ese suspiro será
sempre un xesto totalitario,
unha maneira trapaceira de
vencer cando non se ten nin
idea de que dicir. 

A disciplina do
politicamente correcto resul-
ta especialmente enfermiza
no Estado español. Os deba-
tes nas televisións italianas,
ou nas portuguesas, son máis
relaxados, véselles máis dis-
postos a entenderse, o cal
non pasa de ser natural e na-
da ten de prexudicial, nin se
confunde co lixo rosa nin cos
fiadeiros indecentes.

Eu sei dunha concelleira
que perdeu unhas eleccións
porque moita xente a
consideraba “feíña”. Igual
que nun conto infantil
tenebroso, cada vez había
máis xente que a vía “moi
feíña”. Pasaban os meses e
moitos máis dicían só iso.
Como nun rumor sinistro e
escuro, os oficinistas e os
profesores, cando se vían,
antes de saudarse, dicían “ai
que feíña…”. Saía na televi-
sión local e todas as amas de
casa soltaban un suspiro “ai
deus…é moi feíña…”, e así,
sen escoitar ningunha
explicación súa, cando falaba
na radio, a voz ficáballe
esvaída, porque todos,
irremediabelmente todos,
repetían o novo criterio,
“ai… e con eses pelos e con
eses labios…”.  E díxito a
díxito, a ditadura posmoder-
na ía fundindo a intención de
voto da concelleira. Até que
perdeu as eleccións. Triste e
abatido polos veciños o seu
corazón, decidiu abandonar
a política. O peor de todo é
que a concelleira non era
fea. Eran os canons da
posmodernidade, raquíticos
e aburridos, os que fallaban.
Porque a concelleira era lin-
da e moi apetecíbel.♦

A iniciativa do BNG foi aprobada por todos, agás o PP, que se abstivo

Constitúese unha subcomisión
de investigación do Prestige no Congreso

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
O pleno do Congreso aprobou a constitución dunha subcomisión de
investigación sobre o afundimento do Prestige. O cometido da mes-
ma, que dependerá da Comisión permanente de Agricultura, Pesca
e Alimentación, será avaliar as consecuencias do accidente dende as
distintas vertentes. “Non se trata de responsabilizar a ninguén, pero
si analizar as decisións que se tomaron nese momento para non ca-
er nos mesmos erros”, explica o deputado socialista Antón Louro.



Vénse de celebrar o pasado sá-
bado unha manifestación na-
cional. Dende o feminismo e
dende a Marcha que percep-
ción se ten das mobilizacións
sociais en repulsa da violencia?

É un avance que unha parte da
cidadanía e algunhas institucións
saian o 25 de novembro para re-
xeitar a violencia contra as mulle-
res. Agora ben, tamén queremos
dicir que a violencia de xénero
que acaba coa vida de moitas mu-
lleres, como a de Carmen Casal e
Sara Alonso en Vigo, non só é
violencia doméstica. Esa sería a
punta do iceberg, mais a violencia
de xénero tamén é aquela que as
mulleres sufrimos por ser mulle-
res, someténdosenos a papeis se-
cundarios na sociedade, a opre-
sión e a desigualdade. O pasado
venres reuníanse en Compostela a
Conferencia Episcopal. Nós en-
tendemos que institucións como
esta fan un fraco favor ao avance
das mulleres e son das institucións
máis represoras que existen na ac-
tualidade. Condenan por comple-
to a liberación da muller, manifes-
tando o seu rexeitamento a avan-
ces do feminismo como o dereito
a decidir sobre a interrupción vo-
luntaria do embarazo, o dereito as
relacións lésbicas e o seu casa-
mento, o dereito a adopción das
lesbianas, etc. E seguen mantén-
donos nun rol de submisión, de
ser cidadás de segunda e conde-
nándonos a un papel tradicional.

Que opinión lle merece a
nova lei integral contra a vio-
lencia de xénero que está en
tramitación no Senado?

Coidamos que é un avance
moi importante, pero non recolle
todas as formas de violencia con-
tra as mulleres, no sentido de que
se limita unicamente a sufrida no
entorno doméstico. Por outro lado,
está totalmente redactada en mas-
culino, algo que oculta a metade
da poboación, que curiosamente
somos as mulleres. Unha lei contra
a violencia domestica que nos
oculta, non é violencia? Para que
non quede en papel mollado é pre-
ciso un compromiso orzamentario
moi importante, reformar e axili-
zar todas as instancias policiais e
xudiciais, crear equipas interdisci-
plinarias en todas as comarcas pa-
ra apoiar ás mulleres agredidas e
tamén que existan tarefas de pre-
vención, que son escasas na lei.
Ademais a lei debe ter unha impli-
cación no marco da Xunta de Ga-
liza. Paralelamente dentro da Mar-
cha estamos traballando na elabo-
ración dunha lei galega contra a
violencia de xénero e da pobreza.
Unha vez completado o borrador,
presentarase á sociedade galega,
para sometelo a debate.

Estanse a facer críticas ao
respecto da constitucionalidade
da discriminación positiva da lei.

Entendemos que como non
somos iguais temos que partir
dun banzo superior para chegar

ao mesmo fin.
Con respecto a constitución

europea. Un dos eixos centrais

da pasada cita da Marcha en
Vigo foi precisamente sobre es-
te texto legal. O resultado
adáptase ás demandas das mu-
lleres e ás conclusións que se ti-
raron o pasado mes de maio?

Dende a Marcha coidamos
que é un texto neoliberalista, que
favorece o privado fronte ao pú-
blico, recortando todo tipo de po-
lítica social, educativa, sanitaria
en beneficio das mulleres. A
maiores, en ningunha parte do
texto se recolle a violencia de xé-
nero, cando é un dos graves pro-
blemas que temos tamén na so-
ciedade occidental, nin para eli-
minar nin para paliar. Ten unha
redacción totalmente masculini-
sista e non lexisla, en absoluto, en
materia de muller. Ademais, lon-
xe de proclamar a laicidade, o tra-
tado confírelle á Igrexa o dereito
a posicionarse na política da
Unión, permitíndolle defender
dende unha posición de privilexio
a súa opción relixiosa ao respecto
da familia, orientación sexual, a
situación da muller, o divorcio, o
lesbianismo, o aborto, a SIDA...

Outro dos problemas asocia-
dos á violencia é o incumpri-
mento das ordes de afastamen-
to. Que medidas cómpre tomar?

Moitas das mortes estaban
anunciadas. O venres pasado
morría unha muller a mans do
seu home en Alacant cunha orde
de afastamento. Aínda que se di-
ten xudicialmente, se non hai
ningún tipo de control sobre elas,
os falecementos seguirán estan-
do á orde do día. Son necesarios
medios policiais, xudiciais, equi-
pas interdisciplinares para dar
unha posíbel saída a esa muller e
aos seus fillos. Aínda estamos
lonxe de erradicar esa lacra por-
que ademais de lexislar é necesa-
rio aplicar correctamente a lexis-
lación e iso é o que está a fallar.

Está aberto o debate sobre
a prostitución, cal é a postura
da organización ao respecto?

Ao ser a Marcha unha plata-
forma que reúne a corenta organi-
zacións en Galiza, na que se inclú-
en sindicatos, partidos políticos,
feministas, movemento socias,
non temos unha postura unánime.
Ao que si chegamos foi a un acor-
do de mínimos de rexeitar a explo-
tación sexual, as relacións forza-
das e a prostitución de menores. A
prostitución non pode ser un tema
tabú, nin para a sociedade nin den-
tro do movemento feminista. Para
o mes de abril pensamos facer un-
has xornadas nacionais en Com-
postela sobre o tema, traendo non
só ao movemento feminista e a ex-
pertos senón tamén ás propias mu-
lleres que se prostitúen, para afon-
dar no tema.♦
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En decembro Ruanda acollerá
mulleres de 169 países para
aprobar a Carta Mundial das
Mulleres para a Humanidade.
En que consiste a iniciativa?

Do 5 ao 12 de decembro en
Kigali, a capital de Ruanda, cele-
brarase o quinto encontro inter-
nacional da Marcha Mundial. Es-
colleuse  este país xa que as mu-
lleres ruandesas desexaban apro-
veitar o aniversario do xenocidio
de 1994, no que foron asasinados
800.000 tutsis, na súa maioría
mulleres e menores, con máis de
25.000 viúvas, moitas delas vio-

ladas, maltratadas e infectadas co
VIH, para destacar importancia
das mulleres na construción dun-
ha sociedade pacífica, igualitaria,
xusta e libre. A carta recolle o tra-
ballo de varios anos do feminis-
mo activo na Galiza pero tamén
en todo o mundo. Unha vez apro-
bada será entregada a diferentes
organizacións feministas, a mo-
vementos sociais, organismos de
carácter internacional e incluso
barállase a posibilidade de que se
entregue á ONU.

Por que deciden elaborala?
É necesario un documento

base que recolla de forma xeral
unha serie de mínimos reivindi-
cativos que nos unen respectan-
do as nosas diferenzas. Elabóra-
se en forma de carta porque con-
sideramos que é outro xeito de
facer política. As mulleres e os
movementos feministas facemos
política dun xeito diferente na
medida que a nosa posta en esce-
na é máis alternativa, máis lúdi-
ca e máis poética. O documento
recollería este espírito, o que non
resta que sexa un documento po-
lítico de igual importancia que
todos os demais.

Cales serían os puntos
principais?

As reivindicacións sobre va-
lores de igualdade, liberdade, so-
lidariedade, paz e xustiza.

Pero como se levan á prác-
tica?

Dende aquí faría un chamado
ás institucións, que son as que te-
ñen a capacidade de executar as
decisións e reivindicacións co-
lectivas.

Como agardan que sexa a
resposta?

Actualmente as institucións
saen á rúa. En datas concretas

como o 25 de novembro e o 8 de
marzo, todas levan a cabo activi-
dades institucionais, o que non
quere dicir que logo, no seu de-
senvolvemento diario, teñan re-
almente presente o dereito das
mulleres e a necesidade da elimi-
nación da violencia e a opresión
e, no seu foro interno, segue
existindo diferenza salarial a
igual traballo, mobing e falta de
conciliación familiar e laboral.
Nese sentido ten que ser moito
máis serio o traballo das institu-
cións. Agora ese papel é simple-
mente testemuñal.♦

‘A Carta de Ruanda recollerá o traballo do feminismo activo na Galiza’

Eva Salgado
‘As institucións recollen os dereitos da muller,

pero só de forma testemuñal’
MAR BARROS

Representante da coordinadora galega da Marcha Mundial das Mulleres, Eva Salgado
foi, xunto con Paula Ríos, a encargada da lectura do manifesto final da manifestación
que percorreu a cidade de Vigo o pasado sábado 27 baixo o lema Elas somos todas, en
repulsa da violencia exercida contra as mulleres. Cunha participación de tres mil
persoas, a valoración desta organización é “moi positiva”. Ambas as dúas exerce-
rán de delegadas da coordinadora galega no próximo encontro internacional da Mar-
cha en Ruanda, onde se aprobará a Carta Mundial das Mulleres para a Humanidade.

PACO VILABARROS



H.V.
Pasados quince anos despois
do cambio de goberno en Alla-
riz, hai unha coincidencia xe-
neralizada sobre os avances
neste concello rexido desde en-
tón polos nacionalistas, algo
que permitiu inverter a diná-
mica de perda de poboación.

“Allariz non é Galiza pero algún
día Galiza será Allariz”, dixo o ex
alcalde de Allariz e líder do BNG
Anxo Quintana mentres se con-
memoraban os quince anos da as-
censión ao poder dos nacionalis-
tas nese concello e un ano despois
de se converter el mesmo no má-
ximo dirixente da súa organiza-
ción. “O modelo de xestión de-
senvolvido en Allariz é extensíbel
á Galiza”, concluíu Quintana.

De todas formas, Allariz non
representa unha milagre, o conce-
llo tiña posibilidades de seu pero
que estaban totalmente desapro-
veitadas. Así, os datos que ofrecen
as autoridades locais mostran o
esforzo que realizaron nesta anti-
ga capital do reino da Galiza.

“Investimos dez millóns e me-
dio de euros en todos estes anos e
sen axuda, todos con cargo ao pre-
suposto local”, explica o seu alcal-
de, Francisco García (BNG). Gar-
cía non foi o primeiro rexedor des-
pois do cambio de goberno que de-
saloxou ao PP do poder agora hai
quince anos. Durante once anos, o
actual líder do BNG, Anxo Quinta-
na, exerceu de alcalde con García
como man dereita, até que hai ca-
tro as súas obrigas no Senado e as
novas responsabilidades levárono
a abandonar o concello e deixar pa-
so a Francisco García. Este revali-
dou o seu posto nas pasadas elec-
cións municipais e conseguiu para
o seu partido oito concelleiros,
fronte aos catro do PP e a un edil
socialista. A vitoria nacionalista foi
unha tónica en todos os procesos
electorais rexistrados desde que o
Bloque goberna a vila e a maior in-
cógnita tras o relevo de Quintana
era saber se o seu papel carismáti-
co quedaría aí ou se o Bloque con-
seguiría demostrar que detrás ha-
bía un proxecto para o concello.

En todo caso, o concello ou-
tórgalle á efeméride dos quince
anos de goberno unha significa-
ción especial, por iso organizou
uns actos conmemorativos cun
extenso programa que comezou
o 27 de novembro e que conclúe
o catro de decembro. Entre as ac-
tividades programadas atópanse
a exposición “Allariz avanza
contigo”, unha conferencia do ex
alcalde Anxo Quintana e unha
charla do equipo que alumeou o
plan de recuperación urbana que
tanta soa lle deu ao concello e
que mereceu premios europeos.

“As cousas cambiaron como
do día á noite, para mellor, e digo
isto eu, que non son afín ao gober-
no”. Estas palabras corresponden
a Xosé Luís González. O seu fillo
dirixe a fábrica de licores e tenda
Zirall. Este establecemento, moi
pertiño do concello, é un histórico
do comercio alaricano. Aberto en
1929, continúa coa mesma activi-
dade coa que botou a andar e con-
serva un aspecto que nos retrae a

sesenta anos atrás; só perdemos
esta sensación e volvemos á reali-
dade a través da visión dun orde-
nador que asoma detrás dunha
porta entreaberta. “Vendemos li-
cores e herbas para facer licores; a
fábrica está detrás”, explica Xosé
Luís, un xubilado que non ve no
concello apenas restos do enfron-
tamento que levou ao Bloque á al-
caldía quince anos atrás. “Quedará
algún resentido, pero aquilo está
esquecido”, indica.

Contra o que diga Xosé Luís,
memoria queda, sobre todo entre
os máis vellos, pero tamén permi-
te establecer comparacións, como
fai María Luísa Santos, emprega-
da dunha empresa local de fabri-
cación de amendoados que conta
con tenda no centro da vila. “Can-
do o cambio de goberno tiña once
anos, antes gobernaba o PP e o
concello estaba totalmente distin-
to”, indica. “Agora está todo res-
taurado –engade–, primeiro co-
mezaron a abrir restaurantes, e até

hai gardería infantil, e parques in-
fantís, e... moitas cousas”.

María Luísa é unha das em-
pregadas da empresa Finarrei,
Doces e Amendoados, outra
compañía histórica da localida-
de. “A tenda é rendíbel –asegu-
ra– e a empresa, tamén, vende-
mos a toda España porque temos
moita fama. Aquí en Allariz os
días fortes son os fins de semana
ou as vésperas de festivo”.

Durante a semana Allariz non
é o lugar con máis ambiente do
mundo, pero durante a fin de se-
mana case si. “Vén moita xente
de fóra durante a fin de semana
e, aínda que a construción é moi
puxante e cada vez hai máis ha-
bitantes, durante a semana so-
mos os de sempre porque moitos
dos novos veciños traballan en
Ourense”, asegura María Luísa.

Novos veciños

Unha das novas alaricanas é Ale-
xandra Milla. Procedente da Estra-
da, chegou hai dous anos e estable-
ceuse en Allariz, aínda que traba-
llaba en Ourense, como moitos ou-
tros dos seus novos veciños. “Des-
de o verán traballo aquí”, di. Ago-
ra é dependenta da tenda A Tulla,
un establecemento dedicado á ven-
da de artesanía de Allariz e de toda
Galiza. Alexandra gusta de Allariz
porque é un lugar bonito e tranqui-

lo. “Algunhas actividades hai, so-
bre todo en verán, pero en inverno
onde tomar unha copa entre sema-
na tamén hai –indica–, o que falta
é comercio, hai tendas como esta
na que estamos, pero faltan as de
calzado ou de roupa, para iso hai
que ir a Ourense, iso que a xente
vense a vivir porque a vivenda é
barata. Supoño que co tempo irán
abrindo máis comercios”.

A lista de carencias de Allariz
é a cada máis cativa, pero sem-
pre hai demandas. A Ermitas Ro-
dríguez, pensionista, tárdalle que
abra o centro da terceira idade
que está previsto construír, mais
en xeral está contenta. É outra
das persoas que asegura que “to-
do cambiou para mellor”.

Se minguan as necesidades
porque se cubriron pouco a pou-
co, o balanzo de actuacións nas
parroquias deita uns resultados
inéditos en concellos semellan-
tes. Dos noventa e dous núcleos
de poboación que ten, só dezase-

te están sen saneamento e só
seis, os máis cativos, quedarán
pendentes en 2006, a traída de
auga chega a case todo o conce-
llo e a iluminación pública á to-
talidade dos núcleos habitados.

Antes de comezar os procesos
de emigración, nos anos sesenta
vivían en Allariz algo máis de dez
mil persoas. Hoxe son a metade.
“Comezamos a recuperar poboa-
ción, temos 5.400 habitantes; o
ano pasado matriculáronse vinte
alumnos máis nos centros do con-
cello e este ano a gardería muni-
cipal atende a sesenta rapaces,
mais no rural é máis complica-
do”, admite o alcalde.

Nin todo o esforzo municipal
para dotar de servizos esenciais
como saneamento ou auga aos nú-
cleos rurais abonda para deter un
proceso que é xeneralizado en to-
da Galiza, aínda que non de forma
tan dramática en Allariz. “Temos
que demostrar que vivir do campo
é unha alternativa real –explica o
alcalde, Francisco García–, preci-
samos unha intervención máis glo-
bal, o turismo rural non é unha pa-
nacea, aínda que axuda. Hai un en-
vellecemento da poboación, as
perspectivas agrogandeiras son
malas porque a Administración
propicia o abandono da produción
e o campo en xeral está despresti-
xiado”. Fronte a unha realidade
como esta, o alcalde explica al-
gunhas receitas que emprega o go-
berno que preside: “o concello
apoia a consecución de base terri-
torial das explotacións e ten pro-
xectos concretos a fábrica de quei-
xos O Rexo, da que podería vivir
moi dignamente unha familia de
cinco persoas; tamén hai unha es-
cola de gandería...” Como exem-
plo dos resultados conseguidos,
García sinala o establecemento en
Allariz “dunha parella de profesio-
nais cun rabaño de 350 cabras”.

Porén, os resultados que pre-
senta o goberno municipal nou-
tros sectores económicos non son
tan modestos. “Traballo no meu
hai, e noutros sectores tamén
–explica Alfredo Fernández, em-
pregado cunha empresa de cons-
trución–, hai moita xente que tra-
balla no polígono”. Alfredo igno-
ra as cifras reais, mais no polígo-
no industrial ao que se refire tra-
ballan máis de 350 persoas e as
ampliacións de terreo previstas
permitirán o xa programado de-
sembarco de novas fábricas.♦

Nº 1.153 ● Do 2 ao 9 de decembro de 2004 ● Ano XXVII

‘Mudou todo radicalmente para mellor’, afirma a poboación

Allariz, quince anos despois

Antes e despois da igrexa de Santa María de Vilanova.                                                                                                                               Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Os últimos quince anos significaron o despegue económico do concello.

Francisco García é alcalde desde hai catro
anos, cando sucedeu a Anxo Quintana.

María Luísa Santos traballa na tenda de
doces e amendoados Finarrei.
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A.N.T.
O grupo San José decidiu parali-
zar o lanzamento en papel do
diario Xornal de Galicia, cuxa
saída fora anunciada para come-
zos do 2005. A información foi
ofrecida por Xornal.com, medio
dixital que ia ser o xermolo do
futuro periódico.

O desenvolvemento do pro-
xecto editorial suscitou ao pare-
cer diferencias entre o equipo
empresarial de San José e o equi-

po editorial que lideran os xorna-
listas Xosé Luís Gómez, direc-
tor, e Xulián Rodríguez, subdi-
rector. Ambas partes, segundo
Gómez, siguen contemplando “a
saída dun diario independente,
progresista e galeguista, idea que
non descartan retomar xuntos ou
por separado”. 

Pola súa parte, Xornal Gali-
net SA acordou “manter e desen-
volver” o seu proxecto de Xor-
nal.com. No accionariado de

Xornal Galinet permanecen o
xornalista Xosé Luís Gómez, ti-
tular da maioría, e a Construtora
San José, propiedade do empre-
sario pontevedrés Xacinto Rei.

Gómez recoñeceu o “decisivo
impulso económico” que supuxo,
no seu día, a entrada no seu ac-
cionariado da empresa San José. 

O profesor Xosé María Da
Rocha, nomeado hai mes e medio
por Xacinto Rei para ser presiden-
te, conselleiro-delegado e xerente

de Xornal de Galicia, presentou
hai días a súa dimisión e tamén
causou baixa no Grupo San José
para tornar á Universidade.

Un investimento
de nove millóns de euros

Segundo o deseño inicial, a so-
ciedade editora nacía cun capital
social de nove millóns de euros,
equivalentes a 1.500 millóns das
antigas pesetas. Xornal de Gali-

cia tamén tiña previsto contar
cun edificio en propiedade de 3
mil metros cadrados.

O Grupo San José conta con
máis de 3.500 empregados, opera
en diversos sectores, sobre todo
na construción e os seus ingresos
superaron superaron os mil mi-
llóns de euros o ano pasado.

Xosé Luís Gómez, pola súa
parte, foi director de La Voz de
Galicia e estivo vinculado tamén
ao Grupo Z.♦

Por diferenzas entre a empresa e a dirección

Paralizado o proxecto do Xornal de Galicia

Dúas caras da mesma moeda.
Dous feitos que foron noticia nas
últimas datas abondan para dar un
retrato moi preciso da realidade
social, política, empresarial e la-
boral da provincia de Ourense.
Por unha banda, a factoría de Va-
leo, instalada no polígono indus-
trial de San Cibrao das Viñas, que
vai pechar irremediabelmente as
súas portas e deixar na rúa os 254
empregados que conservaba logo
dun lento proceso de deterioro e
perda de postos que a CIG, por
certo, denunciou infructuosamen-
te no medio da pasividade xeral.
Deica hoxe, claro. Pola outra, o
enchufismo nas administracións
públicas (concellos e Deputación)
como instrumento primordial para
mercar vontades e manter a rede
caciquil que sostén o PP no poder. 

A situación dos traballadores
de Valeo é moi difícil. Logo dun-
ha primeira xornada de folga hai
dúas semanas, decidiron descon-
vocar a prevista para o 25 de no-
vembro. Daranlle tempo así á em-
presa para que presente un novo
plano de emprego o 14 de decem-
bro que perseguirá “suavizar a súa
transición cara a un novo posto de
traballo”, segundo os empresa-
rios. Neste último mes, o comité
de empresa paseou a súa pena po-
las institucións, xusto as mesmas
que levan décadas facendo todo o
posíbel para que a situación da
provincia sexa a que é. O presi-

dente da Deputación, Xosé Luís
Baltar, montou o numeriño popu-
lista chamando ao conselleiro de
Industria en vivo e en directo,
diante do comité e os xornalistas.
Había que falar do asunto con
Manuel Fraga e co responsábel de
Economía: “porque xa sabes que a
Orza hai que atornillalo”. No últi-
mo pleno estendeu a súa teoría do
parafuso á propia Valeo, que xa
debe está a tremer de medo. 

E mentres, o BNG vai e denun-
cia que o Concello de Ourense
contratou 147 persoas que actua-
ron como interventores do PP nas
pasadas eleccións xerais e europe-
as. Para o voceiro nacionalista,
Alexandre Sánchez Vidal, “non hai
diferenzas entre boinas e birretes.
Estamos ante unha dedocracia, que
se practica de xeito indiferente por
parte de Manuel Cabezas e de Bal-
tar”. De feito, nos últimos nove
anos, “as partidas de persoal e de
gasto corrente medraron no Con-
cello de Ourense un 151 por cento.
Os enchufes do PP son, en gran
medida, responsábeis disto”. Pola
súa parte, o concelleiro de Persoal,
Francisco Xavier Rodríguez Nó-
voa, explicou que se dos 4.000
contratos que asinou nos últimos 5
anos deulles traballo a 147 simpa-
tizantes do PP, non é excesivo se se
ten en conta “que o 55 por cento
das persoas maiores de 18 anos
desta provincia votaron o PP”. Re-
alista como a mesma vida.♦

Real coma
a vida mesma

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Se os empregados de Valeo están a piques de
perderen o traballo, 147 ex interventores do PP
foron contratados na corporación da capital.

Ourense

A factoría de Valeo en Ourense vai deixar na rúa a 254 empregados.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

Cantos
de ausencia

Salvador
García Bodaño

Teoría de Lugo

Henrique
Alvarellos

Variacións
Nube

Cesáreo
Sánchez Iglesias



A.N.T.
Desde hai apenas dez días o Foro
Novo Estatuto, o espazo propi-
ciado polo BNG para realizar
unha proposta pública de modi-
ficación do actual Estatuto de
Autonomía, conta cunha nova
ferramenta de participación pú-
blica. Trátase da páxina web
www.novoestatuto.com, na que
calquer cidadán poderá coñecer
o estado dos traballos, os docu-
mentos a debate e mesmo inter-
vir coas súas propias suxerencias.

Segundo o coordenador da área
de Sociedade da Información,
Xosé Ramón Pousa, profesor da
Universidade de Compostela e
poñente do Foro, é “unha expe-
riencia de democracia parti-
cipativa na que se abre por pri-
meira vez a redacción dun pro-
xecto de Estatuto a toda a socie-
dade galega”. Tratamos  de “fa-
cer unha plataforma de comuni-
cación e de participación en coe-
rencia co  propio esquema da co-
misión na que estou. A páxina
cumpre dúas funcións, unha in-
terna para poñer en contacto á
xente das comisións, e outra pa-
ra que sexa foro de recollida”.

O foro é de acceso universal,
aínda que se publica aquelo que as

comisións consideran relevante.
Tamén se pode facer unha subs-
cripción para receber novas sobre
a evolución dos debates e se in-
clúen periodicamente enquisas
para coñecer opinións sobre dife-
rentes temas que poden ser incluí-
dos nas reformas estatutarias.

O procedemento de traballo
anunciado polo foro permite co-
ñecer a amplitude das opinións
que se poden enviar á web. Trá-
tase de facer unha lectura crítica
do marco competencial actual,
das posibilidades que achega e
das súas limitacións en cada un-

ha das áreas. A consideración xe-
ral dos desenvolvementos lexis-
lativos que houbo en relación co-
as competencias de cada grande
áreao que servirá para fixar a li-
ña de base da que se parte e uni-
ficar criterios e prioridades.

A segunda idea é fixar crite-
rios básicos que  informan dos
obxectivos que se pretenden, o
que servirá para redactar o pre-
ámbulo. Tamén se procurará o
obxectivo de soberanía, expresar
o horizonte competencial e de
soberanía ao que se aspira en ca-
da área que serverá de base para
a redacción do articulado.

Os promotores supoñen que
van saír moitas concrecións que
non serán susceptíbeis de se inte-
grar nunha redacción estatutaria,
pero si para informar accións de
goberno ou para ser usadas como
exemplos dos que se podería fa-
cer cun novo Estatuto. 

Na presentación da web ta-
mén interviu Pablo González
Mariñas, responsable da ponen-
cia de Administración Pública,
que asegurou que “non quere-
mos facer o Estatuto dos Quince
expertos, senón o Estatuto da so-
ciedade galega, no que calquera
persoa ou asociación pode ache-
gar as súas propostas”.♦
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unha vez
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Non é a primeira vez
que escrebemos nes-
te semanario sobre a

cuestión que segue.Máis
ben, reiteramos até o
aborrecimento a gravidade
que supón, máis unha vez,
que o Concello da Coruña
persista, a respeito do
nome oficial da cidade,
nunha ilegalidade que vai
moito máis aló do
“capricho” do alcalde ou
da teima particular duns
cargos públicos que
esmagan a legalidade ou só
usan dela en proveito
proprio. Discrepamos da
versión que califica tal
atropelo como “cortina de
fume”. Se de fume se
tratar, teremos que falar
dun fume tan mesto e
negro como o do Urquiola
ou do fuel do Prestige, por-
que está a opacar e a arra-
sar bases mínimas do
actual cuadro xurídico-po-
lítico, nunha involución
que só pode ser tildada de
franquista ou ante-
estatutaria. Nega que exista
un Parlamento de Galiza,
que elabora e aproba leis
de ámbito galego. Nega que
exista un Congreso dos De-
putados, que aproba unha
lei, en virtude da cal o
nome da provincia é A Co-
ruña, porque o é o da súa
capital. Nega que existan
Xunta de Galiza e Governo
do Estado, co rei como Xe-
fe do idem á cabeza, que
promulgan aquelas leis. Ne-
ga a autoridade do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza e do Tri-
bunal Supremo que
corroboraron a legalidade
da única forma oficial, A
Coruña, que, casualmente,
correspóndese co nome ori-
xinal, histórico e natural da
cidade. Supón un incríbel
exercicio de odio ao país, a
Galiza, grazas ao cal
existen eles como cargos
públicos. Transcorrido un
mes desde a celebración do
Pleno do Concello que
votou tamaña ilegalidade,
perguntamos: ¿para cando
o recurso da Xunta de Ga-
liza?; ¿en qué década o
Parlamento de Galiza vai
facer ouvir a súa voz?;
¿van ter os Tribunais de
Xustiza a mesma actitude
de respeito cando o s
cidadáns de a pé
infrinxirmos a lei?; ¿por
qué o Presidente da
Deputación  da Coruña re-
coñece a legalidade do
Estado e nega a da Xunta
de Galiza?. Enfín, unha de-
rradeira pregunta de
(im)posíbel resposta
psiquiátrica: ¿é aturábel
tanta zunia, tanto odio ao
país en que se vive e de que
se come? E, aínda:  ¿paga
acaso o alcalde da Coruña
do seu salario como
senador os altísimos custos
desta trama anti-galega?♦

En tres meses deben concluír os traballos

O Foro Novo Estatuto abre
unha web para a recepción de propostas

Xosé Ramón Pousa e Xosé Otero Pombo na presentación do Foro Novo Estatuto.

A.N.T.
Os Mártires de Sobredo seguen a
ser un referente da loita labrega 82
anos despois das mortes de Cándi-
da Rodríguez, Xoaquín Estévez e
Venancio González na parroquia
de Guillarei (Tui) o 27 de novem-
bro. Poucos feitos teñen hoxe un
recoñecemento popular como a
loita antiforal. A súa pervivencia e
organización está agora en mans
da Confederación galega de Aso-
ciacións Veciñais e da Organiza-
ción Galega de Comunidades de
Montes en Man Común.

Un ano máis volveuse a cele-
brar un acto de homenaxe que,
ao mesmo tempo foi unha reivin-
dicación da memoria histórica e
tamén do mundo rural a cargo do
director de A Nosa Terra, Afonso
Eiré. “Unha memoria contra a
submisión dos que nos queren
furtar o pasado, cando non equi-
parar verdugos e vítimas, explo-
tadores e explotados”.

“Existe un esquecemento,
froito da represión, que borra
partes enteiras da nosa memoria,
onde o recordo é doloroso é in-
cómodo. Esquecemos aínda sen
querer”, afirmou Eiré.

Referiuse Eiré á loita antifo-
ral como exemplo de reivindica-
ción campesiña, que tivo conti-
nuación noutras loitas como a da
cuota empresarial ou a máis re-

cente contra o Prestige protago-
nizada polo pobo galego ao be-
rro de Nunca Máis.

Ao mesmo tempo reivindi-
cou a pervivencia do mundo ru-
ral fronte a aqueles que o alcu-
man de atrasado e programan
política que levan o abandono
totalmente do agro, equiparando
agricultura e atraso.

“Que os novos tempos se
construían asentados nos fortes
alicerces na cultura milenaria, e
non sobre os intereses dos bancos

e das caixas e a imposición das
multinacionais cuxos designios
marca a UE a executan o goberno
central e a Xunta”, reclamou Eiré.

Rematou o seu discurso citan-
do a socióloga Xulia Varela que
remata o seu libro A Ulfe afirman-
do que “a civilización labrega está
na base do compromiso cívico.
Mentres perdure a memoria, os se-
res humanos poderán soñar con
outro tipo de mundo diferente”.

Alba Nogueira, neta do cons-
trutor do monumento, o escultor

Camilo Nogueira Martínez, ta-
mén reivindicou a memoria non
só dos antiforais, dos asasinados
durante o franquismo, senón de
todos aqueles loitadores históricos
dos que aínda hoxe o fan pola dig-
nidade e o benestar de Galiza.

Alba Nogueira recordou co-
mo aquel monumento, recons-
truído logo de ser derrubado po-
los franquistas en 1936, fora o
primeiro en pedra que construíra
o seu avó, dirixente agrario e do
Partido Galeguista.♦

Lembraron a Camilo Nogueira Martínez, construtor do monumento

Reivindicación da memoria histórica e do
rural na homenaxe aos mártires de Sobredo
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Os concellos de Lugo, maiormen-
te os gobernados polo PP, andan
un pouco revoltos ultimamente, o
que vén ser reflexo, en certa me-
dida, das loitas internas deste par-
tido aínda que este movemento
veña producido por diversas cau-
sas que van dende as meramente
xudiciais ás que teñen outras fins
como as de situarse, ou recolocar-
se, en postos de maior prestixio.

No Incio, por exemplo, máis
que revolto, o seu alcalde o que
semella é andar cabreado coa
Consellaría de Sanidade. Xa se
sabe, todos queren, todos reman
no mesmo barco pero logo as pre-
bendas non chegan para contentar
a todos, e hai que repartilas.

O rexedor do Incio, Ánxel
Camino Copa, coidaba que o
Punto de Atención Continuada
(PAC), iría tamén ao seu conce-
llo e a súa sorpresa foi maiúscu-
la cando da noite para a mañá, os
veciños que acudían ao centro de
saúde local eran informados de
que para as urxencias deberían
acudir ao PAC de Sarria, todo iso
sen que o concello recibise infor-
mación e mesmo que se tivese
que informar o propio Camino
polos doentes e por un anuncio
aparecido na prensa.

Foi tal o rebote que colleu que
convocou un pleno no que, por
maioría absoluta, coa ausencia do
edil socialista que non puido acu-
dir, pero si co apoio do seu grupo
e do BNG, acordouse declarar
persoas “non gratas” o conselleiro
de Sanidade, Xosé Manuel Gon-
zález Álvarez, así como o delega-
do provincial deste departamento,
Dámaso López, e o director xe-
rente de Atención Primaria de Lu-
go, Lourenzo Armenteros.

Non é o único caso de proble-
mas dentro do PP. O anterior al-
calde de Viveiro e senador, César
Aja, xunto cos seus compañeiros
de partido na anterior corpora-
ción, son chamados pola fiscalía
de Lugo para prestaren declara-
ción por posíbeis irregularidades

cometidas durante o seu mandato
e o alcalde de Palas de Rei, Fer-
nando Pensado, semella toparse
nunha situación similar polas
irregularidades levadas a cabo na
construción dun hotel na citada
localidade do que o propio alcal-
de é un dos accionistas. Se a iso
engadimos a recente condena o
ex rexedor do Vicedo, Isaac Pra-
do Villapol, a quince anos de cár-

cere por un trapicheo feito cunha
finca destinada a cuartel da Garda
Civil, militante do PP no momen-
to de producírense os feitos aínda
que logo se pasase aos indepen-
dentes, o mesmo que o alcalde de
Begonte, Xosé Pena Rábade, lo-
go de ser condenado por acoso a
unha funcionaria, as cousas non
semellan pintar moi ben para este
partido na provincia de Lugo que

conta ademais co enxuizamento
do secretario e o interventor da
Deputación Provincial por oculta-
ción de documentación entre ou-
tras cousas. E aínda se fala de que
algún destacado militante conser-
vador sexa chamado nos próxi-
mos días pola fiscalía a declarar
sobre presuntas irregularidades
no desempeño do seu labor.

Mentres tanto, na capital,

Manuela López Besteiro deulles
a razón aos que anunciaban, can-
do non acadou gañar a alcaldía
de Lugo nas pasadas eleccións,
que non aguantaría nin media le-
xislatura. E así foi. A xa ex vo-
ceira do seu grupo no concello
lucense presentou a súa dimisión
como concelleira para atender
mellor, segundo as súas declara-
cións, a outras funcións que lle
foi encomendando o seu partido,
é de supor que para compensala
do mal trago, así como ao seu
posto como deputada autonómi-
ca e é que, certamente, vir de
conselleira e pasar a ser xefa dun
grupo da oposición nun concello
debe ser algo moi duro que Bes-
teiro non soubo aguantar. A pesar
da ilusión que semellaba poñer-
lle ao comezo. E tamén do seu
despiste da vida municipal.♦

Revolta nos concellos
ANTÓN GRANDE

Varios alcaldes populares arrepuxéronse á dirección do seu partido
para reclamaren servizos e atencións. Pola contra, Manuela López
Besteiro decidiu abandonar o posto de xefa da oposición na capital.

Lugo

Censuras e
outras historias

LOIS DIÉGUEZ

O director de cine Michelangelo Antonioni acaba de autocensurar o
seu último filme, Eros, para poder acceder ao mercado norteameri-
cano. O vello director andou metendo a tesoira en escenas conside-
radas demasiado fortes polos produtores estadounidenses. Nós, ao
primeiro, dixemos: pois nada, que quitará sangue, asasinatos e vio-
lencia, que iso non o soporta nin deus; e unha vez máis equivocá-
monos. Non é isto o que escandaliza a sociedade norteamericana.
Afeita a ollar aloleada para a televisión e ver a violencia que os seus
heroicos soldados meten cada día polo mundo, converteu o sangue
en algo así como unha droga, e se non o ten, bótao de menos. Pero
aturar imaxes de amor, caricias, romances, mesmo en cru, iso si que
non o pode soportar, e daquela, séntese violenta. Aos seus noventa
anos, Antonioni ten que queimar doces imaxes. Coidamos que non
lle resultaría doada a decisión. E andará agora, o pobre, coa cabeza
baixa, e seguramente a compoñer outra vez os retallos que os
produtores lle arrincaron. E nós teremos outra vez que poñer-
nos a clamar pola contención de tanta película ianqui, cruel e
violenta, nas nosas pantallas. Porque é o amor quen fai a vida e
trae a paz. Nunca a violencia das culturas que se nos impoñen.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Congreso
da UPG 
A UPG celebrará o seu XI Con-
greso o sábado 15 e o domingo
16 de xaneiro no Auditorio de
Galiza, en Compostela. O Con-
greso, que se ía celebrar no pa-
sado mes de novembro fora
aprazado xa que o calendario
político do BNG, coa posibili-
dade de adiantar as eleccións,
impúñase na axenda das distin-
tas organizacións.♦

O PP cara
a federación
de partidos
Josep Piqué, nomeado presi-
dente do PP na Catalunya de-
fendeu antes do congreso a ne-
cesidade de que o PP en Cata-
lunya tivese a mesma relación
que a UPN de Nafarroa co PP
de Madrid, quere dicir, que se

constituíse nun partido federa-
do. A proposta non gustou nada
a algúns dos seus compañeiros
que o acusaron de mudar tanto
de partido “desde a Xove Garda
Vermella, ao PSUC, a ERC e ao
PP, que xa non sabe onde se ato-
pa”, en palabras do seu contrin-
cante José Ignacio Lloréns.

Tampouco lle gustou nada a
Unió, aos que citaba como pró-
ximos socios deste partido re-
novado. Mellor acollida tivo no
PP de Galiza. O sector autócto-

no pensan que o federarse no
PP sería unha boa fórmula de
resolver as diferenzas logo da
marcha de Manuel Fraga. Sería
máis ou menos que o status que
Cuíña logrou nos seus tempos
de secretario xeral contando coa
figura singular de Fraga, pero
que agora debería ter tradución
orgánica. “Sería o lóxico se
imos cara a un estado federal”,
sosteñen algúns dentro do PP.♦

Ir a misa prexudica
a saúde 
Cando a igrexa Católica anda tan
preocupada pola saúde dos seus
fieis, e dos que non o son tamén,
afirmando que os preservativos
non son seguros e que o mellor é
a castidade, aparece un estudo
que vén dicir que “ir á misa pre-
xudica gravemente a saúde”, a
non ser que esta sexa no campo.

O estudo non está realizado
por ningún grupo anticatólico,
senón pola universidade de Ma-
astricht e publicado na revista

médica European Respiratory
Jornal. O estudo explica que no
aire das igrexas hai vinte veces
máis partículas canceríxenas
que nunha rúa ateigada de co-
ches. “Son niveis tan incribel-
mente elevados que estamos na
obriga de informar os cida-
dáns”, explican na revista.

O resultado do estudo é que o
aire de moitas igrexas contén vin-
te veces máis micropartículas do
que marca a UE. Estas partículas
provocarían bronquites e efise-
mas, tamén atoparon niveis ele-
vados de hidrocarburos aromáti-
cos policíclicos e radicais libres
que seica son canceríxenos.♦

O día santo do Opus
O Opus Dei perdeu unha vota-
ción na 83ª asemblea plenaria da
Confederación Episcopal Espa-
ñola que vén de rematar. Os bis-
pos debateron a proposta de soli-
citar a Santa Sé que a festividade
de San Josemaría (José María
Escrivá de Balaguer fundador do
Opus Dei) fose declarada de

“memoria obrigada”, unha espe-
cie de relevo na liturxia, aínda
que sen declarar día santo. Só un
terzo dos bispos votou a favor.♦

O 11-M
ao servizo do PP 
O profesor inglés John Gray, un
conservador thacheriano, expli-
ca como os radicais norteameri-
canos, os neocon se fixeron co
poder aproveitando os atenta-
dos terroristas do 11-S. “Con
esa forza, coas ganas de vingan-
za e o medo, neutralizaron o
Pentágono e esmagaron a resis-
tencia política”. Sabedores de
que eran os asesores de Aznar,
como describía nestas páxinas o
ex ministro Manuel Pimentel,
sería moito aventurar que Aznar
ollou o ceo aberto o 11-M para
facer o mesmo no Estado espa-
ñol? O único que lle fallou foi a
ETA, por iso anda na súa procu-
ra desesperadamente. A súa tei-
ma ten, xa que logo, unha clara
finalidade política.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Josep Piqué.



Despois dun tempo de letargo, re-
surxiu con forza a que é a principal
federación de sociedades emigran-
tes en Europa. A proba estaba na
propia mesa presidencial do en-
contro de Zug, na que a carón do
presidente, Pedro Hombre, figura-
ban o presidente de honor, Baldo-
mero Álvarez, a secretaria Cristina
Pena, o embaixador español na
Suíza, Gonzalo de Benito, e o di-
rector xeral de emigración da Xun-
ta de Galicia, Xoan Castellanos.
Asistiron os delegados dos nove
centros que agrupa a Federación: A
Nosa Terra de Zug, Centro Galego
de Berna, Irmandade Galega de
Xenevra, Promoción da Cultura
Galega de Zürich, Promoción da
Cultura Galega de Lausanne, Cen-
tro Galego Val D’ Ouro de Küss-
nacht – Zurich, Centro Galicia de
Olten, Centro Galego de Baden e
Centro Galego de Lucerna. E
anúnciase que poden integrarse os
centros galegos de Aarau, Sion e
Val do Rhin. Tamén estivo no en-
contro o presidente da comisión de
emigración do parlamento galego,
Miguel Santalices e representantes
dos diferentes partidos.

Para referirse á relevancia na
Suíza dos emigrantes galegos e
sobretodo da segunda xeneración,
o embaixador Gonzalo de Benito,
informou dun estudo de varias
universidades suízas, que indica
que, entre os 18 e 25 anos, é por-
centualmente maior a presenza na
Universidade de fillos de emi-
grantes que dos propios suízos e
que esa diferenza positiva tamén
se mantén en canto á consecución
de mellores empregos. De Benito
adiantouse a unha das ponencias
ao anunciar que esperaba un con-
greso reivindicativo, “non veño
para recoller flores”. Así tivo que
recoller a luva dunha das ponen-

cias que criticou os continuos
cambiosna Consellería Laboral en
Berna. Xa van tres conselleiros
nun ano e o embaixador tivo que
recoñecer que non se estaban fa-
cendo as cousas ben.

Pola súa parte Xoán Castella-
nos explicou o importante rango
político que nos últimos anos ad-
quiriu a emigración no organi-
grama da Xunta, “somos o pri-
meiro goberno autónomo cunha
consellería específica”, e asegu-
rou que aínda que o orzamento
de 17 millóns de euros non é moi
grande, “puxemos en marcha ini-
ciativas como a Fundación Gali-
cia Emigración, que nos permite
recoller novos recursos de orixe
privada”. Lembrou que do cha-
mamento da Consellería á emer-
xencia en Arxentina, chegaron as
primeiras donacións desde Suíza.

Coñecendo a liberdade

O saúdo do presidente da Federa-
ción, Pedro Hombre, serviu para
contextualizar a chegada da riada
migratoria a Suíza nos anos 60 e
70. “viña dun país que vivía bai-
xo unha Ditadura. E cando che-
guei en 1969 vin que as campás
chamaban ao templo a católicos e
evanxelistas; vin tamén os carteis
dos diferentes partidos políticos,
e souben que chegaba a un sitio
onde había liberdade. A Federa-
ción non está para facer política
pero tamén sabemos que todo é
política, e trasladaremos todas as
reivindicacións a onde fagan fal-
ta. O día 1 de decembro entrarán
no Parlamento de Galicia e nas
Cortes, no Ministerio de Traballo
e na Consellería de emigración.

A única sesión do congreso
serviu para coñecer as principais
preocupacións do colectivo de

emigrantes galegos. Respecto
dos problemas laborais insisten
en aumentar os procesos de re-
gulación ante o aumento da pre-
cariedade laboral, “o discurso
oficial duro contra a inmigración
irregular consiste na práctica to-
lerancia cero aos empresarios
irregulares. No aspecto social ta-
mén se criticou o desamparo que
produciu na diáspora o Decreta-
zo, sobretodo en canto ás persoas
de máis idade que non chegan
aos prazos de cotización para cu-
brir o subsidio por retorno, unha
axuda que anteriormente era moi

solicitada por mulleres e maio-
res. Tamén peden ao goberno a
eliminación do requisito polo
que un emigrante perde a condi-
ción de retornado aos dous anos
do seu retorno.

Viaxes baratas e mellores
centros

O alto prezo dos avións, en épo-
ca de compañías de baixo custe,
foi outravolta obxecto de críticas
e demandas de intervención, pro-
poñendo o traspaso das compe-
tencias de portos e aeroportos ás

comunidades autónomas como
medida para baixar prezos que
consideran “atropellos das com-
pañías, que ofertan viaxes máis
baratas de Suíza a América que o
que nos custa ir a Galiza”. Piden
que se oferten billetes especiais á
mocidade que curse estudos ou
formación profisional na Suíza e
que se faciliten pasaxes con re-
dución a xente con invalidez. 

O Congreso tamén pediu que
se mellore a situación dos centros,
cumpríndose o acordado no VII
Pleno do Consello de Comunida-
des Galegas para crear unha intra-
net  que proporcione conexión in-
tegral ás  entidades galegas no ex-
terior, cun dominio específico; a
potenciación das actividades for-
mativas para xestión das aso-
ciacións e máis medios econó-
micos e materiais para conseguir a
integración da xente máis nova,
integración que é unha teima xera-
lizada de todas as asociacións.

A polémica máis activa pro-
tagonizouna o debate sobre a ne-
cesidade de mellorar o proceso
de elección da Comisión Delega-
da, un organismo de representa-
ción dos emigrantes para o que a
Federación solicita máis repre-
sentatividade e un proceso elec-
toral máis transparente.♦
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Domus era en latín ‘casa’ –velaí a Do-
mus, a Casa  do Home, na Coruña– e o
dominus era “o que manda na casa, o se-
ñor”. Claro que non tiña por que ser o
home necesariamente pois existía tamén
domina ‘a que manda na casa, a señora’.

Algunhas linguas románicas conser-
van para a muller un derivado desa pala-
bra latina: o italiano donna (dela deriva a
Madonna, a Señora, a Virxe María), o
catalán dóna e o galego dona, tratamen-
to de respecto (Miñas donas e meus se-
ñores…). Tamén  o francés dame e de-
moiselle (e madame e mademoiselle) que
pasaron, adaptadas, a outras linguas; pa-
ra nós dama e damisela. Do diminutivo
latino de domina procede doncela, igual
que os devanditos demoiselle e damisela.

É coñecido o feito de que un animal
nocivo no campo –e do que a mordedela
era considerada popularmente como
mortal– recibe en moitas linguas nomes
agarimosos e tratamentos de respecto.
Por iso lle chamamos en galego doniña,

diminutivo de dona, e donicela, nome da
mesma orixe. Pero a denominación do-
nosiña non ten a mesma orixe pois pro-
cede de donosa: garridiña (que é tamén
outra das súas denominacións galegas).

O señor e a señora adoitan ser os pro-
pietarios, polo que dono e dona, deriva-
dos de dominus e domina, conservan ese
sentido. E o dominio e predominio social
orixinou o tratamento de respecto
don/dona (don Xosé, dona María).

Pero non queremos abandonar a casa
sen sinalar un par de derivados relaciona-
dos con ela: o substantivo domicilio e o ad-
xectivo doméstico, do que derivou o verbo

domesticar ‘facer que un animal teña un
comportamento que lle posibilite vivir na
casa’. O mesmo significado primitivo que
domesticar ten o verbo galego domear aín-
da que por extensión falemos de domear
unha vara de pau ou unha barra de metal.

Naturalmente, fórmanse derivados de
dominio e de dominar con prefixos: pre-
dominar, predominio, condominio, etc

Xa dixemos que o domingo é o día da
semana adicado ao “Señor”, o día que a
relixión católica adica á misa e á oración.
É o día do descanso dominical. E actual-
mente o dos suplementos dominicais dos
xornais e dos condutores “domingueiros”.

Domingo (ou mellor aínda Domin-
gos, que é o tradicional) é nome de ho-
me, e Dominga –e mais Dominica- de
muller. E os dominicos ou dominicanos
son os frades da orde relixiosa fundada
por Domingos de Guzmán. Tamén os do-
minicanos son os naturais da illa de San
Domingos, hoxe República Dominicana.

Finalizaremos con outra palabra deri-
vada de domus: a denominación do xogo
do dominó. É doado decatarse pola acen-
tuación que o nome se espallou dende o
francés (por iso dominó e non dómino) pe-
ro: como se explica a palabra?  O dominó
era unha ampla capa negra con capuchón
que levaban os clérigos en inverno. Mais
tarde, esta vestimenta utilizouse para dis-
frazarse, incorporándose ao carnaval de
Venecia. E se cadra foi da metáfora por un-
ha capa negra que serve para ocultar polo
que denominou as fichas do xogo (unha
“capa negra” esconde a cara branca onde
figura a puntuación delas). E das fichas  pa-
sou á propia denominación do xogo.♦

Domus
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

A Federación de Sociedades Galegas celebra o seu décimo congreso

Os emigrantes na Suíza peden máis axudas
ao retorno e viaxes máis baratas

XAN CARBALLA / ZÜRICH

O pasado 28 de novembro celebrouse na localidade suíza de
Zug, o X Congreso da Federación de Sociedades Galegas na
Suíza. As ponencias do congreso da renacida Federación fi-
xeron fincapé en aspectos sociais e culturais que afectan a
unha das principais comunidades de galegos emigrantes en
Europa. O Congreso reelixiu como presidente a Pedro Hombre.

A ponencia de cultura e lingua
foi exposta por Manuel Váz-
quez, un emigrante galego que
leva 35 anos na Suíza. O alega-
to foi curto pero centrouse na
demanda aos tribunais de que
esixan a Francisco Vázquez, al-
calde da Coruña, o acatamento
das sentencias sobre o topóni-
mo da cidade.

“A Federación considera que
se trata dunha situación insólita,
na que un cidadán pode desobe-
decer e burlarse publicamente
dos tribunais, dos xuíces e dos
fiscais sen que iso teña conse-
cuencias”. O congreso federati-

vo demanda a Pérez Touriño
que exprese publicamente a súa
postura e non permaneza indife-
rente ante unha situación tan
grave “porque amosaría falta de
autoridade e deixaría entrever
cara o futuro evidentes proble-
mas para garantir a coesión te-
rritorial de Galiza”. A demanda
do colectivo emigrante a Fran-
cisco Vázquez é que “empregue
o galego como lingua propia e
cooficial, tal como sinala o Esta-
tuto de Autonomía: o contrario é
rirse do pacto democrático e dos
principios máis elementais da
convivencia cidadá”.♦

Vázquez contra Vázquez

Baldomero Álvarez, Gonzalo de Benito, Pedro Hombre, Xoán Castellanos e Cristina Pe-
na na mesa que presidiu o congreso.                                                     X. CARBALLA

Manuel Vázquez.                           X.C.



Cando un novo tren de alta velo-
cidade avanza con brío renovado
nos titulares e nas declaracións do
poder público é de notar a coinci-
dencia dos golpes de peito do go-
berno central de hoxe cos dos
monteiristas de hai case cen anos
para reclamarlles aos electores
galegos confianza cega no pro-
xecto de transporte de vangarda.

É o propio Montero Ríos
quen lle dá en agosto do 1906 o
nome de “tren rápido” nunha
carta dirixida a
Ceferino L. Ma-
estú, presidente
da Cámara de
Comercio de Vi-
go, ao que lle co-
munica nun re-
xistro paternalista
e tranquilizador
que o proxecto
vai moi ben enca-
miñado: “Eu xa
teño moi reco-
mendado en Ma-
drid o asunto do
tren rápido ou,
mellor dito, da
consignación nos
orzamentos do
Estado dunha
partida para sub-
vencionalo”.

O presidente
do goberno libe-
ral e deputado
por Santiago,
que vai alternar
con Moret a pre-
sidencia do gabi-
nete entre xuño
do 1905 e de-
cembro do 1906,
comprende que non abonda con
simples promesas nun lugar co-
mo Galiza que vén de padecer a
tortura de sucesivas crebas frau-
dulentas nas contratas da Com-
pañía de “Ferrocarril del Nor-
te”. “Considero que este (a re-
serva dunha partida concreta
nos orzamentos) é o único me-
dio eficaz para lograr o propósi-
to que tanto lles interesa a esa
cidade e a todo o país”. 

Montero Ríos bota aínda un
cuarto a espadas para convencer
o seu maltratado electorado que,
con todo, chama ao seu retiro de
verán na finca de Lourizán, en
Pontevedra, “A Meca de Gali-
za”, de acordo coa definición do
monteirista incondicional La Voz
de Galicia que compara os pere-
grinos do favor clientelar cos
mahometanos. “Teña a segurida-
de –acrecenta o presidente do
goberno– de que eu non vou des-
maiar e que continuarei facendo
da miña parte todo o que poida
para este propósito. O seu afectí-
simo e seguro servidor que lle

bica a man, Montero Ríos”.
Con todo, a iniciativa do tren

rápido do 1906 non é de Madrid
senón dos comerciantes galegos
na Arxentina que defenden a de-
signación da Coruña ou Vigo co-
mo terminais dunha liña rápida
de transatlánticos entre o Mar da
Prata e Europa para a que o go-
berno arxentino ofrece unha sub-
vención de 56.000 pesos ouro ao
mes. O tren veloz é a achega so-
licitada ao goberno español para

unir os portos ga-
legos coa frontei-
ra francesa no
primeiro proxec-
to histórico de li-
ña continental de
alta velocidade. 

Para repre-
sentar os intere-
ses da colonia
galega chega a
Madrid en 1906,
avaliado con cin-
cuenta mil sina-
turas de emigran-
tes, o indiano de
Ponteareas Mar-
tín Echegaray, ao
que reciben
Afonso XIII e
Montero Ríos. O
Goberno concé-
delle asistencia
diplomática para
que convenza os
armadores fran-
ceses, da Hansa e
de Londres das
vantaxes de ins-
talar unha magna
estación intermo-
dal na Galiza.

Faro de Vigo do 16 de Setem-
bro do 1906 publica na primeira
unha carta de Martín Echegaray
ao ministro de Fomento na que o
emigrante, recoñecido polo xor-
nal co título de delegado do Go-
berno canda as compañías de na-
vegación estranxeiras, chama a
atención sobre a mellora da dota-
ción dos portos que reclaman os
armadores. É unha cuestión de
“decoro nacional” di o interlocu-
tor que advirte que “só o feito de
que figurase algún dos nosos por-
tos na navegación rápida subven-
cionada polo goberno arxentino
con 56.000 pesos ouro mensuais,
obriga ao Goberno español, en
xusta reciprocidade, a facilitar o
natural complemento destas co-
municacións mediante un servi-
cio ferroviario ao centro de Euro-
pa que complete a liña marítima”.

Martin Echegaray declárase
“extenuado despois das angus-
tias e padecementos” da súa em-
baixada por un asunto de tan ele-
vado interese pero renova a súa
fe na palabra do ministro de Fo-

mento sobre o tren rápido: “con-
fío agora en que mercé ao patrio-
tismo do que Vosa Excelencia
ten dado sinalada proba, resolve-
rase con urxencia este asunto no
que, por certo, as máis interesa-
das son as compañías ferrovia-
rias polos beneficios que van ti-
rar. Que Deus garde a Vosa Ex-
celencia por moitos anos”.

“O tren rápido
vai moi adiantado”

O ministro de Fomento informa
de que o tren vai a todo gas:
“Compráceme participarlle que
están acordadas facilidades das al-
fándegas e que estou a xestionar
con interese e urxencia, canda a
compañía do “Ferrocarril del Nor-
te”, o estabelecemento de trens di-
rectos e rápidos entre Vigo e a
fronteira francesa e que xa conta-
mos co apoio incondicional da
compañía de Ourense a Vigo. Po-
de ter a plena seguridade de que o
goberno non omitirá sacrificios a
prol dos intereses nacionais”.

Montero Ríos renova seguri-
dades do goberno sobre o tren rá-
pido nunha carta ao presidente da
Cámara de Comercio de Vigo de
21 de agosto de 1906. O seu texto
aparece en todos os xornais: “Meu
querido amigo: onte recibín carta
do director xeral de Obras Públi-
cas que transcribo no seu parágra-
fo principal; di así: O asunto do
tren rápido entre Vigo e a fronteira
vai moi adiantado. Precisamente
martes pasado, antes de saír para
San Sebastián, conferenciei coas
compañías do Norte e de Ourense
e Vigo e tiven o ofrecemento firme
e definitivo de montar ese servizo
mediante auxilios do goberno que
se estipularán así que coñezamos a
extensión do servizo”.

O presidente do goberno
procura transmitir confianza no

remate da carta: “Como vostede
pode ver, meu querido amigo, a
cousa non vai tan mal”. A conti-
nuación Montero Ríos engade
estas palabras das que parece
transcender algunha rexouba:
“Xa veremos ao final como to-
do se resolve”

O concurso arxentino para a
navegación veloz entre Europa
e os portos do Río da Prata re-
solveuse a prol de Cádiz e Xé-
nova, o que rebentou con forza
o globo das ilusións combina-
das do tren e dos barcos rápidos.
Perdíase “movemento, tránsito,
comercio, expansión, derrame
de ideas, de ho-
mes e de produ-
tos ou o que é o
mesmo: riqueza,
so l idar iedade ,
progreso e civili-
zación”, como
expresaba un in-
forme dos con-
signatarios.

Os emigrantes
non dubidaron ao
identificar a res-
ponsabilidade do
fracaso. A revista
Galicia da Haba-
na utiliza o acento
doído da catástro-
fe do 1898, que se
despachara por
certo coa sinatura
de Montero Ríos
no Tratado de Pa-
rís: “Que se pode
esperar dun go-
berno de politicastros que leva-
ron o pobo a vivir fóra da reali-
dade, de gobernantes que desco-
ñecen as necesidades dos seus
gobernados, dun goberno que
nos ten no século XVIII e que
permite que o pobo morra de fa-
me e emigre; de homes que non
saben o que é o comercio? Nada” 

Faro de Vigo non se para a
considerar que o líder conserva-
dor Elduayen, ao que adulan a
diario, é en boa parte responsábel
de que o tren, o outro tren, o con-
vencional, demorase unha eterni-
dade. Tanto que afinal a Galiza e
a Asturies chegou con oitenta
anos de atraso sobre a rede esta-
tal. A ocasión parece pintada para
zorregar no funesto torno liberal
de Moret e Montero: “O feito de-
be consignarse aínda que o cora-
zón deite sangue: Vigo, porto na-
cional, foi deixado no abandono
máis completo polo goberno de
España nun asunto no que com-
petía cun porto estranxeiro para
un triunfo que vai determinar no
futuro o predominio marítimo na
costa occidental da Península”
Para o tren rápido Vigo precisaba
o apoio do goberno pero o que ti-
vo nel foi “un aliado do inimigo,
o que máis eficazmente cooperou
á súa derrota” A natureza dotou a
costa galega de condicións sobre-
saíntes “pero sen o complemento
da comunicacións rápidas e de-
mais facilidades esixíbeis, non
pode merecer a preferencia”, en-
gade o xornal.

Faro chama por unha vez, a
mostrarlle os cairos ao goberno:
“Imponse unha protesta enérxi-
ca por parte de todas as corpora-
cións e centros, se por acaso non
se estima de maior oportunidade
a celebración doutros actos máis
resoantes”

A desastrosa negociación do
Tratado de París, polo que se lles
cedía aos Estados Unidos Cuba,
Porto Rico, Filipinas, a Illa de
Guam e outras menores a esco-
ller no Caribe debería ter expul-
sado da política a Montero non
sendo que igual ca Gamazo, Pi-
dal ou La Cierva mantiña unha
vasalaxe caciquil no seu país de

orixe que lle in-
teresaba ao poder
central. Esta é a
razón de que o
goberno lle pre-
miase o infame
Tratado (que se
estuda nas esco-
las diplomáticas
como modelo de
torpeza) coa pre-
sidencia do Se-
nado.

A carreira
política de Mon-
tero ten outro fi-
to, á parte do
Tratado de París,
que foi a súa ba-
talla no Senado
contra o proxec-
to de auxilio ás
empresas ferro-
viarias. A políti-
ca de Montero de

non dar un peso para o servizo
público ferroviario, en defensa
da Facenda foi unha das causas
do eterno estancamento do tren
Galiza-Madrid. Martín Echega-
ray non comprendeu a expresión
“Xa veremos afinal como todo
se resolve” coa que se adiaba o
tren rápido por cen anos.♦
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Montero Ríos prometera
un tren de alta velocidade para Galiza no 1906

GUSTAVO LUCA
O tren rápido para Galiza foi un compromiso do goberno cen-
tral en novembro do 1906 e tivo como valedor o presidente
Uxío Montero Rios, deputado por Santiago, que hoxe lles dá
nome a rúas e prazas de todo o país. A firme promesa ilusionou
a opinión pública, puxo en vilo as cámaras de comercio e gal-
vanizou os xornais, que vían no tren de alta velocidade unha
serodia compensación polo desleixo do goberno central co tren
convencional, que chegara a Galiza cun atraso de oitenta anos.

‘Eu xa teño moi
recomendado en
Madrid o asunto
do tren rápido ou,
mellor dito,
da consignación
nos orzamentos
do Estado dunha
partida para
subvencionalo”
Montero Ríos
ao presidente da
Cámara de
Comercio de Vigo
o 19 de agosto
de 1906. ‘O asunto do tren

rápido entre Vigo e
a fronteira vai moi
adiantado e teño
o ofrecemento firme
e definitivo de
montar ese servizo
mediante auxilios
do goberno”,
escribe o director
xeral de Obras
Públicas en 1906.

Aspecto da construción da liña férrea Monforte-Palencia en 1880.



XOSÉ GARCÍA
Perante o estancamento dos
prezos do leite, o sector labrego
europeo ameaza cunha folga
en toda a UE. Compostela foi
a capital do sindicalismo agra-
rio durante os últimos días.

Galiza converteuse durante tres dí-
as, entre o 26 e o 28 de novembro,
no centro do debate sobre o futuro
do sector lácteo en Europa. Non en
van, o terceiro Seminario Europeo
do Leite, organizado polo Sindica-
to Labrego Galego en terras de
Compostela, reuniu a representan-
tes de organizacións agrarias de
Portugal, Francia, Bélxica, Alema-
ña, os Estados Unidos e a India,
ademais de contar coa presenza da
Coordinadora Labrega Europea
(CPE), que aglutina 24 membros
de todo o continente. Con esta
asistencia, a decisión final de esi-
xir un prezo digno para o leite ou,
en caso contrario, convocar a pri-
meira folga do sector a escala eu-
ropea, promete ser histórica. 

O seminario comezou cun mi-
nuto de silencio en lembranza dos
cinco labregos Sem Terra asasina-
dos o 20 de novembro, no estado
brasileiro de Minas Gerais, por si-
carios dos fazendeiros. Aínda que
o tema central viraba ao redor da
análise do novo sistema de axudas
que vai vir coa reforma da Política
Agraria Común (PAC), a presenza
de sindicatos dos EE UU e da In-
dia deulles aos debates un cariz
máis global e inseriu as interven-
cións no contexto da Organización
Mundial do Comercio (OMC);
precisamente, a PAC que se pre-
tende impor agora nos 25 países
da Unión non é máis ca unha ten-
tativa de adaptarse aos ditados
deste organismo multilateral. Ta-
mén serviu esta diversidade de
puntos de vista para acadar con-
clusións coma que “a pesar dos
quilómetros que nos afastan, das
diversas culturas e das diferentes
estruturas de produción, todos su-
frimos os mesmos problemas”.  

Estes problemas non son ou-
tros que a aplicación de políticas
leiteiras que obrigan as agricultu-
ras de todo o mundo a competir en-
carnizadamente entre elas median-
te uns prezos que non cobren nin
os custos nin o traballo de produ-
ción. Datos como que as explota-
cións europeas están a percibir o
mesmo prezo polo quilo de leite
que hai vinte anos, evidencian que
as políticas agrarias actuais só ser-
ven para que as industrias alimen-
tarias teñan asegurado un fornece-
mento de materia prima a moi bai-
xo prezo para maximizar os seus
beneficios. Os perdedores, ade-
mais dos labregos, que non ven
compensada esta baixa de prezos
coas axudas da Administración, ta-
mén son os consumidores, que ca-
da vez mercan máis caro e teñen
que financiar as subvencións á
agricultura a través dos impostos.

O desligamento das axudas 

Respecto ao panorama que se de-

buxa para a UE coa reforma da
PAC, os principais temores tive-
ron un denominador común: o
desligamento das axudas. As aná-
lises contaron cos puntos de vista
de Cyrille Verlinden, do Mouve-
ment d’Action Paysanne, de Bél-
xica (MAP); Romuald Schaber,
da Unión Alemá de Produtores de
Leite (BDM); Denís Hauchard,
da Confédération Paysanne, de
Francia; Roberto Mileli, da Con-
federação Nacional de Agricultu-
ra, de Portugal (CNA); e Xabier
Gómez Santiso, responsábel de
acción sindical gandeira do Sindi-
cato Labrego Galego.

Todos coincidiron en amosar a
fonda preocupación ante unha re-
forma que pretende, con esta medi-
da do desligamento, desvincular as
axudas á agricultura da produción
e que lle afectará directamente ao
leite. En palabras de Schaber, o
desligamento “parécenos un horror
e dános auténtico pavor”. O gan-
deiro xermano trazou un panorama
preocupante do sector no seu país,
e afirmou que coa crise provocada
pola caída dos prezos do leite for-
zada pola industria, e a falla de ren-
dibilidade da produción láctea, o
desligamento vai provocar o aban-
dono de moitas explotacións, sobre
todo en zonas montañosas, que po-
derán cobrar axudas sen producir e
optar por alternativas máis atracti-
vas como a xeración ecolóxica de
gas. Na mesma liña, o portugués
Mileli afirmou que o desligamento
será unha medida fatal para o de-
senvolvemento rural, e anticipou
que vai favorecer que as poucas
explotacións que queden se inten-
sifiquen para ser rendíbeis, xeran-
do graves problemas ambientais,
ademais de contribuír á desertiza-
ción e ao éxodo rural. Cunha vi-
sión máis xeral, Denís Hauchard
dixo que a vontade destes cambios
é a de acelerar o proceso de rees-
truturación do sector leiteiro, e
baseouse en estudos feitos en Fran-
cia que demostran que o desliga-
mento provocará o abandono do
50% das explotacións lácteas que
aínda sobreviven.

En canto ás consecuencias do
desligamento para Galiza, Santi-
so explicou que se evolucionará
dunhas axudas á produción a ou-
tras dirixidas ás persoas, quedan-
do a actividade agraria en segun-

do plano. Isto provocará, por un-
ha banda, a perda total de digni-
dade do oficio agrario, posibili-
tando o cobro de subvencións sen
traballar; e a perda de rendibili-
dade progresiva da produción pe-
rante a caída constante de prezos.
As consecuencias serán un medio
rural con moi poucas explota-
cións, cunha poboación cada vez
máis escasa e envellecida, e coa
terra abandonada a monte. 

Contra isto, Santiso falou dun-
ha alternativa baseada en políticas
que se dediquen a consolidar as
explotacións que aínda quedan,
que fixe poboación no medio ru-
ral, que manteña a superficie agra-
ria existente e que xere condicións
para que a actividade agropecuaria
sexa rendíbel e dea uns ingresos
dignos. Mesmo reivindicou unha
política agresiva para repoboar o
medio rural, pois en caso contrario
“moi pronto estaremos nunha si-
tuación de non retorno para recu-
perar o noso agro”.

Nas conclusións do seminario,
denunciouse que a reforma da Or-
ganización Común de Mercado do
Leite que trae a nova PAC “des-
truirá a produción leiteira labrega
e terá graves consecuencias en ter-
mos de concentración da produ-
ción, de destrución medioambien-
tal, de seguridade alimentaria, e de
desertización rural. Por iso, neste
encontro, as organizacións labre-
gas internacionais e europeas pre-
sentes, asumimos o compromiso
de loitar conxuntamente para que
as políticas dean prioridade ás ne-
cesidades da sociedade e non aos
intereses das transnacionais”.

As distintas solucións que se
apuntaron por parte dos conferen-
ciantes confluíron na necesidade
de realizar políticas que respecten
a soberanía alimentaria de cada
país, é dicir, que as explotacións
labregas de cada pobo ou estado
produzan para abastecer de ali-
mentos á súa propia poboación,
pois é o único xeito de manter un
medio rural vivo e activo. O con-
trario, abrir os mercados ás impor-
tacións foráneas, moitas veces
subvencionadas e a prezos por bai-
xo do custe –práctica coñecida co-
mo dumping–, só traerá canda si
un peche masivo de explotacións
en todo o mundo e a desertización
e abandono do medio rural.♦

A oferta da CEOE 
MANUEL CAO

A Confederación Española de Organizacións Empresariais (CE-
OE) vén de presentar un ambicioso programa de colaboración
co goberno español para o financiamento, construción e explo-
tación dun conxunto de infraestruturas consideradas necesarias
para o desenvolvemento da economía española. Esta iniciativa
está nas primeiras fases de deseño e consultas cos axentes so-
ciopolíticos e pretende minimizar os efectos que terá, para Es-
paña, a perda dos fondos de cohesión e a redución dos Fondos
Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER). 

A xustificación da Proposta CEOE de investimento públi-
co-privado de infraestruturas 2005-2012 aséntase no déficit
infraestrutural que segue a ter España e na necesidade de re-
correr aos recursos propios unha vez que os fondos da UE, no
período 2007-2013, van ser canalizados cara a outras actua-
cións e áreas xeográficas. A proposta dos empresarios espa-
ñois ten, ademais, como obxectivo xerar oportunidades de ne-
gocio no sector da construción e acadar, a cambio, certas van-
taxes do goberno materializadas na estabilidade da débeda e
déficit público. O programa de infraestruturas inclúe trans-
portes por estrada, ferrocarril e obras hidrolóxicas e contaría
cun financiamento total de 23.350 millóns de euros dos que o
93,5% serían fondos privados. O modelo de colaboración pú-
blico-privada (CPP) proposto pola CEOE sería coerente coa
Lei de Contratos das Administracións Públicas e, de acordo
cos criterios de EUROSTAT, non computaría á hora de con-
tabilizar os déficit públicos especificados en Maastricht.

O mapa de actuacións contempla un programa de estradas
que levaría o 68,5% do financiamento total, distribuídas en es-
tradas CPP (7.000 millóns de euros), autoestradas de peaxe di-
recto (5.000 millóns de euros) e autoestradas de peaxe sombra,
con 4.500 millóns de euros. O modelo CPP requeriría a creación
dunha Axencia Estatal de Estradas para o seguimento e control
dos programas de investimentos realizados. Ademais, proponse
a construción e explotación, en réxime de concesión, do eixo fe-
rroviario de mercadorías Algeciras-Perpignan, como vía de enla-
ce entre Marrocos e Francia, que permitiría capturar parte do
tránsito de mercadorías por estrada. Os recursos privados ache-
garían 2.000 millóns a este proxecto mentres que o Estado enga-
diría 1.000 millóns, que virían, na súa totalidade, dos fondos eu-
ropeos asignados á Rede de Transportes Multimodal Transeuro-
pea. O plan inclúe, finalmente, a construción de plantas desalga-
doras no Levante español e certas actuacións en saneamento, de-
puración e abastecemento de auga en Andalucía. Todas as actua-
cións propostas aféctanlle ao Mediterráneo e Madrid con algun-
has iniciativas específicas nas Baleares e nas Canarias.

A oferta da CEOE é, en primeiro lugar, novidosa e merece
ser tida en conta como unha posibilidade máis. Até agora, a
iniciativa privada, no ámbito das infraestruturas, só se mani-
festou na construción dalgunhas autoestradas de peaxe que su-
plían un déficit de infraestruturas evidente e que tiñan unha
rendibilidade asegurada. O esforzo investidor do período so-
cialista financiado con débeda pública e as achegas recibidos
despois dos fondos comunitarios permitíronlle á economía es-
pañola superar, en parte, as carencias das infraestruturas her-
dadas do franquismo sen recorrer directamente aos recursos
privados. As restricións orzamentarias poden afectarlle á ca-
pacidade investidora do Estado e haberá que priorizar as ne-
cesidades que se deben financiar (educación, saúde, infraes-
truturas, pensións, etc). A disposición a pagar impostos deter-
minará a posibilidade de contar con recursos públicos sufi-
cientes para non ter que privatizar funcións do Estado. Por cer-
to, na oferta da CEOE o esquecemento de Galiza é absoluto.♦

‘Todas as actuacións propostas
aféctanlle á área do Mediterráneo e

Madrid con algunhas iniciativas
específicas nas Baleares e Canarias”
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As organizacións agrarias esixen prezos dignos 

O sector lácteo ameaza
coa primeira folga europea

Participantes no Seminario Europeo do Leite, organizado polo SLG. 

O proxecto da CEOE defende mellorar a alta velocidade ferroviaria.



O PIB per cápita en Galiza no
ano 1980, segundo datos do INE
e dun estudo do presidente do
observatorio do Banco Central
Europeo, Guillermo de la Dehe-
sa, era do 87,28% -tomando a
media española igual a cen-
mentres que na actualidade é do
79,30%. Neste apartado, Galiza
sitúase como a segunda comuni-
dade con maior perda de PIB per
cápita, só por diante de Asturias. 

Os datos indican que malia a
descentralización anunciada co Es-
tado das Autonomías, no aspecto
económico o proceso de concen-
tración foi crecente. En termos ab-
solutos, Madrid foi a autonomía
que máis creceu dende 1980. Se
nese ano representaba o 14,02% do
total estatal, no 2003 o seu peso na
economía é do 17,3%. Cómpre di-
cir que este proceso de centraliza-
ción foi máis forte no período
1995-2003, posto que aumento foi
de case dous puntos porcentuais -
do 15,28% a un 17,3%, segundo
datos de Cuadrado e do INE-.

O crecemento de Galiza no
período 1995-2003 estivo sempre
por debaixo da media española
(3,1% fronte a un 3,5%), o cal au-
mentou a perda de peso e afastou
a converxencia coa media estatal.
Enténdese por converxencia a
aproximación dos niveis de renda
xerada por habitante entre Galiza
e España. Polo tanto, para medir a
converxencia vai ter importancia
a evolución do PIB, pero tamén a
porcentaxe de habitantes que re-
presenta Galiza dentro do conxun-
to estatal. O PIB en termos totais
descendeu dende o comezo da de-
mocracia. O PIB per cápita tamén
o fixo. Non embargante, por mor
da perda de habitantes que se vén
producindo dende o ano 1995, os
niveis de renda por habitante vol-

veron repuntar dende ese ano. 
“Mentres que a perda de PIB

vense dando sobre todo dende o
ano 1990 de xeito progresivo pe-
ro non con grandes caídas, a per-
da de poboación ven caendo de
forma acentuada dende 1996. Iso
motivou que a renda per cápita
non caíse tanto como o valor ab-
soluto do PIB. A Xunta está a op-
tar pola vía pasiva da converxen-
cia, consistente en non crecer
tanto como o Estado en valores
absolutos, pero en perder poboa-
ción”, explica o responsábel de
asuntos económicos de CC OO
Galiza, Manuel Lago.

Segundo datos da Contabili-
dade Rexional de España do INE,
a converxencia galega nos últimos
50 anos ten dúas etapas. Por un la-
do está o período que vai entre
1955 e 1980, no que pasou do
65% da media estatal, até o 87%.
“Nese período a converxencia foi
rápida e real. A partir dese mo-
mento a economía entrou nun pro-
ceso de diverxencia”, apunta De la
Dehesa. Ademais, dentro de Gali-
za, o proceso de crecemento tam-
pouco foi semellante. Pontevedra
foi a provincia que máis aumentou
a súa produción e Ourense a que
menos. “As dúas provincias ga-
legas máis pobres (Lugo e Ouren-
se), tampouco converxen coas dú-
as máis ricas (Pontevedra e A Co-
ruña)”, engade De la Dehesa.

Considerando que a poboa-
ción galega se incremente a partir
de agora ao mesmo ritmo que a
poboación española, o crecemen-
to do noso PIB debería ser cando
menos un 1% superior para poder
converxer no ano 2022. Se ese
crecemento fose só dun 0,5%, a
converxencia non se daría até o
2041, mentres que para un crece-
mento igual das dúas economías,

a converxencia non se daría nun-
ca. Pola vía pasiva, extrapolando
o ritmo de perda de poboación do

período 1996-2003, que foi de ca-
se un punto en termos de peso re-
lativo de Galiza no conxunto do
Estado, a converxencia daríase
con igual crecemento económico
no 2021 e cun punto porcentual
máis podería producirse no 2013. 

Converxencia europea

Galiza fica entre as 25 rexións
máis pobres da UE. Os índices de
converxencia apuntan que as re-

xións máis pobres están conver-
xendo coa media europea, pero as
25 máis ricas estanse afastando.
Nestes momentos Galiza ocupa o
posto 25, cando en 1986 era a nú-
mero 19 pola cola. En termos por-
centuais, pasou de ter o 55% da
media europea a un 63%. Non
embargante, o crecemento medio
das rexións máis pobres é do 9%
e o do norte de Portugal -que xun-
to con Galiza constitúe unha re-
xión- foi do 11%.♦
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Cos niveis actuais de crecemento, a converxencia non se chegaría a producir

Galiza foi a autonomía
que máis peso perdeu dende 1980

RUBÉN VALVERDE
Galiza representaba en 1980 o 6,52% do PIB estatal, mentres
que no 2003 contribuíu só co 5,32%. A perda de peso da econo-
mía galega no conxunto da economía española foi de 1,15 pun-
tos, a maior en termos absolutos de  todo o Estado. Co ritmo ac-
tual de crecemento, a converxencia non se chegaría a producir,
pois o PIB estatal foi maior que o galego nos últimos 25 anos.

Taxa de crecemento de PIB
acumulado entre 1995 e
2002 en termos reais

Murcia ............................. 32,6
Valencia  ...........................30,8
Andalucía ........................ 30,4
Madrid ............................. 30,3
Navarra ........................... 29,4
Canarias .......................... 29,3
Cantabria ........................ 29,1
Extremadura ................... 29,0
Euskadi ........................... 27,8
España ........................... 26,4
Ceuta e Melilla ................ 26,1
Illes Balears .................... 26,0
Rioja ................................ 24,4
Castilla- La Mancha ........ 23,3
Catalunya ........................ 22,6
Aragón ............................ 21,5
Galiza ............................. 20,8
Castilla y León ................ 18,5
Asturias ........................... 16,8

Fonte: INE.

Simulación de crecemento con distintos escenarios.
Anos en que se produciría a converxencia

Diferencial 
crecemento PIB  0% 0,5% 1%
Galiza/España 

Crecemento 
poboación igual Nunca 2041 2022
Galiza/España 

Poboación G/E 
igual que no 2021 2016 2013
período 1996-2003 

Fonte: CC OO, con datos do INE, IGE e Ministerio de Economía.

“A economía galega ten unha ca-
pitalización fráxil. O investimen-
to de base tecnolóxica só é repre-
sentativo no sector do automóbil.
Non temos un sector terciario
avanzado -de gran valor engadi-
do-, as empresas máis innovado-
ras sitúanse arredor de Madrid.
Os centros tecnolóxicos que cre-
ou a administración pública ape-
nas teñen dotación económica
nin de persoal. O exemplo a se-
guir é Citröen, que creou unha re-
de de empresas auxiliares con
forte base tecnolóxica. Habería
que preguntarse porque co naval
non se fixo o mesmo”, explica o
profesor da USC, Xavier Vence.

O investimento público en
I+D+I en Galiza é do 0,7%, men-
tres que a media estatal e supe-
rior a un 1% e en Madrid destí-
nase case o 1,5%. A media euro-
pea é do 2%. “A dotación de ma-
quinaria e bens de equipo máis
sofisticados e o desenvolvemento
das infraestruturas de transporte,
comunicación e servizos estimu-
lan a produtividade, aumentan a
eficacia, baixan os custes e me-
lloran a competitividade. Os tra-
balladores que coñecen e utilizan
as novas tecnoloxías incrementan
fortemente a súa produtividade e
salarios”, opina De la Dehesa.

Para Manuel Lago é funda-

mental “aumentar a capitalización
da economía galega, superando o
déficit de dotación de capital pú-
blico e privado, que limita o noso
potencial de crecemento. Recoñe-
cendo os avances experimentados
dende a incorporación de Galiza á
UE, os investimentos públicos te-
ñen que ter un pulo complementa-
rio, de xeito que se elimine o défi-
cit en infraestruturas produtivas e
sociais da economía galega e a po-
ña en igualdade de condicións pa-
ra competir co contorno europeo”.

“Nun mundo cada vez máis
globalizado, o comercio e o inves-
timento convértense en dúas gran-
des potencialidades para aumentar

o crecemento. O investimento de
Citröen en Galiza representa o
35% da exportación de Galiza e
un 28% da importación. Con con-
seguir atraer outras multina-
cionais, podería aumentar o co-
mercio intraindustrial e diversifi-
car en maior medida a oferta de
exportación”, engade De la Dehe-
sa. A exportación en Galiza, se-
gundo os expertos, “está moi con-
centrada”. O automóbil representa
un 40%, a pesca un 14% e o téxtil
un 8%. Entre os tres supoñen o
62% e engadíndolle a construción
naval e a madeira, acádase o 75%. 

Non obstante, Galiza non
consegue atraer investimento es-

tranxeiro, “que se sigue concen-
trando en Madrid e no Levante,
especialmente en Cataluña”, ex-
plica Lago. O investimento es-
tranxeiro en Galiza non chega ao
0,5% do total estatal, malia que o
seu PIB é do 5.32%. Para Guiller-
mo de la Dehesa o exemplo a se-
guir é Irlanda: “Grazas ao seu tra-
tamento fiscal xeneroso para o in-
vestimento estranxeiro e a un es-
forzo en capital humano, conse-
guiu atraer investimento estran-
xeiro. En 1986 tiña unha renda in-
ferior á española. Hoxe supera a
media europea en 36 puntos, está
18 puntos por riba do Reino Uni-
do e sácalle 16 a Italia”.♦

Cómpre acadar maior investimento, segundo os expertos

Se a poboación galega se incrementase, a partir de agora, ao mesmo ritmo que a española, o noso PIB debería ser, cando menos,
un 1% superior para converxer no 2022.  



A intervención de Aznar na comi-
sión de investigación do 11 de
marzo foi máis do mesmo xa co-
ñecido en 18 anos de presenza do
vallisoletano na vida política espa-
ñola: dogmatismo, incapacidade
para unha mínima autocrítica e
maneiras autoritarias.  A conclu-
sión foi que entrou para ser pre-
guntado e conseguiu sair sen res-
postar e alcumando a todos os gru-
pos, menos o seu, de mentiráns.

Aznar puido preparar con todo
coidado a súa reentrée política.

Postergada no tempo, polas dúbi-
das que amosaron tando o PP como
o PSOE, decidiu seguir o guión que
durante os últimos meses lle foi
marcando o xornal El Mundo, e fí-
xoo rodeado dos seus colaborado-
res máis fieis: Zaplana, Acebes,
Michavila ou Trillo, ademais dunha
corte de deputados que, apesar de
tratarse da investigación dun atroz
atentado con 192 vítimas e miles de
feridos, non dubidaron en botar
gargalladas e rematar a sesión con
aplausos. Ao PSOE parécelle gos-

tar o escenario debuxado, porque
do contraste coa “presenza humil-
de” que anuncia Zapatero, agarda
fixar a memoria do seu electorado
recuperado en marzo. E ademais
confía que a presenza esmagadora
de Aznar lamine tanto o liderado de
Rajoy como o seu intento de ocu-
par un espazo máis centrado e me-
nos crispado. De entrada o sucedi-
do nos días posteriores no Congre-
so dos Deputados parece que o PP
se apunta ao mesmo xeito de facer
política que inaugurou en 1989 e
que tardou sete anos en levalo ao
poder polos pelos.

Apocalipse e contradicións

A efectos do que se investiga na
comisión, Aznar non deixou espe-
ciais informacións. Segundo a súa

teoría o atentado non tivo nada
que ver coa guerra do Irak, porque
xa estaba preparado desde había
moito, pero asegurou que se el ti-
vese posto a data das eleccións o
día 7 de marzo –que o pensou– o
atentado sería o 3 marzo. Afir-
mouno sen despeitearse, e sen
aportar proba ningunha. O mesmo
que dixo que todo estaba prepara-
do para torcer as eleccións, e esta-
ba planificado non só o atentado
senón os tres días posteriores.
¿Que pasou neses días, segundo
Aznar? Que apesar de que o seu
goberno dixo a verdade, toda a
verdade e nada máis que a verda-
de, foi presentado como un menti-
rán pola deslealdade do PSOE e a
indignidade da Cadena Ser. E iso
volcou as eleccións.

Se acreditamos no que di o

ex-presidente español, os acusa-
dos estaban metidos nunha cons-
piración mosntruosa e se engadi-
mos que Aznar tamén asegurou
que os cerebros intelectuais no
estaban “en montañas nin deser-
tos lonxanos”, algo que Llama-
zares interpretou como unha alu-
sión directa a Francia e Marro-
cos, a lenda está servida.

Ninguén se ocupou de interro-
gar a fondo a Aznar, agás a depu-
tada de Nafarroa Bai, Uxue Bar-
kos. En distintos graos, os porta-
voces preferiron adicarse a un de-
bate estéril cun Aznar especialista
en retorcer argumentos con frases
feitas e continuas reiteracións. Pe-
ro asombra que cando os portavo-
ces do PNV ou ERC son acusados
de componendas con ETA, deixen
escapar a oportunidade de recor-
darlle a Aznar a súa asombrosa
comparecencia en 1998, nas esca-
leiras da Moncloa, con todas as te-
levisións en directo, afirmando
solemnemente “he autorizado
contactos con el Movimiento de
Liberación Nacional Vasco”.
Conversas directas con ETA que
se realizaron en Suíza.

Zapatero estará na mesma tri-
buna que Aznar o día 13 de de-
cembro. A súa responsabilidade
nos días do masacre era mínima e
o seu coñecemento apenas servirá
para facer aclaracións sobre o su-
cedido. Ademais actuará sometido
xa ás “esixencias de Estado”, que
tanto contribúen á opacidade. Por-
que dos meses de comisión hai xa
unha conclusión incontestábel: o
Ministerio do Interior require un-
ha depuración que leva vintecinco
anos postergándose.♦
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Estes días ten Batasuna as súas
primeiras probas de credibilidade
tras a aposta do 14-N de camiñar
exclusivamente por carreiros de-
mocráticos e políticos. Xa conta-
mos aquí como todos os axentes
sociais vascos aplaudiron a pro-
posta da esquerda abertzale ilega-
lizada, aínda que todos lle esixen
que dea un paso adiante que cer-
tifique ese compromiso. Ese paso
adiante, en realidade, debería da-
lo a ETA que é, en primeira ins-
tancia, quen vulnera de xeito sis-
temático os dereitos humanos.
Pero Batasuna non ten pensado
facer ningún xesto máis até que o
resto non faga “algo”. E así, ago-
ra mesmo, estamos nun partido
de tenis onde só hai peloteo. Uns
pídenlle a Batasuna que rexeite os
ataques de kale borroka rexistra-
dos desde hai unha semana; e Ba-
tasuna di que o tempo das conde-
nas pasou, e que cadaquén debe
confesar qué está disposto a facer
para que o proceso avance. Pero a
realidade é que vendo este partido
de tenis, algúns xa cuestionan se,
efectivamente, hai proceso.

Dous cargos públicos socia-
listas foron obxecto da coloca-
ción nos seus coches de senllas
bombas falsas. Ámbolos son ben

estraños, e o propio Arnaldo Ote-
gi confesábame hai días que non
tiña probas, pero que podía afir-
marme que non proviñan do con-
torno da esquerda abertzale. E te-
ño razóns para crer a Otegi cando
di estas cousas (lémbrese o 11-
M, cando foi o primeiro que des-
cartou a ETA). En función da in-
formación que cada un quere re-
coller, debe consultar nas fontes
adecuadas. Precisamente aí tiña
Otegi a oportunidade que agarda-
ba: se non foi o contorno da es-
querda abertzale, máis razóns pa-
ra rexeitar esas coaccións. Por
que non o fai? Porque a pasada
fin de semana tamén se atacaron
sedes do PNV e do PSE, e habe-

ría que rexeitalas todas, non si?
Máis alá do proceso político

aberto, seguimos tendo cada vez
máis perto a votación do Plano
Ibarretxe que, afortunadamente,
saíu da primeira liña de batalla
política dialéctica, e segue o seu
curso parlamentar, que é onde se
deben debatir estes asuntos. O
relatorio que o estuda remata es-
tes días os seus traballos, sen as
achegas de PP e PSE, e con de-
savinzas entre PNV/EA e Ezker
Batua que non chegarán a máis.
Só falta que Sozialista Abertza-
leak diga que vai facer. Gústalle
opPreámbulo pero non o articu-
lado pero, como lle dixo Juan Jo-
sé Imaz, o plano non é algo que

se poida trocear en función do
que lle gusta a cada un. 

A proposta do tripartito vai
colleitando novos adeptos cada
día que pasa: nun proceso de
globalización e integración euro-
pea, de cosoberanía entre os Es-
tados, a libre asociación é un fe-
nómeno político que pode ter
percorrido. E así se vai pensando
en moitos círculos do vasquis-
mo, toda vez que a proposta xa
vai dixerida. Sobre o que faga
Batasuna no Parlamento, non hai
máis que dicir que sería compli-
cado de explicar que levan loi-
tando por unha consulta popular
25 anos, e que cando esa consul-
ta se consagra nun proxecto par-

lamentario se vote en contra.
Non hai moitas saídas.

O remate do ano vén sempre
acompañado da votación dos or-
namentos no Parlamento. Xa sa-
ben que os votos de PP, PSE e
Sozialista Abertzaleak impiden
ano tras ano que eses orzamentos
saian adiante. Só o atraso de Jai-
me Mayor Oreja naquel histórico
pleno permitiu que un exercicio
as contas fosen adiante. Pois des-
ta vez haberá contas aprobadas, e
ninguén vai chegar tarde. Lem-
bran vostedes ese pequeno parti-
do de corte e ámbito exclusiva-
mente alavés, Unidad Alavesa
(UA)? Nas últimas eleccións fo-
ron dentro do PP, e tiraron un só
representante. Mais certas desa-
vinzas cos populares fixeron que
antes do verán abandonasen o
grupo popular e, Enriqueta Beni-
to, pasase ao grupo mixto. Pois
ben, hai apenas unhas horas, UA
anunciou un acordo orzamentario
co tripartito para apoiar unhas
contas “beneficiosas para Ála-
va”. O alavesismo máis integris-
ta, o antinacionalismo máis rese-
so, apoiando as contas diso que
eles mesmos chaman “o secesio-
nismo”. Ver para crer. Que pen-
sarán no PP dos seus ex socios.♦

A credibilidade de Batasuna
pasa as súas primeiras probas

DANI ÁLVAREZ

O Goberno vasco podería aprobar os seus orzamentos
gracias ao apoio de Unidad Alavesa, ex socio do PP.

Bilbao

COUSAS DE ESPAÑA                                                                          ROI CAGIAO

A maioría dos comisionados apenas fixeron preguntas incisivas

Aznar galvaniza os seus seguidores
sen contribucións á investigación

X.C.
As once horas de intervención de Aznar superaron o récord de
Acebes, como se fose necesario que se soupese quen era máis
aguantador. Pero tanto tempo de parola, sabedores todos de que se
emitía en directo por TV, non serviu máis que para lembrar a du-
ra intransixencia do periodo aznarista. Aznar, como fixo co Presti-
ge, di que pudo haber erros pero despois nunca di cales foron. 



En decembro celebraranse as
eleccións xerais en Mozambi-
que, ás que non se presentará o
presidente Joaquim Chissano,
da Fronte de Liberación de
Mozambique (FRELIMO), se-
gundo anunciaba hai un par de
anos. Como é o panorama polí-
tico na actualidade?

Con bastante incerteza; aín-
da que polo xeral se observa
que as persoas teñen a vontade
de mudar de goberno, a realida-
de é que tampouco a oposición
presenta unha alternativa clara
ao FRELIMO. O único partido
forte que pode ter algunha op-
ción é a Resistencia Nacional
de Mozambique (RENAMO),
que é un conxunto de forzas po-
líticas de tendencia conservado-
ra e que gañou en dúas grandes
provincias –Nampula e Sofala–
nas últimas eleccións munici-
pais de maio. Despóis hai ou-
tros pequenos partidos que, a
pesar de concorrer aos comi-
cios, non teñen un programa
electoral o suficientemente de-
finido e tampouco contan con
demasiado apoio da poboación.
De todos os xeitos, os cadros
técnicos mellor preparados per-
tencen, na súa gran maioría, ao
FRELIMO, co cal pode dedu-
cirse que no caso de gañar a
oposición produciríase un certo
retroceso no desenvolvemento
do país. Joaquim Chissano xa
anunciou hai dous anos que non
volvería presentarse e na actua-
lidade é tamén o presidente da
Unión Africana; o candidato
que o substitúe é Guebuça, que
ao mesmo tempo desempeña o
cargo de secretario xeral de
FRELIMO e é un histórico do
partido, dos tempos de Machel.

Hai cinco anos que vive en
Mozambique e o seu obxecti-
vo inicial era estar tan só dous
para poñer en marcha o pro-
grama de cancelación de dé-
beda externa por educación.
Que se conseguiu con este
programa e que está a facer
na actualidade?

Tras os asolagamentos que
se rexistraron en Mozambique
en febreiro de 2000 o goberno
español condonou a débeda ex-
terna bilateral e nós continua-
mos a traballar, exclusivamen-
te, como programa de educa-
ción, sen o compoñente de dé-
beda. Xa levamos cinco anos e
o traballo ten continuidade, ao
menos, para outros cinco. Dei-
xei de coordinar o programa en
febreiro deste ano, e substituíu-
me como responsábel deste un
técnico de orixe mozambicano.
Actualmente, en calidade de
Delegada de Intermon-Oxfam,
adícome a coordenar todos os
programas de educación que a
nosa organización ten en mar-
cha en dúas provincias do país,
Niagra e Cabo Delgado, así co-
mo tamén en Angola.

Os principais logros do pro-
grama de educación foron tres,
coincidindo coas liñas básicas
de actuación do mesmo. En pri-
meiro lugar, o aumento do ac-
ceso á educación a través da al-
fabetización, tanto de crianzas
como de adultos, destacando a
construción e equipamento de
escolas primarias e secundarias
e, no caso das raparigas, a cre-
ación dunha unidade de xénero,
pois trátase de traballar para
que haxa máis mulleres profe-

soras; neste senso, xa conse-
guimos formar tres directoras
do sector de educación a nivel
de distritos e tamén unha mu-
ller inspectora. En segundo lu-
gar, o incremento da calidade
do ensino, apostando pola for-

mación académica e pedagóxi-
ca do profesorado de primaria e
secundaria nun período de ca-
tro anos, e coa creación de bi-
bliotecas nas escolas e centros
de recursos para os ensinantes;
cómpre destacar asimesmo o

proceso de transformación cu-
rricular, que supón cambiar, de
xeito radical, o modelo de cu-
rrículo existente na actualida-
de, totalmente caduco e que
non se adapta ás necesidades
formativas do presente. Final-

mente, para que este ambicioso
programa poda executarse –e
tendo en conta a política de In-
termon Oxfam de non actuar
directamente senón a través de
contrapartes locais– aumenta-
rase e reforzarase a capacidade
institucional destas organiza-
cións, tando as da sociedade ci-
vil como as que dependen di-
rectamente do goberno. Ade-
mais, nestes intres estamos a
crear unha “Carta Escolar”,
concibida como unha ferra-
menta de microplanificación
que permita organizar as redes
de escolas e facer as proxec-
cións de onde deben situarse os
novos centros.

Transversalmente estase a
traballar noutros temas de sin-
gular importancia, como a cues-
tión do xénero, a SIDA e nume-
rosos planos de mellora, tanto
co goberno mozambicano como
cos gobernos dos países ricos
que apoian a Mozambique en
materia de educación, coa idea
de que se cumpran os compro-
misos acadados en Dakar (Sene-
gal) no 2000.

O vindeiro ano cumprira-
se o 30º aniversario da procla-
mación da República. Como
ve a evolución do país neste
tempo nos últimos anos e os
avances do programa de recu-
peración económica que co-
mezou no 1987?

Estánse a facer grandes
avances, tanto a nivel social co-
mo económico, aínda que polas
presións recibidas do Fondo
Monetario Internacional e do
Banco Mundial xa comezou o
proceso de liberalización da
economía. Neste tempo mate-
rializáronse todos os programas
de axuste estrutural, o cal afec-
tou ao país de maneira conside-
rábel (recortes de Estado, me-
nos funcionarios, retribucións
baixas...)

Tras o cambio de goberno
que tivo lugar no Estado espa-
ñol en marzo, coida que se
producirá un incremento das
axudas para fortalecer os pro-
gramas de cooperación inter-
nacional?

O actual goberno di que vai
triplicar os fondos de coopera-
ción pero aínda non sabemos co-
mo se vai dirixir a axuda. É case
que prematuro afondar neste te-
ma polo de agora, pero si pode-
mos dicir que hai certas ilusións
depositadas na política de coope-
ración internacional do novo go-
berno español. Polo de pronto,
Intermon-Oxfam xa contactou
con responsábeis gobernamen-
tais en repetidas ocasións coa fi-
nalidade de que se corrixan bas-
tantes aspectos da estratexia de
educación do Goberno anterior. 

Como é a coordinación
dende Mozambique coa sede
de Intermon-Oxfam no Estado
español?

Debido á distancia xeográfi-
ca vémonos na obriga de traba-
llar moito por correo electrónico
e videoconferencia. Neste senso,
as novas tecnoloxías desempe-
ñan un papel fundamental. Por
outra banda, recibimos tamén as
visitas de responsábeis técnicos
da nosa sede de Barcelona un par
de veces ao ano, aínda que esta
periodicidade é variábel e obede-
ce ás necesidades do noso pro-
grama de actuación.♦
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Delegada de Intermon-Oxfam en Mozambique

Estrela Ramil
‘Aínda que o pobo quere cambiar o goberno,

hai poucas opcións’
MONCHO PAZ

Unha muller de Vilalba, Estrela Ramil, marchaba para Mozambique hai cinco
anos co obxectivo de implantar un ambicioso programa, liderado por Intermon-
Oxfam Internacional e encamiñado á cancelación de débeda externa por educa-
ción. Dende aquela regresa a Galicia unha vez ao ano. O seu traballo en Mo-
zambique e Angola, a recuperación económica do país e as eleccións lexisla-
tivas deste mes, son algunhas das cuestións que se abordan nesta conversa.



A.N.T.
O optimismo que mostraba Hu-
go Chávez cara o exterior desde
que fora electo presidente non se
correspondera nunca coa reali-
dade. O seu semellaba un exer-
cicio de voluntarismo que nece-
sariamente debería acabar mal.
Non embargante, os últimos
datos económicos e tamén polí-
ticos parecen poñer por primei-
ra vez en concordancia a reali-
dade coa actitude presidencial.

O crecemento interanual de Ve-
nezuela é espectacular: 20,5%.
O anual para este 2004 que re-
mata agardase que supera o
11%. Cantidades record que se
explican, en primeiro lugar, po-
la enorme caída produtiva de
anos anteriores, provocada so-
bre todo pola folga petroleira,
seguida por boa parte do empre-
sariado e do comercio. A supe-
ración daquela folga e sobre to-
do a duplicación do prezo inter-
nacional do petróleo que pasou
de 25 a 48-50 dólares ofrecen
unha enorme tranquilidade eco-
nómica ao actual goberno. De
feito os investimentos públicos
aumentaron un 50% este ano, a
respecto do 2003.

Na esfera internacional, os
trunfos de Lula e Kirchner pro-
porcionaron a Chávez unhas
alianzas externas que lle outor-
gan maior autonomía. Por se fo-
se pouco, a derrota de Aznar en
España abriulle de novo as por-
tas de Europa. Non é extraño que
o poderoso grupo Cisneros e ou-

tros que teñen a súa base entre
Caracas e Miami, con importan-
tes contactos en España, desen-
volvesen unha forte campaña
contra Chávez durante a súa re-
cente visita a Madrid.

O oleoduto amarelo

A guinda a esta bonanza vén de
poñela China, coa xira de Hu
Jintao por diversas capitais de
suramérica, entre elas Caracas.
China comprometeuse a finan-
ciar un oleoduto que unirá os po-

zos do golfo de Maracaibo cos
portos colombianos do Pacífico.
O presidente Uribe garante o
abastecemento enerxético do seu
país. China terá unha vía directa
para acceder ao petróleo vene-
zuelano e este país faise cun
comprador enerxético moi golo-
so que lle permitiría mesmo
prescindir das vendas actuais aos
Estados Unidos. É por iso que a
visita do presidente chino foi
vista con gran desconfianza e te-
mor polos diplomáticos nortea-
mericanos na zona.

É difícil que Chávez pensase
estar hai pouco tempo na situa-
ción na que agora se atopa. Boi-
coteado polo empresariado, por
parte do exército, con marchas
continúas nas rúas, cun golpe de
estado a punto de triunfar e até
cun gran desastre natural que
arrasou as principais zonas turís-
ticas, Hugo Chávez vive agora
un momento feliz. Un momento
que pode aproveitar para asentar
a revolución bolivariana, non
sendo que novos e inesperados
designios llo impidan.♦
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Entre tanto laranxa e azul, diríase que a crise
de Ucraína non camiña polo fío da navalla.
Até agora, todas as partes, dentro e fóra (que
tamén as hai e ben notorias e interesadas) ve-
ñen exaltando a madureza dunha sociedade
que, en conxunto, expresa as súas opinións de
forma pacífica, e duns líderes que, ao optaren
pola negociación, evitan o escenario peor, o
do recurso á forza. Non obstante, a medida
que pasa o tempo, tamén se van queimando as
diferentes opcións baralladas por unhas partes
cada vez máis intransixentes e as apostas por
alternativas situadas fóra do sistema institu-
cional vixente abren o camiño dun enfronta-
mento inevitábel. A crise xa dura de máis. 

Se a lei electoral ucraína non contempla un-
ha terceira volta electoral, a Corte Suprema, de-
liberando aínda por varios días, ten difícil a xus-
tificación da repetición da segunda volta. Se
anula os comicios, habería que repetir todo o
proceso, pero sen que os candidatos agora en li-
de poidan presentarse de novo. Aoposición, por
outra banda, rexeita a hipótese dunha anulación
parcial coa repetición só naqueles distritos onde
se constata a existencia de fraude (Donetsk e
Luhansk, polo momento). A opción de interca-
lar unha reforma lexislativa para darlle cobertu-
ra ao que politicamente semella máis razoábel,
implicaría unha demora que a oposición tam-
pouco pode aceptar, temerosa das estratexias
que lle permiten gañar tempo ao oficialismo. O
xeneral inverno está enriba e con temperaturas
de menos dez ou menos vinte graos resulta im-
posíbel manter a xente nas rúas.

Así as cousas, se as partes son incapaces

de atopar unha saída e se o inverno non se de-
mora facilitando que milleiros de persoas
continúen a bloquear as institucións, a de-
manda de respecto pola legalidade xurídica e
constitucional do país gañará peso cada día
que pasa sen solución pacífica á vista. E de aí
a decretar o estado de excepción hai só un pe-
queno paso. Segundo
recollía este luns o dia-
rio moscovita Kommer-
sant, 800 membros das
forzas especiais rusas
levan unha semana en
territorio ucraíno, infor-
mación negada polas
autoridades militares
rusas, que descartan
asesoramento a Kiev. A
hipótese dunha saída
militar foi desbotada o
día anterior polo Conse-
llo de seguridade na-
cional e de defensa,
quen apostou polo diálogo, a invalidez de to-
das as decisións ilegais dos poderes rexionais
e a fin do bloqueo dos edificios públicos. 

A pregunta clave é se Rusia estaría dis-
posta a mobilizarse en apoio de Viktor Ia-
nukovich se as autoridades de Kiev non son
quen de controlar a crise declarando o esta-
do de emerxencia en todo o país. O expe-
diente de Vladimir Putin é ben coñecido e a
man non lle tremería. O presidente Leonid
Kuchma, cunhas mencións inquietantes á
necesidade de evitar a ruína do país, non

dubida por escrúpulos democráticos senón
pola falla de certeza en canto á lealdade das
tropas que debería mobilizar. A derrota da
oposición no intento de derrubamento do
goberno por vía parlamentaria obriga a ra-
dicalizar as súas mobilizacións fóra das
canles lexítimas. As distancias agrándanse.

Non parece que
ningún dos dous candi-
datos mereza ningún
respaldo cos ollos pe-
chos. Por suposto que
non o oficial, respon-
sábel do escurantismo
e cómplice da repre-
sión desatada por
Kuchma nos últimos
anos. Pero tampouco
inspira demasiada con-
fianza Iushenko, que
non agoira cambios
significativos, máis
que o de situar o vagón

ucraíno noutra dirección. Nin os padriños
de un (a Rusia de Putin) nin esta Unión Eu-
ropea que só parece atreverse cando lle in-
teresa e cos que son menos ca ela, son me-
recedores de especial estima. En Belgrado,
en Xeorxia, etc., gobernarán os testaferros
de quen sexa, pero para a xente común na-
da cambia a mellor e deles nunca máis se
volve falar. En fin, que a nauseocracia
avanza con paso imparábel e veloz.♦

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

Pintan cores en Ucraína
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Segundo o diario
moscovita Kommersant,
800 membros das forzas

especiais rusas levan unha
semana en territorio
ucraíno, información
negada por Moscova”

As
liberdades
segundo RSF
GUSTAVO LUCA

Menard é o presidente
da ONG francesa
“Reporteiros Sen

Fronteiras”. Ten o mesmo no-
me que un escritor inventado
por Borges, un fulano que
plaxia o Quijote e a Academia
celébralle a invención.  

O Menard de Reporteiros
vai aos congresos cun
mapamundi debaixo do brazo
e espeta alfinetes de acibeche
sobre os países nos que hai
censura ou represión das ide-
as. A min recórdame un mapa
do Vaticano nos anos sesenta
no que anotaban con cruces
de cores a represión do culto
e todas estaban cravadas nos
países comunistas. Cracovia,
un supoñer, presbítero agredi-
do de palabra. 

Menard coida que a liber-
dade debe medirse pola
importancia de quen a
administra, por exemplo en
Guantánamo onde o tamaño
do polizonte xustifíca a tortura
e a censura. Máis alá do vala-
do da base da infamia, só
aprecia abuso e represión por-
que para a súa ONG a páxina
da liberdade de expresión
escrita polos Estados Unidos
ten menos faltas de ortografía,
incluídos os casos de exporta-
ción da liberdade de prensa a
Afganistán e o Iraq ou as
intervencións anticipatorias da
CIA no Uzbequistán, Xeorxia,
Ucraína e Acerbaixán. 

Nos países do Norte hai
poucas cruces. O caso da
información pública francesa
na Costa de Marfil, que xusti-
fica o uso dos bombardeos en
defensa da tranquilidade e o
comercio honrado non merece
ser anotado como non o foi no
seu día a censura do libro O
Noso Amigo o Rei, de Gilles
Perrault, sobre o trono medie-
val que ten máis negocios con
París. Xa saben, o Hachemita.

Pola contra, a ONG vive
con moita tensión ultimamen-
te o caso de Venezuela onde
se alporizan pola “violencia
verbal” do presidente da
República pero non lles parece
nin algo mal que a
información, en mans
privadas, manteña unha guerra
de insultos contra o goberno
constitucional. Para os de Me-
nard, o goberno de Chávez é o
“régimen venezolano”  

Non lle dan cruz ao fiscal
asasinado cando investigaba a
implicación dos donos dos dia-
rios e emisoras de Venezuela
no golpe de Estado de Pedro
Carmona. O xornalista francés
Guy Allard conta que os
comunicados de prensa de Me-
nard na Franza distribúense
por medio da SSW
(Saatchi&Saatchi Worldwide),
axencia filial de Publicis que
ten como cliente de luxo ao
exército dos Estados Unidos.♦

Venezuela vive unha importante recuperación económica

O momento feliz de Chávez

O presidente chinés Jiang Zemin e o venezuelano Hugo Chávez nunha visita do primeiro ao país latinoamericano.



CÉSAR LORENZO GIL
Non haberá España-Catalunya
no mundial de hóquei. Mais ese
enfrontamento non sería novo.
Entre o 1924 e o 1984, ambos os
conxuntos xogaron ao fútbol, ba-
lonmán e incluso hóquei, tanto
sobre patíns como sobre herba.

Logo de que a Federación Inter-
nacional de Patinaxe (FIRS) im-
pedise que Catalunya participe
no mundial de hóquei, a pesar de
gañar a praza vencendo no mun-
dial B, as relacións “deportivas”
entre Catalunya e Madrid degra-
dáronse moito. O secretario xeral
de Deportes da Generalitat cata-
lá, Rafael Niubò, denunciou pre-
sións do Consello Superior de
Deportes (CSD) español sobre
varios compromisarios interna-
cionais. Para demostralo, amo-
sou un fax da Federación Co-
lombiana que lle esixía ao seu
representante o voto “en deter-
minada dirección” alegando un-
ha chamada do CSD.

O presidente de ERC, socio
do goberno catalán, acusou a
Madrid de “xogo sucio” e pediu
o boicot á candidatura de Madrid
para os Xogos Olímpicos do
2012. “Sería inconcibíbel que al-
guén apoiase tal posibilidade
desde Barcelona”, ameazou.

O seguinte paso dos cataláns
será conseguir o control da federa-
ción española, aproveitando a forte
presenza dos seus clubs. Se no fu-
turo conseguisen recuperar tamén
a presidencia da FIRS –até a xun-
tanza de Fresno dirixíaa o catalán
Isidro Oliveras– volverían tentar
colocar a Catalunya no mundial.

Esta suba de ton colocou a
polémica nun plano que supera
amplamente o hóquei e confunde

diferentes acontecementos, o
que pode supor un retroceso nas
relacións deportivas entre o Es-
tado e as autonomías. En realida-
de, o tabú do enfrontamento en-
tre España e Catalunya é esaxe-
rado e nas últimas décadas si
houbo choques entre combina-
dos de cada un dos lugares, in-
cluso baixo a ditadura franquista.

Curiosamente, na maior parte
dos casos, estes enfrontamentos
déronse en hóquei sobre patíns.
Entre o 1949 e o 1952, houbo
cinco España-Catalunya amigá-
beis. En fútbol, o primeiro en-
frontamento produciuse no 1924
e o último, no 1947. O máis rele-
vante, polo peso histórico que ti-
vo, foi o Catalunya-España do
1934, nun intre no que os derei-
tos territoriais cataláns comeza-

ban a tomar forza grazas ao Esta-
tuto de Autonomía e á Constitu-
ción republicana.

O caso máis interesante oco-
rreu no básquet. Durante o fran-
quismo xogáronse varios Cata-
lunya-Castilla. Este nome tiña
orixe en que a maioría dos clubs
profesionais daquela eran ben
cataláns ben madrileños (Madrid
e Estudiantes). Non hai que es-
quecer que desde a Generalitat
pedírase que no caso do hóquei,
a Federación Española permitise
todas as seleccións autonómicas
e concorrese baixo un nome di-
ferente a España.

Els segadors xa soa

A pesar da polémica aberta, Ca-
talunya conseguiu éxitos interna-

cionais deportivos case sempre
silenciados polos medios. Ares-
tora, os cataláns teñen selección
propia en varios deportes mi-
noritarios, caso do córfbol, o
pitch & putt, o twirling e o fisio-
culturismo.

Todas estas disciplinas son
marxinais no Estado español
mais teñen relativa presenza en
Catalunya. Por poñer un exem-
plo, o pitch & putt, un deporte de
orixe irlandesa con semellanzas
co golf, ten 10.000 asociados.

E a Catalunya non lle vai
mal. En fisioculturismo gañou o
bronce no mundial por equipos e
ten un subcampión, Fèlix Barra-
china, na categoría de máis de 85
quilos. Nesta práctica non hai
conflito porque España non ten
federación.♦
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Quen son
os racistas?
MANUEL PAMPÍN

Non lembro os nomes
pero si a escena.
México, 1968. Dous

atletas norteamericanos
negros, baixan as cabezas e
erguen os puños ao aire
cando escoitan o himno do
Tío Sam, logo de gañar
unha carreira. Foi o
comezo do “black power”.

Os Xogos Olímpicos
viviran anteriormente
episodios de racismo
intolerábeis, desde os
chamados “días
antropolóxicos” nos que
competían negros, sirios e
indios no 1904, até a fuxida
de Adolf Hitler do estadio
en Berlín para evitar darlle
a man a Jesse Owens, un
atleta negro que humillou
os alemáns na súa propia
casa no 1936.  

Pero máis de medio
século despois, as cousas
non mudaron moito. Agora
o racismo exérceno
personaxes coma José Luis
Rodríguez Zapatero,
Mariano Raxoi ou Josep
Lluís Carod Rovira,
metidos nunha liorta
barriobaixeira por un
asunto que debería dar a
medida auténtica de
normalidade democrática:
a selección catalá de hoquei
e a candidatura de Madrid
para os Xogos do 2012.

A primeira na fronte; o
goberno español presiona a
Federación internacional
para que non admita a
Catalunya e impídelle así
xogar o mundial. Un erro
máis (cantos van xa?) do
PSOE.

Nestas aparece Carod “o
vingador”, e nun alarde
combativo anticentralista
pide que non se apoie a
candidatura madrileña. Pero
como nas leis de Murphy,
cando as cousas van mal
aínda poden empeorar, e
aparece o rexistrador da
propiedade en plan Cid
Campeador, repartindo
mandobres e dicindo que só
o PP garante a unidade, a
“raza” de España.

Así van conseguir aquilo
de “entre todos lo mataron y
él solito se murió”, e a
posibilidade da olimpiada
en Madrid será unha
utopía irrealizábel.

E a todo isto, os ingleses
movendo estratexicamente
as súas pezas no taboleiro
para conseguir colocar a
Londres no podio. É
antolóxica a utilización que
fixeron do partido de
seleccións no Santiago
Bernabéu, das declaracións
de Luis Aragonés (igual de
torpe ao falar como hábil era
xogando) e de certas
actitudes no deporte español.

Miren por onde volven
mesturarse racismo e
deporte. Todo por dicirlle
“non” a unha selección
autonómica. Así España
tampouco vai ben.♦

As bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos - Xosé Bouzó Fernández

Un libro que fala das especies que colonizaron Galiza.
A ampla nómina de bioinvasións que sofre a nosa terra con consecuencias
negativas para os ecosistemas. O eucalipto, a rola turca, a planta das
pampas, o visón americano, a cotorra arxentina, a mimosa, a perca america-
na… Animais, plantas e organismos que rachan coa distribución natural e co
seu límite histórico para, por diversos motivos e razóns, colonizar e asentar
nas nosas cidades, no noso mar e nos nosos ríos, campos e montes.

A NOSA TERRA
NOVIDADE

COLECCIÓN NÓS OS GALEGOS

En tempos de críticas ao racis-
mo nos campos de fútbol, como
ocorre ás veces, confúndense os
termos e hai inxustizas flagran-
tes. Se os berros contra Eto’o
en Getafe foron condenados
por todos os medios e ninguén culpou o xo-
gador camerunés cando, anoxado e farto,
lanzou un balón á bancada; nada diso pa-
sou no caso Karpin en Riazor. O ruso, co-

mo é branco, non sofre de racismo e disque
gañou a expulsión por aplaudir ironica-
mente cara a un público que pasou todo o
partido Deportivo-Real Sociedad berrando

“Karpin, muérete” e outras lin-
dezas adicadas ao seu país de
orixe, á súa familia e ao equipo,
tamén galego, no que militara.
O racismo (chamado xenofobia
tamén) non é só un sentimento

contra os africanos e non debe minimizarse
porque os que a sofren nos sexan antipáti-
cos, semellen prepotentes ou xogaran e de-
fenderan a camisola do eterno rival.♦

Karpin, muérete
C. LORENZO

Os cataláns teñen presenza internacional en varias disciplinas minoritarias

Catalunya e España xa se enfrontaron
en varios deportes, incluído o hóquei

A selección catalá de córfbol disputa partidos oficiais sen restricións.



Neira Cruz premio
Lazarillo de Creación
A obra de Xosé Antón Neira Cruz A noi-
te da raíña Berenguela vénse de facer co
Premio Lazarillo de Creación, outorgado
pola Organización Española para o Libro
Infantil e Xuvenil, entre as máis de cento
vinte obras presentadas nas catro linguas
oficiais do estado. Esta é a quinta vez que
o premio, que ten por obxecto estimular a
produción de libros para un público in-
fantil, recae nun autor galego. En edi-
cións anteriores foron galardoados Agus-
tín Fernández Paz, Marilar Alexandre,
Gloria Sánchez e Ana María Fernández.♦

Homenaxe
a E. Blanco Amor
Co gallo do vintecinco cabodano do pasa-
mento de Eduardo Blanco Amor, o P.E.N.
Clube de Galicia celebrou o pasado 1 de de-
cembro na cidade de Ourense unha xornada
homenaxe ao escritor. Ademais da ofrenda
floral no cemiterio de San Francisco, acto
presentado polo presidente do P.E.N. Clube,
na xornada tamén tivo lugar un café-colo-
quio no que participaron estudosos da
obra do escritor. A programación comple-
touse cunha semblanza a cargo de Marcos
Valcárcel, Luís Pérez, Víctor Freixanes e
Isaac Díaz Pardo, e cun recital poético.♦

M. María recordado
en Barcelona
O pasado sábado 27 de novembro o Cen-
tro Galego de Barcelona lembrou a Ma-
nuel María, finado o pasado mes de se-
tembro, nun acto homenaxe no que parti-
ciparon ao redor de duascentas persoas. O
salón de actos acolleu a lectura das obras
do autor de Muiñeiro de Brétemas, a car-
go de máis de trinta participantes. Ade-
mais da lectura, escenificouse unha pasa-
xe da peza teatral Barriga Verde e de Con-
tos. O acto concluíu coa interpretación do
coro do centro galego, que interpretou di-
ferentes pezas en memoria do escritor.♦

n premio literario diferente. Ese
foi o obxectivo do club de lec-
tores galego Biblos ao convo-
car, co patrocinio da empresa
turística Pazos de Galicia, un

certame para menores de 25 anos con ca-
racterísticas ben especiais. Os aspirantes
deben presentar un proxecto de novela en
menos de 50 folios. O escollido terá un
mes de estadía de balde na Casa Grande do
Bachao, a poucos quilómetros de Compos-
tela, a carón do Tambre. Alí contará coa

axuda dun titor –escollido entre os escrito-
res xa consagrados das nosas letras– que o
aconsellará na redacción final da obra, que
se ha publicar na colección ‘Mandaio’.
Quen sabe se os personaxes que saian des-
te novidoso premio estean inspirados nos
nacidos na literatura medieval galega.
Aquelas personaxes estúdanse nun encon-
tro dirixido pola profesora Pilar Lorenzo
Grandín até o 4 de decembro: Artur, Mer-
lín e o ciclo troiano esmiuzados por espe-
cialistas de varias universidades europeas.♦
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CÉSAR LORENZO GIL
O I Congreso das Linguas, ce-
lebrado en Rosario (Arxenti-
na) quixo poñerlles voz e ros-
tro ás realidades lingüísticas
próximas mais diferentes do
español, que paralelamente
facía o seu propio congreso.
Os galegos Pilar García Ne-
gro e Rafa Villar estiveron alí.

“Polo recoñecemento dunha
Iberoamérica pluricultural e
multilingüe”. Este foi o lema
do I Congreso das Linguas,
experiencia de encontro entre
representantes da Península
(Galiza, Euskadi e Catalunya)
e os pobos precolombinos
(aymara, mapuche, toba, wi-
chi, vilela, kolla, quechua e
guaraní), nacido como alter-
nativa ao Congreso do Espa-
ñol, que se celebraba os mes-
mos días –entre o 15 e o 20 de
novembro– na cidade. Conto-
do, esta xuntanza creada á
contra foi máis ben un foro
complementario que compar-
tiu intervencións e persoeiros,
caso de José Saramago ou Er-
nesto Cardenal, por exemplo.

En representación de Gali-
za estiveron os profesores Pi-
lar García Negro e Rafa Vi-
llar, formando parte da dele-
gación da CIG. Cada un expli-
cou a situación lingüística de
Galiza, a evolución do galego
en relación ao español e os ac-
tuais problemas de normaliza-
ción.

Segundo García Negro, a
experiencia de Rosario foi moi
positiva porque abriu unha fen-
da no pensamento único. “O
mito de que a pluralidade lin-
güística supón un atraso é fal-

so”, dixo. “Durante a miña in-
tervención lembrei aquela ima-
xe dos cans e os cabalos que fa-
lan igual procedan de onde
procedan, que nomea Castelao
no Sempre en Galiza. Todo o
mundo entendeu que a tese de

que a diversidade de falas é un
ben da humanidade e un trazo
de evolución segue vixente.”

A parte fundamental do
congreso foi a que cinxiu os
dereitos lingüísticos cos outros
inherentes ao home. No caso

das linguas americanas, as co-
munidades indíxenas vinculan
necesariamente lingua con de-
reito á terra e á autodetermina-
ción. “Agora xa nin pensan na-
quilo de reclamárense os pri-
meiros habitantes do continen-
te nin se contentan con conser-
var a súa cultura dun xeito ‘ar-
queolóxico’ e inútil”, explica
García Negro. “Esixen iguais
dereitos para cultivaren a terra,
manteren as súas comunidades
e evolucionar como o resto da
poboación”.

O Congreso das Linguas,
que promoveu o premio No-
bel do 1980, Adolfo Pérez Es-
quivel, mantivo a tese de que
a lingua non é un factor estan-
co da cultura, senón que ten
unha grande importancia na
política e na economía. “Aos
indios vendéronlles a idea de
que falando na súa lingua es-
taban alleos ao progreso por-
que a evolución ‘falaba’ en es-
pañol. O problema é que unha
vez aprendida a lingua do im-
perio, comprobaron que se-
guían estando fóra do progre-
so”, recorda a profesora gale-
ga.

Ao xeito de vítimas da
“lingua imperial”, en palabras
do gramático Antonio de Ne-
brija, galegos, vascos e cata-
láns e máis pobos americanos
comparten unha historia de
dificultades común, cos mes-
mos problemas mais diferen-
tes realidades. No congreso
avogouse por tentar formas
diversas de acometer as eivas
de cada comunidade e apro-
veitar as experiencias previas
doutros territorios para achar
a mellor maneira de manter a

vida das linguas, posibilitar o
acceso aos medios de comuni-
cación e conseguir unha di-
dáctica útil que se poida
aprender nas escolas.

Mostra da imbricación en-
tre economía e política coa
cultura foi o programa de ac-
tos. Desde o discurso inaugu-
ral de Pérez Esquivel até as
mostras de documentais, o
Congreso das Linguas pro-
curou relacionar dereitos lin-
güísticos con reivindicacións
sociais. O propio organizador
acababa de chegar de Italia
dun encontro entre indios ma-
puches e directivos da Benet-
ton, dona de moitas facendas
na Arxentina que pertencían a
estas comunidades. Esquivel
recordou que a loita pola lin-
gua é unha loita pola supervi-
vencia e animou os pobos ori-
xinarios de América a loitaren
pola súa identidade. “Cata-
láns, galegos e vascos sufriron
dominación polo español mais
resistiron e sobreviviron ao
proceso de aculturación”, in-
dicou.

Os actos do encontro conta-
ron con grande aceptación na
cidade e beneficiáronse do am-
biente do Congreso do Espa-
ñol. Autores como José Sara-
mago e Ernesto Cardenal, con-
vidados a esta xuntanza, pasa-
ron tamén polo cumio alterna-
tivo para defender xustamente
o respecto á pluralidade. Ade-
mais dos relatorios e paneis,
Rosario vestiuse de festa para
acoller presentacións de libros,
concertos e exposicións de ar-
tistas vinculados dalgún xeito
cos pobos esquecidos de Amé-
rica Latina.♦
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O Congreso das Linguas vincula a fala
cos dereitos humanos dos pobos
Pilar García Negro e Rafa Villar explicaron a situación do galego

No Congreso do Español de
Rosario tamén houbo presen-
za galega. O presidente da Re-
al Academia Galega, Xosé
Ramón Barreiro, estivo pre-
sente nun encontro propugna-
do pola Real Academia Espa-
ñola (RAE) de achegamento a
todas as linguas peninsulares.

O académico e director
xeral da Editorial Galaxia,
Vítor Fernández Freixanes,
acudiu ao encontro de litera-
turas non castelás que noutro-
ra o director da RAE, Víctor
García de la Concha organi-
zaba en Verines, en Asturias.
“Nese espírito de concordia
ten moito a ver o traballo de
César Antonio Molina á fron-
te do Instituto Cervantes”, ex-
plica Freixanes. “Nesta nova

etapa, esta institución iniciou
unha nova relación con Gali-
za que é politicamente moi
interesante”, dixo.

Freixanes, contodo, res-
toulle interese para os gale-
gos o congreso de Rosario
porque “alí estabamos convi-
dados mais non sempre có-
modos” e laiouse dalgunhas
declaracións. “Até tiven que
lle chamar a atención a un
intervinte que eu coñezo logo
de que declarase de que man-
ter vivas as linguas amerin-
dias era un atraso e que cum-
pría defender o español da
preponderancia do inglés”.

O académico considera que
a pesar de que no discurso ofi-
cial se buscou un xeito digno
de plasmar a pluralidade lin-

güística do ámbito político on-
de goberna o español, no fondo
houbo algo de “acto demasiado
español”. Da mesma opinión é
María Pilar García Negro. “Foi
un acto de narcisismo e de au-
tocompracencia imperial”.

De todos os xeitos, Frei-
xanes gabou a presenza en
Rosario de persoeiros que re-
alizan labores moi destacá-
beis a prol das linguas preco-
lombinas, caso de Bartolo-
meu Meliá, un xesuíta espe-
cialista en lingua guaraní.
“Está ben que o galego estea
presente en actos deste tipo
para non quedar marxinado
mais debemos ter os ollos
postos no Congreso de Lin-
gua Galega que se vai cele-
brar na Bahia no 2006”.♦

Vítor F. Freixanes
‘O Instituto Cervantes
iniciou unha nova relación con Galiza’

O premio Nobel, Adolfo Pérez Esquivel foi o promotor do congreso. A. PANARO / Arquivo

URBANO LUGRÍS
de Antón Patiño

Colección
ESENCIAS / A NOSA TERRA

A biografía do pintor do mar
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Entre o primeiro congreso
(1993) e este segundo, pasaron
once anos. O vicepresidente da
Academia Galega do Audiovi-
sual, entidade organizadora, si-
nala o treito andado, “daquela o
sector contaba con profesionais
emerxentes, con xermes do que
hoxe é o sector. Pero actualmen-
te hai produtoras consolidadas,
profesionais da interpretación
consagrados, escritores e guio-
nistas e outros moitos profese-
sionais que demostran que te-
mos todas as cualidades para
sermos unha industria con peso
e proxección”. O presidente da
Academia, Manolo Gómez refe-
riuse á importancia de que sexa
considerado o audiovisual sec-
tor estratéxico, “pero de nada
serve se iso non se reflicte á ho-
ra de elaborar os orzamentos”.

O Congreso celebrarase en-
tre os días 16 e 18 de decembro
en Compostela, e está organiza-
do en seis áreas: Novos Media
(multimedia, tv dixital, vídeo
baixo demanda, soportes tele-
máticos, tv interactiva, vídeoxo-
gos e novos formatos: realidade
virtual, 3D); Perfís Profesionais
(estudios e cualificacións, de-
manda de especialidades, for-
mación profesional, estado da
formación en Galicia, Acordo de
Bolonia, Escola de Arte Dramá-
tica Galega, Escola de Cine e
Escola de Animación); Contidos
(contidos para novos formatos
de emisión, coproduccións, con-

tidos en lingua galega, tenden-
cias de mercado e videoxogos);
Cadea de valor (dereito de pro-
piedade intelectual, rexistro de
producións, piratería, negocios
derivados da rede, financiamen-
to, venda e distribución, mer-
chandising e promoción); Indus-
trias culturais (outros modelos,
relación Administración-Em-
presa, relación entre as indus-
trias culturais, a creación en lin-
gua galega, os mercados, a co-
mercialización, o financiamento
e o Clúster e Asociacións Profe-
sionais) e Patrimonio Histórico
(patrimonio histórico, modelos

de Francia e Irlanda, a
posta en valor, as fil-
motecas, a recupera-
ción da memoria histó-
rica e a dixitalización e
difusión).

Ademais das con-
ferencias e sesións ple-
narias o congreso esti-
vo aberto ás comuni-
cacións e pósteres, e
potenciaranse sobreto-
do os encontros e pre-
sentacións corporati-
vas, que deben servir
para a toma de contac-
to dos participantes.

Algúns do ponentes
galegos son Miguel Tú-
ñez, Xosé Cermeño,
Manolo Rivas, Suso de
Toro, Jorge Coira, Enri-
que Monteagudo, Pepe
Coira, Mabel Rivera,
Ignacio Vilar, Luís To-

sar, Francis Lorenzo, Fernando
Trueba, Antón Reixa... son só
parte dos moitos e importantes
profesionais do audiovisual que
participarán como relatores das
ponencias e debates. Persoalida-
des recoñecidas como Stephen
Frears, Enrique Nicanor (direc-
tor de United Media e Director
de Mastercam, ECAM, que foi
tamén o gran innovador de TVE
sobre todo da 2ª canle), J. Mai-
xenchs, director da catalá ES-
CAC, J.M.A. Mazoncillo, cate-
drático de Ciencias Audiovi-
suais da Universidade Rey Juan
Carlos de Madrid, José M. Cos-

ta, director da Cinemateca Por-
tuguesa, Jorge Huguet, respon-
sable de marketing Playstation,
ou Peter Olaf, asesor da DR-Te-
levisión e Radio Pública de Di-
namarca son algúns dos convi-
dados estranxeiros. 

Obradoiro para estudantes

No congreso a empresa Spica,
delegada en galicia de Avid e
Sony, organiza o obradoiro Do-
custelae para realizar un micro-
documental de tres minutos, en
Santiago de Compostela. Para
iso é preciso inscribirse no Con-
greso, enviando unha sinopse
do proxecto de microdocumen-
tal narrada en 5 liñas, sobre o
tema que queira desenvolver.
Deberá constar tamén na pro-
posta a composición do equipo,
que deberá ser de 4 persoas: re-
alizador/a, produtor/a, opera-
dor/a de cámara e sonidista. Se
o proxecto é aprobado, o equipo
disporá dunha cámara miniDC,
1 micro de man, 1 cinta de 60
minutos, e un ordenador con
programa Avid para realiza-la
montaxe. O tempo de gravación
concedido a cada equipo é de 3
horas, e outras 3 para a edición
do microdocumental. O día 18,
ó remate do Congreso, entrega-
ranse 3 premios consistentes en
material audiovisual, ás mello-
res microdocumentais elabora-
das, así como diplomas acredi-
tativos a todos os participantes
neste taller Docustelae.♦

Reúnese o II Congreso do Audiovisual
nun momento álxido do sector
Celebrarase en Santiago do 16 ao 18 de decembro

O día
do 36º
aniversario
PILAR PALLARÉS

Na adolescencia, fasci-
nábame Lord Byron.
Non tanto pola súa

poesía –aquel “corazón meu,
cálmate ou rómpete” que eu
anotaba nos diarios– como
pola personalidade, que
coñecera na biografía de An-
dré Maurois, cuxas Obras
Completas caíran por azar
nas miñas mans. Ninguén me
mandara lelas e ademais os
volumes formaban parte da
biblioteca dun centro
educativo relixioso, co cal os
amores de Byron coa súa
media irmá, Augusta, e o seu
rexeitamento das
convencións, tiñan un aquel
de perverso. É o que teñen as
lecturas non guiadas, coas
súas revoltas cheas de
sorpresas e descobertas.

Agora releo un poeta que
segue a ser moito mellor
polas feizóns de mito román-
tico que pola obra: “Neste día
completo o meu 36º aniversa-
rio”. Pouco despois había
morrer en Missolonghi, mais
non, como anseiaba, no cam-
po de batalla. No poema
falan as voces múltiples do
eu escindido da modernidade
occidental: o que procura a
ataraxia e o que teima en cul-
tivar aínda as paixóns; o que
se sente volcán devorado
interna e solitariamente por
unha lava que os demais non
perceben sob a fría
superficie, o poeta-illa, e o
que se sabe unha voz máis,
un brazo máis na loita por
unha libertade colectiva que
agora ten o nome da Grecia
que hai que libertar dos
turcos. Aquí está o drama do
escritor na nosa sociedade,
debaténdose entre os mares
de dentro e os de fóra, o “re-
moíño no cerebro” e a
navegación de mans dadas
cos outros.

Na última semana, en
presentación de libros ou en
recitais, voltou a falarse do
escritor, do poeta en
concreto, como adiviñador
do seu tempo e tamén do de-
reito a escoller a ensoñación
e da lexitimidade do cultura-
lismo. E é que todo iso
somos: fragmentos dun espe-
llo esnaquizado a reflectiren
por veces a face escura ou
luminosa do eu e outras o co-
lectivo. O Pimentel de
Sombra do aire na herba e o
de “Paseos”, a Rosalía
incapaz de diferenciar  entre
“as penas propias e as
alleas”, o Castelao que en “A
carón da natureza” (Cousas)
pon na balanza o drama dos
“escravos do fisco” e o do
mozo que perde por amor a
vocación relixiosa, e non
acha que un pese máis que o
outro. Altivos unhas veces na
nosa insularidade; saudosos
outras da terra adentro
–poder adormecer entre as
voces da tribo…♦

Manuel Gómez, presidente de Academia Galega do
Audiovisual.



Título: O inferno de Marta.
Autor: Pasqual Alapont.
Edita: Xerais.

Segundo o budismo da Indo-
china son oito os infernos que
hai. Para os chineses o número
elévase a dez, subdivididos
noutros deza-
seis. Os cris-
tiáns reducen
o número a un.
É común ás
distintas cultu-
ras a necesida-
de de contar
cun lugar a on-
de enviar as
almas dos hu-
manos que co-
meteron faltas
contra os deu-
ses e/ou contra
outros humanos. Inclusive os
exipcios, que asentaron a idea
da transmigración das almas,
estipularon un terríbel castigo
para as almas dos malvados.
Rara é a fe que nega a existen-
cia do inferno. E, que saiba-
mos, absolutamente ningunha
nega que o inferno o esteamos
padecendo xa neste mundo.

Sempre é infinitamente
máis agradábel, con todo non
temos que acompañar ao Dante
nin coller billete no tren de Cu-
rros. Falta o día en que os me-
dia (sobre todo os audiovi-
suais) non nos retorzan as tri-
pas con algunha noticia dramá-
tica, entre as que ultimamente
destaca a violencia entre sexos.
Recentes ainda Millo verde
(Fernández Ferreiro, 2002) ou
Destrucción (Xavier López
Rodríguez, 2003), destinadas
basicamente ao mundo adulto,
a mesma editorial Xerais, ago-
ra na colección Fóra de Xogo,
saca á luz O inferno de Marta,
cunha trama que se desenvolve
entre mozos e que, cos dous tí-
tulos antes citados, completa
un trío ben útil á hora de traba-
llar transversalidades nas aulas.

O inferno de Marta, pre-
senta unha historia na cal a vio-
lencia se vai manifestando
pouco a pouco, nunha espiral
in crescendo que envolve a
Marta (a protagonista central, e
a vítima) sen que esta se deca-
te, ou sen que queira decatarse,
até que Héctor, o maltratador, a
ten completamente dominada e
ela sente que non pode reaccio-
nar. O inferno que a Marta ate-
naza, constitúe un progresivo
proceso de despersonalización,
un proceso gradual e, para ela,
imparábel, que comeza xusto
no instante no que por primeira
vez cala para non crear proble-
mas. Ese é o sinal que indica o
camiño libre de que dispón
Héctor para despregar a estra-
texia dominadora, despersona-
lizadora, que fará de Marta un
minicreque en mans dun Héc-
tor que nunca se acha saisfeito

co grao de dependencia que xa
manifesta Marta. É este un pro-
ceso do que o lector se dá per-
fecta conta, máis que a Marta
lle semella incríbel, sendo a
mellor aliada do maltratador,
traballando, sen decatarse, en
favor da súa propia destrución.
Deste xeito o mundo fica redu-
cido a dous, posto que ningun-
ha outra personaxe é quen de
interferir no desenvolvemento
da maléfica estratexia, este tipo
de sicópatas cóidanse de illar
as súas vítimas do resto da so-
ciedade. Héctor logra consti-
tuírse no único ser para Marta,
logra que para ela nada teña
importancia senón el, Héctor,
un Jeckyll que tamén é un Hy-
de, unha persoa que agacha a
maldade baixo unhas formas
aparentemente normais, inclu-
sive solícitas ás veces, mais
que só son unha máscara detrás
da cal se agacha un espírito fal-

so e violento que porá en peri-
go a vida de Marta.

As 138 realistas páxinas de
O inferno de Marta están escri-
tas coa sinxeleza que adoita ca-
racterizar este tipo de discur-
sos. A historia cóntase cun de-
senvolvemento en liña nunca
quebrado; no que o único estra-
ño é a inicial historia de I.F.,
mais que cupre á perfección a
corifea misión de avisar o lec-
tor da expectativa final para a
relación que vai comezar Mar-
ta. Cun vocabulario accesíbel,
lonxe de calquera complexida-
de, procura a virtude dunha
lectura sen estorbos en benefi-
cio da historia, dunha historia
exemplar. Historia que, a se-
guir o criminalista e psicólogo
Vicente Garrido debulla en A
máscara do amor, título que
completa o volume e onde se
ofrece un manual de autoaxuda
que toma como referencia a

historia que se vén de ler. Logo
dunhas palabras para mozas e
mozos (tamén eles tiran pro-
veito desta lectura) realízase un
achegamento á psicoloxía do
agresor, do maltratador, e, des-
pois de responder a algúns lu-
gares comúns (como se estes
tipos están enfermos, se é posí-
bel cambiar a suxeito destes
por amor), trata de que o lector
poida identificar posíbeis mal-
tratadores, ofrece unha lista de
indicadores asociados a pare-
llas masculinas que foron mal-
tratadores, e outra de condutas
habituais de agresión psicoló-
xica á muller, tomando exem-
plos de O Inferno de Marta,
nunha tentativa de procurar os
límites da maldade a fin de que
esta sexa mellor de identificar.

Para máis, existe unha Guía
pedagóxica para realizar un
obradoiro de prevención da
violencia de xénero (non tradu-
cida, unha auténtica pena, dis-
poñíbel en: www.algaredito-
rial.com) tamén baseada nas
obras de Pasqual Alaponte e
Vicente Garrido, da que son
autores a pedagoga e orienta-
dora familiar Inmaculada Aro-
ca e o mesmo Vicente Garrido;
unha Guía que resulta da mei-
rande utilidade para todos
aqueles docentes que se ani-
men a levar á aula este tipo de
obradoiros. Por demais, de
aquí pódense tirar ideas e pro-
cedementos para traballar estes
conceptos en lecturas como as
antes sinaladas. Sería desexá-
bel que as casas editoras ga-
legas, con este e con outros te-
mas, non só ofrecesen lecturas,
senón que as seleccionasen e
integrasen en paquetes de va-
rios títulos que tamén fornezan
estratexias de traballo na aula;
o educador sentirase moi ali-
viado e o alumno decatarase de
que ler non só é algo que ocu-
pa tempo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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A vida é absurda
Rinoceronte, de Eugène Iones-
co, aparece agora en Laiovento,
nunha tradución para o galego a
cargo de Henrique Harguindey.
Esta obra dramática, ci-
ma do teatro
do absurdo
que desenvol-
veu o seu
autor, é funda-
mental para en-
tender a evolu-
ción nas táboas
no século pasa-
do. Un
rinoceronte apa-
rece ceibe nunha
pequena cidade e muda a vida
dos veciños.♦

Novidades
do CDG
A serie de ‘Os libros do Centro
Dramático Galego’, de Edicións
Xerais, presenta tres novos títu-
los. Jean-
Pierre
Sarrazac, en
colaboración
con Christina
Mirjol, escribiu
Cantiga para
JA, traducida ao
galego por Ma-
nuel Guede. De
autores propios
son Hai que
confiar na espe-
ranza, de Siro Ló-
pez, e Os cárceres do esquenzo,
de Imma António.♦

Casares
nas táboas
A Xunta, en colaboración coa
Fundación Carlos Casares, edita
As laranxas máis laranxas de
todas as laranxas, de
Carlos
Casares. Neste
volume inclúe-
se a versión
que para o
CDG fixo José
Caldas, o prólo-
go de Manuel
Guede e un tra-
ballo sobre o
contexto da obra,
cuxa autora é Blanca-Ana Roig.
Inclúe fotografías dos ensaios,
de Miguel Fernández.♦

A historia
como argumento
Iolanda Ogando publica
Teatro histórico: construción
dramática e construción
nacional. Este traballo analiza
como a dramaturxia galega se
achegou á historia e repara nos
trazos comúns
en canto a
temas e
enfoques, mais
tamén os moti-
vos de pescudar
no pasado, prin-
cipalmente os de
carácter político.
Edita a Bibliote-
ca-Arquivo
Teatral
‘Francisco Pillado Mayor’, da
Universidade da Coruña.♦

O inferno
de Marta
están
escritas coa
sinxeleza
que adoita
caracterizar
este tipo de
discursos.

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

2. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

3. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

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

Xesús Manuel Marcos.
Xerais.

5. SOBERANO.
Adolfo Caamaño.
A Nosa Terra.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.

2. UNHA ESPÍA
NO REINO DE GALIZA.

Manuel Rivas.
Xerais.

3. OS ANOS ESCUROS.        
Xosé Luís Franco Grande.
Galaxia.

5. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.

Xosé Feixó.
Xerais.

4. LINGUAS E NACIÓNS DE
EUROPA.

Daniel Baggioni.
Laiovento.

Tabela das letras

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

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

Visita guiada ao inferno
Lecturas para detectar maltratadores

Pormenor da portada d’O inferno de Marta, de Pasqual Alapont.
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Título: Xeración perdida.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Galaxia.

Cando a literatura e a vida
coinciden, ou como escribiu
Francisco Castro na súa nove-
la, “había que separar a vida e
a literatura. Non se pode. Qui-

zais non se debe” porque como
“a literatura tampouco” ao
igual que a vida “é orixinal, e é
sempre previsíbel, en especial
nas novelas, incluso nesta no-
vela” con esta sinceridade ex-
présase o autor nesta obra, sal-
feríndoa das súas propias ideas
ou o que o lec-
tor considera
como propias.

X e r a c i ó n
perdida é unha
novela que
consolida un
escritor coma
Francisco Cas-
tro, fóra de to-
do encadre xé-
nerico. Esta
obra é unha
ollada intensa
e crítica aos
anos do es-
pertar, non é
unha novela
de iniciación
aínda que ao
comezo da

lectura pode semellalo. Xera-
ción perdida narra os feitos que
deixaron unha fonda pegada
nun grupo importante de xente,
os que hai vinte anos eramos
adolescentes. Fomos, e inclúo-
me, porque eu fun un deles, e
todos coñecimos ou seguimos
a coñecer algún deses persona-
xes que viven na novela e que
o autor describe de xeito con-

vincente ao igual que as viven-
cias que retrata son as mesmas
que marcaron e encheron a mi-
ña xeografía de adolescente e
que deixaron unha imborrábel
pegada coma a peregrinación
ao cine Fraga no 1977 para ver
a película A Guerra das Gala-
xias, as aventuras do e no Insti-
tuto coa primeira remesa de
profesores democráticos, o co-
queteo e a apertura ao mundo
das drogas, a vivencia en direc-
to do cambio na fasquía dunha
cidade e no ritmo interno desta,
cos concertos de bandas locais
(Siniestro total, Golpes ba-
jos,...) que estaban a triunfar no

resto do Estado, coa apertura
de locais onde despuntaba un-
ha vida nocturna bulinte,

Xeración perdida é unha
novela sobre Vigo, andamiaxe
sobre a que Francisco Castro
constrúe unha trama moi real,
tan achegada á nosa vida que é
case palpábel, resultando polo
tanto críbel. En canto á estrutu-
ra, o narrador está tan implica-
do que deita a súa influencia
sobre o lector, coma se dun
protagonista se tratase, porén
esta implicación lévanos a ou-
tras obras: O triangulo inscrito
na circunferencia, de Vítor
Freixanes ou a máis recente e

primeira novela de Vítor Va-
queiro, Os nomes da morte, on-
de o autor afonda nas versións,
nas perspectivas e a estrutura
sofre cambios afastándose da
novela clásica cun narrador im-
plicito.

Xeración perdida é unha
novela de recuperación da me-
moria cotiá, mais mostra unha
aceda crítica feita dende a re-
flexión onde o autor fai unha
análise novelada cos alicerces
da realidade, da súa realidade
que presta con xenerosidade
para convertela en colectiva.♦

XOSÉ FREIRE

É unha
novela de
recuperación
da memoria
cotiá,
mais mostra
unha aceda
crítica feita
dende a re-
flexión
onde o
autor fai
unha análise
cos alicerces
da realidade.

Fouce
Periódico labrego de
información técnica e
sindical

Nº 226. Novembro do 04. Prezo 1,80 euros.
Coordina: Xosé García.
Edita: SLG.

A principal noticia da que se dá
conta é a negativa da Consella-
ría de Política Agroalimen-
taria a permi-
tir que os
gandeiros do
sector lácteo
puidesen soli-
citar axudas
de cota do
Fondo Estatal.
Tamén se des-
taca que a
Xunta deu
unhas estatísticas moi
“maquilladas” sobre superficie
queimada no último verán. Ao
redor dun 45 por cento de
superficie queimada non se
consignou oficialmente.♦

O Apupo
Nº 7. Outubro do 04.
Edita: Federación Galega pola Cultura Ma-
rítima e Fluvial.

Luís Rei escribe un caderno
de bitácora sobre unha viaxe
en barco até Douarnenez, na
Bretaña, onde se celebrou un-
ha regata de
embarcacións
tradicionais.
No especial
sobre
embarcacións,
dáse conta da
trainera ou trai-
ñeira, de orixe
cántabra, que se
fixo un oco en
Galiza. Francisco Fernández
Rei relata unha viaxe en barco
entre Kiel (Alemaña) e Oslo
(Noruega), de 20 horas de du-
ración.♦

Ardentía
Revista galega de
cultura marítima e fluvial

Nº 1. Ano 04. Prezo 9 euros.
Coordina: Luís Rei.
Edita: Federación Galega pola Cultura Ma-
rítima e Fluvial.

O tema principal é a
expedición galega a
Douarnenez, cunha ampla
reportaxe onde se consignan to-
das as embarcacións que foron
até a regata de barcos tradicio-
nais de Bretaña. Ivone
Magalhães fai unha viaxe pola
ribeira portuguesa para destacar
o seu
patrimonio.
Martina
Betanzos ana-
liza a alimen-
tación
mariñeira. Xo-
sé Manuel
Vázquez
pescuda nas re-
lacións entre os
ribeiráns do Mi-
ño. Emilio Insua repara na rela-
ción entre Xaquín Lourenzo e a
cultura marítima. Xosé Ramón
Mariño estuda por que na
beiramar herdan a casa as
mulleres, tradicionalmente.♦

Título: Zoonose.
Autora: María Comesaña Besteiros.
Edita: Ediciós do Castro.

Con Zoonose (XVI Premio de
Poesía Eusebio Lorenzo Balei-
rón), entra María Comesaña
con pé forte na poesía. Consta
o libro de 25 poemas (ou é o
un poema dividido en 25 frag-
mentos con ou sen título?) e
uns interesantes e máis que
discutíbeis “Apontamentos
para un epílogo”, de Bulgard
Baltruch. É un libro –ou poe-
ma– dominado polo amor (ou
a falta de amor no amor), cer-
ta desolación vital, o corpo co-
mo portador dunha escrita
(epiloguista “dixit), a intución
da morte, etc.

O primeiro poema, ou
fragmento, que lle dá título ao
libro e que non vai numerado,
pódese ler como introdución

aos fragmentos, poemas ou
cantos que virán, entrega unha
etopea do eu
lírico –eu que,
por outra par-
t e ,  t a m é n
adoita ser su-
x e i t o  n e s t e
p o e m a r i o – :
non teño cor-
po/  nin cara
nin sequera
boa reputa-
ción .  Etopea
que,  ta lvez,
explique todo
o poemario,
no sentido de
que o parásito
que produce a
zoonose sexa
a falta de cor-
po, ou o corpo
doente que non sabe expresar
a escrita de que é portador:

Con que dereito falo neste
corpo que non morre/ digo
adeus con pernas baleiras; o
corpo marca cada paso e do-
en os pés/ por non dicir o pei-
to/ e síntome escavada/ no bu-
raco da carne que me toca.
Mais deixemos a metafísica
(ou a física) e vaiamos á li-
teratura.

Cómpre, ante de nada, su-
bliñar o gosto da poeta pola pa-
labra xusta, o uso (mallarmea-
no) das palabras de cada día
cargadas de sentido, o seu sen-
tido do ritmo, entendido non
como unha alternancia, senón
como organización do move-
mento e a palabra. 

Neste seu primeiro libro,
Comesaña Besteiros imprimiu
un, digamos, coeficiente de
condensación a cada poema
mediante un movemento ascé-
tico que provén do interior dela

mesma (eu son a mutilada que
recibe o teu noxo/ porque ensi-
no o meu toco ensanguentado/
hai tempo que comín os contos
de fadas/ e prefiro bañarme
neste instante sulfúrico) purifi-
cando a súa linguaxe para dar-
lle sentido. Así, a poeta non fa-
la sobre ela, senón que logran-
do que os seus poemas non se-
xan unha impostura verbal, se
fala (vivo no lixo ata o pescozo
e limpo limpo limpo/ as fa-
rangullas do pan/ os pratos do
cocido do domingo/ o mexo na
tapa do váter/ uso papel e bolí-
grafo/ ás veces resúltame im-
posible/ fregar. Un poemario
que ben podía ter como estan-
darte aquilo que dixo Artaud no
seu día: “Hai unha mentira do
ser contra a cal nacimos para
protestar”.♦

X.G.G.

María Comesaña entra con pé forte

Cómpre
subliñar o
gosto da
poeta pola
palabra
xusta, o uso
(mallarmea-
no) das
palabras de
cada día
cargadas
de sentido,
o seu
sentido
do ritmo.

Os que eramos mozos hai vinte anos
Con Xeración perdida, Francisco Castro viaxa á década do 80

Francisco Castro.                                                                                                                                  PACO VILABARROS



Hai tempo aturei cun silencio co-
medido a desmesura de ter que
ler n’A Nosa Terra que se situase
unha obra de Xosé Carlos Canei-
ro como mellor que El Quijote
de la Mancha –un libro deforme,
pero que mudou a historia da no-
vela–, pero que-
dei atordado
diante dos parale-
lismos que o críti-
co Xosé Manuel
Eyré establece no
número anterior
deste semanario
entre os estilos de
Caneiro e Anto-
nio Tabucchi en
Tristano morre,
así como diante
da comparanza
que o analista li-
terario Emilio
Cid lle fai con
Roberto Bolaño.
Sobre o libro do
italiano acredito
en que non soubo
planificalo e que-
dou nun esbarda-
lle inferior ao res-
to da súa obra,
pero o 2666 do
chileno, para o que non dispuxen
de tempo aínda, apunta a texto
referencial segundo leo e releo
os comentarios críticos. 

Sobre Xosé Carlos Caneiro
como persoa hai coincidencia
entre todos os meus interlocu-
tores nas afirmacións de ser
“un pretensioso e un pedante
que se sente un clásico en vi-
da”. Todo o meu contacto con
el –será o derradeiro porque in-
túo que xa evitaba saudarme e,
dende logo, deixará de facelo a
partir de agora– deuse na entre-
ga do Premio Xerais de 1997.
Daquela tivo a iniciativa de
presentárseme moi afabelmen-
te cando xa levara el unha chea
de premios e eu viña aínda de
publicar o primeiro libro. A súa
deferencia tívena sempre posi-
tivamente en conta e desmen-
tiume todos os ruxe-ruxe que
me chegaban sobre a dimen-
sión da súa egocentría (partilla-

da, innegabelmente, por todos
os que escribimos). Agradaría-
me sentir polo seu quefacer li-
terario un aprecio paralelo ao
que sinto pola súa persoa. 

Polo respecto que lle gardo, e
por outras motivacións lindantes

coa educación, li-
mitareime a opi-
nar sobre aspectos
literarios. Cada
vez que quita un
texto en prosa, so-
métome de certo á
disciplina de in-
tentar lelo dando
por suposto que
os gustos litera-
rios son irracio-
nais e radicalmen-
te subxectivos.
Determino para
comezalos que
onde eu vexo ex-
tensísimos exer-
cicios de prosa lí-
rica propios da
chea de poetas re-
convertidos en na-
rradores que pa-
decemos, houbos
moitos xurados
que miraron un bo

novelista. A proba é que Caneiro
mereceu os nosos mellores ga-
lardóns. 

Non minto cando afirmo que
para ler a última novela que qui-
ta o escritor de Verín teño que se-
parala das anteriores para dife-
rencialas. Algo que non é doado
por teren todas un hipervolume
semellante e estaren protagoniza-
das polo mesmo amante do amor
que se fai pasar por tolo e que
choromiquea as súas frustracións
ao longo de setecentas páxinas
(“Quérote, quérote, quérote,…”,
xa nos decatamos, Ulises!). Os
seus textos en prosa comparten
algo que se asemella a unha es-
trutura e ten por toda regra sumar
tramas aloxicamente; niso, asu-
mo, si que ten un aquel co Quijo-
te, onde Cervantes, saltando todo
couto, introduce historias coa
única fin de cebar o seu porco.
Xa afirmou Cela que novela é
calquera obra en prosa que leva

ese subtítulo sen que ninguén se
atrevese a sinalarlle unha desver-
goña que agochaba a súa incapa-
cidade para escribir verdadeiras
novelas. Amais, en Caneiro sem-
pre acho un estilo que parece
máis unha mostra cuantitativa de
coñecemento de vocabulario que
unha vontade estilística –os amo-
reamentos de adxectivos e adver-
bios fanme supor incapacidade
para escoller entre eles. 

Do último libro atraeume
que estaba protagonizado por
un periodista. Ou iso anuncia-
ba, porque o ambiente de re-
dacción e o reflexo da profe-

sión resultoume exótico na
comparanza co que miro a co-
tío no meu xornal. Poida que o
autor estivese asesorado polos
guionistas da serie televisiva
Periodistas: prestaba mirar
aquela redacción limpiña de
papeis e habitada por uns seres
relaxados, que, no canto de be-
rrar os nervios como se adoita,
debatían durante horas os te-
mas a carón da mesa de café. 

Eu sempre comezo os textos
de Caneiro; tamén é certo que
nunca os remato. Emilio Cid des-
cóbrenos agora a existencia dun
inédito do ourensán que ultrapa-

sa as setecentas páxinas. Compa-
dezo o editor, valoro a capacida-
de redactora e agradezo a paixón
pola produción narrativa, pero
discrepo de que iso sexa un va-
lor; máis ben o percibo como ei-
va causada pola incontinencia.
Enfrentar tal brontosaurio ponme
medo, pero prometo intentalo. 

Suxiro, se os críticos e os
analistas literarios me consin-
ten a intromisión, o nome de
James Joyce para a loubanza
desa vindeira magna achega á
nosa literatura.♦

JAUREGUIZAR é xornalista e escritor.
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Debut
de Sabela Cereixo
Título: Vintenove.
Autora: Sabela Cereixo.
Edita: Xingra.com

Despois de gañar o programa
da TVG Éxito no ano 2002,
Sabela Cereixo vén de
publicar o seu primeiro traba-
llo, que leva por título
Vintenove, no que presenta un
total de seis temas, algún deles
escrito por ela mesma,
cantados en galego e castelán.
O disco conta coas
colaboracións de Luar na
Lubre, Patxi Berbúdez, Pedro
Valero e Bieito Romero e con
letras de Carmen Rey, Juan
Dios e Nani García.♦

Dez anos
de Betagarri
Título: Zuzenena.
Grupo: Betagarri.
Edita: Metak.

Betagarri, unha das bandas
de rock máis destacadas xur-

didas en Euskadi, cumpre dez
anos, con cinco discos edita-
dos e preto de cincocentos
concertos por todo o estado.
Para celebralo, veñen de
publicar Zuzenena, un
traballo que inclúe un
compacto coas dezasete can-
cións máis representativas da
banda e un DVD que recolle

o directo que Betagarri deu o
pasado mes de maio na sala
La Mironda de Girona. Un
anaco da vida do grupo en
formato dixital.♦

World music desde
Terrassa
Título: Qin bon bori.
Grupo: La Carrau.
Edita: Propaganda pel fet!

Tras o seu debut en 2002, o
grupo de Terrassa La Carrau
volve á rúa con once novos
temas gravados baixo a
produción de Joseba Tapia,
lenda viva da música de raíz
de Euskal Herria. Estes músi-
cos reinterpretan a música

popular catalá para traspasar
xéneros e fronteiras. O resul-
tado é un cóctel de sabor
incerto pero con recendo fol-
ki, no que a festa non pasa
desapercibida. Batería, baixo
e guitarra, violín, mandolina
e acordeón que tamén saben
de Xamaica, de punk e de
charanga.♦

Cervantes, Caneiro, Tabucchi, etc
JAUREGUIZAR

Antonio Tabucchi. No recadro, Xosé Carlos Caneiro.

‘As novelas
de Caneiro

están
protagonizadas
polo mesmo

amante do amor
que se fai pasar

por tolo e
que choromiquea
as súas frustracións

ao longo
de setecentas

páxinas”



Escribiu vostede perto de mil
trescentas páxinas. Se se des-
coida, sáelle a gran enciclope-
dia da educación galega.

Non, dificilmente é enciclo-
pedismo o que hai no meu libro,
que é o resultado de catorce
anos adicados ao estudo das di-
versas manifestacións e plasma-
cións educativas e culturais que
ocorreron en Galiza dende o pe-
ríodo da romanización até o no-
so tempo, co trasfondo constan-
te da historia educativa e cultu-
ral de Europa. No medio doutras
cousas, en 1990 tracei un pro-
grama de traballo para preparar
un libro sobre a historia educati-
va e cultural de Galiza como
parte da cultura europea. Iso es-
taba por facer. Había achegas
precisas, monografías e investi-
gacións sectoriais. Era preciso
dispoñer dunha representación
da historia intelectual para com-
bater mesmo esa memoria falsa
de que eramos un pobo de cam-
pesiños e mariñeiros, xente do
común, afastado de Europa. O
meu intento de combater esa
idea errónea consiste en ofrecer
unha imaxe máis complexa e ri-
ca do país e de nós mesmos.

Como é esa imaxe?
Somos un país do “fisterra”

europeo que fomos camiñando e
vivindo de acordo cos ritmos cul-
turais e o marco do continente.

Como lector nada experto
na materia, paréceme que hai
momentos no que un pode pen-
sar que está lendo unha histo-
ria da filosofía clásica ou polo

menos un compendio de histo-
ria da educación occidental.

O meu libro é unha historia
educativa dende o século IV e, de
aí para adiante, unha imaxe com-
pleta da historia da educación. A
educación galega é un segmento
significativo da educación euro-
pea, e houbo sempre unha inte-
rrelación entre saberes cultos e
sociedade, na que aparecen ele-
mentos da filosofía e da historia
da ciencia en Galicia. Do século
XVII para atrás, estaba moi por
facer esta historia ou situada para
especialistas universitarios. Ami-
ña historia ten unha feitura didác-
tica moi certa para ir en busca de
lectores, estudantes universita-
rios, profesores, etc., que, en
moitos aspectos, está profunda-
mente marcados polo sistema li-
terario galego que dá unha imaxe
parcial do noso pasado cultural.
Eu pretendo ofrecer unha imaxe
más poliédrica do pasado e dos
actores da cultura.

Vostede esténdese no estu-
do das escolas monásticas e
catedralicias da Idade Me-
dia. Atopou algunha achega
galega importante a estes
centros educativos?

A figura do galego Pedro
Helías, por exemplo, que como
os irmáns Ives e Thierry Ber-
nard e con Guillaume de Con-
ches, Gilbert de la Porrée e Jean
de Salisbury, chegou a ser figura
moi importante da Escola de
Chartres. Pedro Helías viuse
moi escurecido polo fulgor de
Xelmírez e pola falta de recoñe-

cemento da nosa memoria histó-
rica, pero foi un personaxe moi
importante e unha figura intere-
sante da educación medieval.

Destacou Galiza por algo
nese período da Idade Media?

Cando no século XIII flore-
ceu o Colexio de Bologna, Cata-
lunya era a que mandaba alí más
estudantes, seguida inmedia-
tamente por Galiza. É posíbel
que nese tempo non houbese, en
toda a Hispania, unha terra máis
cultivada ca nosa. Entre os sécu-
los V e VI transcorre un momen-
to de moito interese, a pesar de
que as persoas que se movían no
campo cultural eran moi poucas.

En realidade, que signifi-
ca Galiza no universo euro-
peo da educación?

Home, un papel de punta non
o representamos. Temos unha
historia educativa e cultural rica,
valiosa e moi complexa. Ben
máis do que a memoria, a miúdo
falseada, nos quere dar a enten-
der, e ben máis do que a historio-
grafía, propia ou externa, nos
concede. Temos unha historia
que apreciaremos máis adecua-
damente se lle facemos algún re-
axuste na observación crítica do
noso pasado. Non é unha historia
de primeira orde no concerto
educativo e cultural europeo, por
carecer da vizosidade que poden
amosar outras comunidades, pe-
ro é a nosa historia e iso abonda.

A medida que foi avan-
zando nesa fronda da educa-
ción galega, que é o que máis
o fascinou?

O padre Sarmiento, con to-
da a relevancia do padre Fei-
xóo, que foi o seu mestre. Eu
xa dixen del en 1995 que é o
fundador dunha pedagoxía ga-
lega e pedra angular sobre a
que se sostén un percorrido
arredor do pensamento galego
sobre o mundo da educación e
da escola. Sarmiento é un gale-
go universal moi asentado no
país e con moito desexo de que
o país tivese futuro. Abríndose
culturalmente ao mundo, sou-
bo combinar o que representaa-
ba a Ilustración e o que repre-
sentaba o humanismo.

Alguén máis o sorprendeu?
Xoán Vicente Viqueira, un

auténtico reformador da educa-
ción que chegou a representar
o discurso psico-pedagóxico
máis avanzado, lúcido e articu-
lado do nacionalismo galego.

Lendo o seu libro dá impre-
sión de que en Galiza non hou-
bo nunca pensamentos hetero-
doxos importantes. Por que?

É verdade iso. En Galiza
non hai grandes nin moitos he-
terdoxos. Porén, coido que
houbo moitos lectores de lectu-
ras agachadas. Sabemos que a
Inquisición interveu máis ben
pouco en Galiza, e téndese a
dicir que non facía falta que ac-
tuara porque todos eran ortodo-
xos. Eu atreveríame a dicir que
non tanto. Se cadra acontece
que, entre nós, estivo sempre
moi presente iso de que Deus é
bo pero o Demo non é malo.

No seu libro ni sequera

Prisciliano alcanza a posición
de grande heterodoxo. Só lle
adica dúas liñas e media de tex-
to xeral e 16 a pé de páxina. Tan
pouca importancia lle merece?

Non quero caer no mito.
Sabemos que Priciliano se mo-
veu no mundo da teoloxía con
coñecemento de causa e que ti-
vo seguidores, sobre todo des-
pois de morrer, particularmente
no noroeste hispano. Dise del
que foi o grande heterodoxo,
pero foino dentro da Igrexa. En
sentido laico, non é tal.

A inexistencia dunha hete-
rodoxia galega puido determi-
nar o conservadorismo que
aínda hoxe prima na nosa po-
lítica, ou polo menos contri-
buír a que se fose formando?

Non hai que darlle voltas.
Chegamos a esta Galiza de ago-
ra porque os efectos do 1936 e
da ditadura militar foron autén-
ticamente abrasivos. Nunca no
noso país chegara a reunirse
unha conciencia creativa como
no período comprendido entre
as Irmandades da Fala e o 1936.
Custou moitos esforzos en per-
soas e circunstancias lograr es-
truturas que callasen nun espíri-
to de construción dun novo pa-
ís. E o fransquismo esmendre-
llou todo aquilo.

Como resolveu o franquis-
mo a educación en Galiza?

Mediante a aplicación dun
nacional-catolicismo conserva-
dor e autoritario que se manifes-
tou a través dunha educación ab-
solutamente incívica no sentido
de que non educaba para nada.
Foi unha educación totalmente
descontextualizada co respecto
á cultura galega e a nosa lingua.
Para o franquismo, o galego era
algo que había que combater, e,
por certo, combatérono con
abondo éxito. Durante o fran-
quismo sentáronse as bases máis
sólidas dunha ruptura identita-
ria, algo que desgrazadamente a
autonomía aínda non conseguiu
transformar e modificar.

E, fronte a iso, que houbo?
Eu destacaría o espertar de

enerxías colectivas que se re-
xistraron fundamentalmente
nas décadas dos setenta e dos
oitenta. Enerxías creativas que
se acompañaron, con frecuen-
cia e infelizmente, con doses
de esquerdismo irreal que se
encontraron con mala fortuna
nun contexto moi conservador
que conseguiu en parte desfa-
cer esas enerxías.

Como ve o futuro da edu-
cación galega?

Este país cada vez vai dispo-
ñer dunha mellor educación e de
máis pleno desenvolvemento
cultural. En termos sociolóxicos,
cada vez hai máis unha poboa-
ción máis viva culturalmente.
Temos recursos económicos e
intelectuais para participar e, se é
preciso, competir no mundo glo-
bal. De todos os xeitos, eu qui-
xera ver máis unha imaxe de na-
ción culta, de país cívico e con-
ciente de si mesmo, e, como tal,
solidariamente activo no mundo.
Coas raíces en nós e na nosa lin-
gua. Aí é onde eu son menos op-
timista. Non me atrevería tam-
pouco a dicir que son pesimista,
pero exactamente optimista non
o son, infelizmente.♦
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Antón Costa
‘No século XIII, poucas terras europeas

eran máis cultas ca Galiza’
PERFECTO CONDE

Antón Costa Rico (Castellar de la Frontera (Cádiz), 1952), doutorouse pola Universidade de Salamanca cunha tese sobre a
historia da escola primaria en Galicia. Foi un dos fundadores do movemento de renovación pedagóxica Nova Escola Galega,
e agora representa o Seminario de Estudos Galegos no Consello Escolar de Galicia. É profesor titular da Facultade de Cien-
cias da Educación de Santiago, da que foi decano. Acaba de publicar Historia da educación e da cultura en Galicia (Xerais).

P. CONDE



Título: Enlaces: últimas adquisicións.
Lugar: Museo Patio Herreriano. Valladolid.
Datas: Até o 16 de xaneiro do 2005.

O Museu Patio Herreriano, Mu-
seu de Arte Contemporáneo Es-
pañol, aséntase nun edificio que
aúna o vello e o novo, unha his-
toria da arquitectura sen tránsitos
que vai da pedra ao formigón e o
cristal. Un edificio de contida
factura e certa fermosura clásica.
A icona que o representa a cotío
é un volume lateral de formigón
estriado e decrecente na súa fa-
chada testeiro. Non é espectacu-
lar, mais resulta razoabelmente
moderno. O peor sen dúbida son
as salas de exposición: monóto-
nas e comúns, neutras en escala e
configuración até o aburrimento.
Espazos carentes do suficiente
xogo de planos e alturas para per-
mitir unha maior e ricaz combi-
natoria de pezas artísticas. Per-
dón, si, hai dúas estancias, unha
sobresaínte, a chamada capela
dos Condes de Fuensaldaña, ás
obras aí deveñen dunha certa e
soberana grandeza. Mesmo un
breve debuxo pode adquirir en-
marcado nun deses muros unhas
insospeitadas proxeccións. Notá-
bel é a sala 10 abovedada e con
restos de pinturas murais, aí as
obras tamén collen folgos e se
expanden. Ademais está ese gran
patio herreriano ao que lle dá no-
me o edificio que podería ser
aproveitado escultóricamente
con bos resultados. Mais agora
está derramado para o expositi-
vo, e iso por mor dun xigantesco
retrato sedente dos reis don Juan
Carlos e dona Sofía. Incríbel pe-
ro certo. Disque é de Antonio Ló-
pez, tanto tén. É unha mole pesa-
da, omnívora e arrepiante. Nunca
tal cousa vira. Mirara reprodu-
cións do Museu, mais nunca esa
instantánea. Quizais ese agocha-
mento obedece a un obrigado pu-
dor, unha íntima vergoña do Mu-
seu fronte a tal estatua (que non
escultura) que non deixa medrar
o seu redor, nese patio contido e
sabio deica entón, nada que poi-
da chamarse arte, tan de xeitos de
estado totalitario resulta ao cabo
a peza. (Non sei de quen de-
pendeu tal desaforo, mais o señor
León de la Riva, alcalde da cida-
de e presidente do Padroado do
Museu introduciu no tecido urba-
no da cidade esculturas nesa ór-
bita, ao gusto popular, e dígoo
nos dous sentidos do termo; vé-
xanse tamén a ese respecto as do
anterior alcalde de Madrid señor
Álvarez del Manzano)     

Afortunadamente as obras
ciscadas polas diferentes salas
acubíllanse  tranquilas, lonxe da
sombra depredadora dos monar-
cas, nunha montaxe claramente
previsíbel. Claro que iso tamén
é froito dunha colección artística
conservadora, de valores asenta-
dos, sen sobresaltos, unha visión
da historia da arte española do

século XX sen lugar para a chis-
cadela e o risco, que non se
aventura no descoñecido, arte
desa que agroma nos manuais
ao uso, sen estridencias, clásica,
canónica. Non en van foi aseso-
rada científicamente polos pro-
fesores Julián Gállego, Bonet
Correa, Simón Merchán y Vale-
riano Bozal. Xa ven, a purísima
concepción académica.  

A colección pertence á Aso-
ciación Colección Arte Contem-
poránea que está formada por un
conglomerado de empresarios
mecenas españois que xurdiu en
1987 co ánimo, singular e enco-
miabilísimo de constituír unha
colección de arte e fomentar, da-

quela, o coleccionismo. En 2000
a colección decide que teña como
sede permanente un Museu cons-
truído e xestionado polo concello
de Valladolid., o Museu Patio He-
rreriano, que se inaugura en 2002.
Así que o Museu posúe un perfil
ben curioso, a cabalo entre a xes-
tión pública do Concello e a pri-
vada da asociación empresarial
que, ao fin e ao cabo é quen segue
a facer as adquisicións e enrique-
cer o patrimonio do Museu. Polo
de agora non semella existiren
colisións: goberna o PP e eles sa-
ben convivir ben co empresariado
(o consello rector do Museu é
metade e metade). Con todo con-
fío máis na permeabilidadade ao

vangardista do empresariado da
asociación que do actual Alcalde.
Así que, de mudar o signo políti-
co do concello e o ideario cultu-
ral, o empresariado sabería adap-
tarse ben a unha política expositi-
va máis anovadora.  

Penso, poño por caso, nas fo-
tografías de Alberto García Alix
con que conta a colección, por
suposto óptase por represent-
cións nada trangresoras, e así
evítanse aquelas máis descarna-
das e tamén máis auténticas do
Premio Nacional de Fotografía.

Agora está “Enlaces: Últi-
mas adquisicións” que semella
querer remediar algo tan contida
e prudente colección. E para iso
botan mán de Txomin Badiola,
ou de Rogelio López Cuenca.
Pero non acertan coas apostas
polos novos, con traballos me-
diocres de Sofía Jack ou Vicente
Blanco. Así que case me quedo
cos clásicos da colección. Mara-
villosas as pezas de Alberto Sán-
chez, ou as pinturas de Maruxa
Mallo ou Ángeles Santos ou
Ángel Ferrant, etc. etc. Mais un
clásico como o grupo Zaj, ou os
seus membros Esther Ferrer ou
Juan Hidalgo non aparecen por
ningures, sendo como son xa pu-
ra historia da arte española. Qui-
zais demasiado iconoclastas para
o Museu? Todo se andará, os no-
vos tempos políticos estatais su-
poño que até en iso se notarán.
Porque, alguén pensou que foi
casual a recente concesión do
Premio Nacional de Artes Plásti-
cas a un artista transgresor  como
Carlos Pazos? Quen por certo
tampouco está na colección do
Patio Herreriano. Aínda.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Seguro Azar

El,
outravolta
DAMIÁN VILLALAÍN

Seguro que lles soa: un xor-
nalista que intenta disimu-
lar a súa mediocridade in-

teresándose polo lado humano
da persoa humana pregúntalle
ao seu entrevistado se se arre-
pinte de algo ou se cambiaría al-
gunha das cousas feitas na súa
vida. O interrogado declara con
gran seguridade que non, que
volvería facer exactamente todo
o que fixo e que non ten nada de
que arrepentirse. A esta contes-
tación adoita corresponder o
xornalista cunha escenificación
admirativa, plasmada nun silen-
cio breve e subliñado por unha
mirada intensa, transida de
emocionada complicidade aní-
mica. Pedro Ruiz e Mercedes
Milá son grandes expertos neste
tipo de demostracións.

A miña reacción primeira
ante eses exercicios autoafirma-
tivos adoita ser de abraio, des-
pois de incredulidade e, ao ca-
bo, remato por considerar irre-
futabelmente afectado por al-
gunha clase de idiocia a quen
así se expresa, afección que fa-
go extensiva ao entrevistador de
turno. Pero se sigo pensando no
caso, decátome de que asevera-
cións desa clase, sen seren fre-
cuentes, tamén se producen en-
tre persoas intelixentes e mes-
mo dignas de encomio. Chego
daquela a outra conclusión: non
son plenamente cretinos os que
así se manifestan, senón xenti-
ñas que, como todo o mundo,
teñen tantas cousas de que arre-
pentirse que optaron xa por non
facelo de ningunha. É case un
asunto de supervivencia. En re-
alidade, a reafirmación en todo
o dito e feito ao longo dunha vi-
da forma parte evidente diso
que os psiquiatras chaman me-
canismos de defensa.

O camiño queda así aberto
para apreciar nestas persoas un
lado humano ben distinto daque-
loutro, acartonado e chusco, que
degustan con fruición empala-
gada os pedrosruíces e as milás.
Fronte á dureza da rocha, o tre-
mer fráxil da herba. Fronte ao
imperio do sol, o asomo tímido
da lúa. E por aí, polas fendas xa
abertas da nosa análise, pode in-
cluso adentrarse un sentimento
remoto e mínimo, indesexado
pero real, que talvez se asemelle
un pouco a certa solidariedade
compasiva, a certa indulxencia. 

Isto pode ocorrer se os obsti-
nados irrepesos son cantantes,
actores, futbolistas ou presidia-
rios amigos de Jesús Quintero.
Pero que ocorre se se trata de ex-
presidentes do goberno, enfer-
mos de rancor e de poder, dispos-
tos a perseverar na súa contuma-
cia e a envolver os outros na lama
da súa propia mentira? Daquela
non hai lugar para a piedade, aín-
da que debaixo do mostacho fas-
cistón e da expresión ameazante
só enxerguemos frustración, indi-
xencia e unha inmensa e irrepará-
bel tristeza. Hai desastres huma-
nos de tal calibre que só deixan
sitio para o esprai antivioladores,
a chamada a emerxencias ou a
negra risa do desprezo.♦

Clasicismo e tímidas vangardas
no Patio Herreriano

Unha discutíbel peza escultórica dos monarcas, realizada por Antonio López, ocupa un lugar destacado do Patio Herreriano. Abai-
xo, recibidor do museo.



Con motivo da celebración do día
internacional contra a violencia de
xénero, a Marcha Mundial das
Mulleres na Coruña inaugurou o
pasado 25 de novembro a mostra
reivindicativa Nin unha morta
máis. Que pasaría se as vítimas de
Ciudad Juárez fosen homes?, para
dar a coñecer unha das situacións
máis extremas de violencia contra
as mulleres que se están a producir
no mundo. Estímase que nos dez
últimos anos, nesta cidade frontei-
riza ao norte de México, máis de
trescentas mulleres foron asasina-
das, sen que aínda se tomasen me-
didas efectivas.

Agora elas volven ser as pro-
tagonistas, mais dun xeito diferen-
te, en forma de cadro e de poema.
Máis de vinte obras pictóricas e
poéticas adicadas ás mulleres que
sofren violencia, dan vida a esta
exposición que pode visitarse na
sala de exposicións da Agrupa-

ción Cultural Alexandre Bóveda. 
Ana Pillado, María Braxe,

Sabela Baña, Berta, Branca Silva
xunto con Ánxeles Pena e Yolan-
da Dora son as artistas plásticas
presentes na exposición. Nin un-
ha morta máis, contou ademais

coa participación de destacadas
poetas do país, entre elas, Marica
Campo, Yolanda Castaño, Emma
Couceiro, Eva Veiga, Emma Pe-
dreira, Lucía Aldao, Olga Patiño
ou Estíbaliz Espinosa.

Máis actos

Ademais da exposición, a Mar-
cha Mundial na Coruña desen-
volveu durante a semana toda
unha serie de actividades ao re-
dor da violencia de xénero que
padece a cidade mexicana. Unha
delas foi a proxección do docu-
mental da directora mexicana
Lourdes Portillo Señorita desa-
parecida e outra a representación
teatral da obra As mortas de Juá-
rez, da directora Cecilia Campo.

Aínda que a mostra permane-
ce na Coruña estes días, calquera
organización interesada pode so-
licitala de xeito gratuíto.♦
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AS MULLERES
de Ciudad Juárez

MAR BARROS

“Que pasaría se as vítimas de Ciudad Juárez fosen
homes?” Con esta reflexión pintoras e poetas des-
tacadas do país presentan as súas obras na exposi-
ción Nin unha morta máis, para amosar o seu re-
xeitamento á violencia exercida contra as mulleres.

Corpo de muller,
perigo de morte
Din así as lendas dos cartaces que son a pel de Ciudad Juárez,
México.

Ven comerme enteira por embaixo do vestido
os aramios e as descargas,
ao meu cárcere íntimo de lombrigas, morralla de min.
Ao meu suco uterino que ninguén coñece e polo que pasan

cada día tres camiños
interpostos e baixan perigosas as nenas de colexio. Eu sinto

os pés sobre o meu peito e
as cruces chantadas no meu nome. Por riba de min pasa o

elefante desesperado das 
bágoas e a terra que me amasa é fértil de víbora e húmida

na súa escuridade sen 
ímpanos:
Ninguén nos oe caladas adentro dos camiños.
Aquí nos asaltaron, aquí nos deron noite e morte e terra e

intermedio entre o corazón e 
as pernas.
Aquí houbo machados e derrame de sal, aquí houbo canizos 

derretendo o noso sangue,
a ánima cravada aos coios e as mans fundidas coa terra como 

vellas colleitadoras de 
cereal. (...)♦

EMMA PEDREIRA

Polas mulleres
de Ciudad Juárez
Os ósos tiñan carne e a carne tiña soños.
Esqueletos a centos buscan nome
no cavorco do medo para seren
algo máis que eses números escritos nos papeis.
Os nomes buscan ósos para pousar na morte
e non ser vagabundas sombras que non regresan.
Polos ósos sen nome, polos nomes sen ósos, 
polo sangue axeado sexa o pranto,
sexa o berro, o brado e a salmodia ferida.
O monstro é multiforme e bebe na podremia
e vive no veleno: capital, misoxinia, 
miseria, desarraigo na fronteira do imperio. (...)♦

MARICA CAMPO

Ana Pillado



O anteproxecto de lei que pre-
para a Xunta para regular os ho-
rarios dos locais nocturnos non
se sabe se terá en conta esta
cuestión, pero dun tempo para
aquí moitos empresarios están a
optar por solicitar licencias de
tablaos. Unha das reclamacións
que se fan dende a Asociación
Galega de Hostalería é a unifi-
cación de criterios. As vantaxes
dun tablao con respecto a un
pub son que o horario de apertu-
ra pode prolongarse unha hora e
media máis no inverno e dúas
horas e media no verán. 

Iso si, quen acuda a un destes
locais que non agarde atoparse
dentro cun cantaor, nin bailaor,
ni cun pinchadiscos con camisa
de lunares e cun sombreiro cor-
dobés. Nin tampouco haberá mú-
sica do Fari a todo volume e mo-
zas con caraveis na cabeza to-
cando as palmas. Como moito, a
única coincidencia real cun ta-
blao será o consumo de alcohol e
tal vez a presenza dalgunha es-
tranxeira, pero que non espere
atopar ningunha conversa de
touros nin probar o finito.

O tablao é pois unha tapa-
deira para poder ter unha disco-
teca sen pagala. A Federación
de Empresarios de Salas de Fes-
tas e Discotecas de Galicia de-
fende que se elabore unha lei in-
tegral en Galicia que regule es-
tas “trampas” que existen no
sector. Ademais, piden que os
Concellos vixíen e fagan cum-
prir a normativa vixente. Na ac-
tualidade hai dous locais en Vi-
go que teñen licenza como ta-
blao e cando menos un en San-

tiago, Lugo, A Coruña e Ferrol.
Aínda que fontes dos sector ase-
guran que nun só Concello que
non queren desvelar, existen
cando menos once locais que te-
ñen licenza flamenca. 

O Conselleiro de Xustiza,
Xesús Palmou, anunciou que a
Xunta traballa na elaboración
dun proxecto de lei que unifique
criterios en Galicia, unha vez
acadada a transferencia da com-
petencia do Goberno central. O
obxectivo da nova lei será “facer
compatíbeis os dereitos dos que
queren descansar cos que queren
divertirse”, explica Palmou en
alusión a un recente informe ela-
borado polo Valedor do Pobo so-
bre ruídos nocturnos.

Os empresarios, ademais da
falta de control, quéixanse da ex-
cesiva lentitude na concesión de
licencias o que obriga a apertu-
ras con permisos propios doutros
lugares ou caducos. “É preciso
establecer unha tipoloxía máis
ordenada dos establecementos”,
explica o presidente da Aso-
ciación Galega de Hostalería,
Ovidio Fernández Ojea. Ante es-
te panorama, unha normativa
que unifique criterios é evidente,
porque até o momento a conce-
sión de licencias depende das au-
toridades locais. “Hai concellos
que son máis estritos que outros.
Hai tempo que queremos reunir-
nos cos concellos para intentar
buscar unha solución. O proble-
ma é que hai unhas categorías
establecidas na Lei de Turismo
de Galicia, pero non están regu-
ladas as súas condicións”, con-
clúe Fernández Ojea.♦
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Grilos e
demachiños
O que lles dicía o último día. Conta Con-
siglieri que “Na feira da Lixa ou na de Pe-
nafiel, vendiam-se, há anos, uns canudos
dentro dos quais estava um grilo. Se al-
guém metesse o dedo mínimo num dos
orifícios do canudo e deixasse que o grilo
lhe chuchasse uma gota de sangue, ficava
rico. O grilo era o Diabo. Cf. o modo de
dizer referido a una pessoa rica: “Aquele
tem grilo em casa”.

Compáreno agora co que se di no Di-
cionario dos Seres Míticos Galegos, do
que son autor, xunto cos lucenses Antonio
Reigosa e Xoán Cuba, dos Demiños: “Son
seres diminutos que se poden fabricar in-
do a media noite a un lugar ermo, onde
non se escoite cantar galo nin galiña, le-
vando sangue de galiña negra, e firmar
alí un pauto co Demo. Choqueando des-

pois un ovo de galo negro no sobrazo na-
ce un demiño ou demo pequeno. Tamén se
pode utilizar un ovo de galiña negra mon-
tada por un galo negro, fáiselle un bura-
quiño cun alfinete e co mesmo alfinete pí-
case o dedo maimiño da man esquerda. A
pinga de sangue que sae bótase polo bu-
raquiño e tápase este cun pouco de cera.
Aliméntase tódolos días con sangue ou
cunhas pingas de azougue. Incúbase bai-
xo o sobrazo esquerdo ou nun monte de
esterco ata que nace o demiño.

”Unha vez nados métense os demiños
nunha caixiña, xa sexa un alfineteiro ou
un agulleiro, e dáselles un pouco de azou-
gue e unhas limaduras de ferro. O demiño
obedece en todo ó posuidor da caixiña e
cumpre os seus desexos, por imposibles
que parezan”.

Pero hai que ter moitas precaucións cos
Demiños, Demachiños e Demouchiños, se
escapan da Caixa na que están presos, po-
den devorar o presunto amo. Dunha persoa
que medra moito e se fai rica en pouco
tempo dise que ten os demouchiños. Eso
de alimentalos cunha gota de sangue do de-
do mínimo é propio de todos os demos fa-
miliares de Europa. Segundo Reginald

Scott (Descubrimentos da Bruxaría, 1584)
as bruxas alimentan estes demos domésti-
cos con “leite, carne de pita e sangue”. Co-
mo agora. Aínda que modernamente o que
prefiren é unha gota de sangue da meiga
que os posúe (ou á que posúen?).

Un ano antes da súa morte, os homes
que fixeron pauto cos demouchiños reci-
ben a visita destes, que lles comunican a
data da súa morte e aproveitan a ocasión
para “impoñelos”. Nesta imposición o ho-
me ten que entregar unha peza do propio
corpo, que pode ser un dedo, unha orella,
un ollo, poñamos por caso.

Non sei se nesta equiparación dos gri-
los cos demiños (ou cos daimones, pois,
non se parece Pepiño Grilo ao daimon de
Sócrates?) inflúe só que teñan cornos –ou
antenas–, e que sexan negros e subterrá-
neos, ou se asistimos á supervivencia de
vellos cultos prehistóricos. Algún deus
dos primitivos galaicos, como tal vestioa-
loniecus, era cornudo ou antenado, e Fer-
mín Bouza Brey ten estudado o caso de
espíritos do cereal en forma de grilo, na
Galiza e no Bierzo. De semellante signifi-
cado debía ser o costume de Cortegada do
Miño onde os sachadores de millo, o día

que remataban o labor de cavalo, facían
coas eixadas postas do revés un pedestal ó
que se sobe un deles cunha cabaza con vi-
ño e comeza un canto que logo seguen to-
dos os demais, e que di:

Grilo, meu grilo
de Ponte-Castelo,
matache a teu pai
e non che teño medo.
Outras moitas coplas eran entoadas,

pero antes, desenvolvendo o traballo da
cavadura, se algún grilo aparecía entre o
millo, collíano e metíanllelo polas pernas
ás mulleres ou desafiábano, simulando
preparar as ferramentas para matalo.

Se cadra algúns lectores lembran que,
noutros países, é de moi boa sorte ter un
grilo no fogar da casa (entre a cinza). Mes-
mo esto lle dá título a unha novela de Dic-
kens. Pero esa crenza, que se compaxina
totalmente coas que xa vimos, refírese a
outra especie de grilo, o Acheta doméstica.

Si, moi ben, pensarán algúns, parecé-
monos ós chineses en que temos grilos,
pero, en cambio, na nosa zooloxía fantás-
tica carecemos de dragóns. Nada máis
lonxe da verdade! Pero ese é tema para un
próximo artigo.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

A noite dos tablaos
RUBÉN VALVERDE

Chegan os tablaos flamencos. Non se trata do desembarco de El Sorderita, nin do Chiquetete, nin de El Bisho en
Galicia. É o xeito con que moitos empresarios da noite están pedindo licencias para poder prolongar os horarios
nocturnos dos locais sen ter que pagar os custes económicos nin cumprir as medidas de seguridade das discotecas.



“Galiza non é Espanha”, espeta-
ron nun muro en Vigo. En Com-
postela, “A USC é unha ruína”
comparte parede cun debuxo de
Stalin sobre a lenda “papi chulo”.
E por todo o país aínda se con-
servan os restos do “Non” que o
estudantado lle deu a polémica
reforma universitaria levada a
cabo polo Partido Popular na an-
terior lexislatura.

Estas son algunhas das pinta-
das e graffitis que se poden atopar
nos tres campus galegos, un me-
dio de comunicación alternativo,
que o  investigador Fernando Fi-
gueroa-Saavedra dá en cualificar
como un “bo termómetro social”.
Este autor vén de publicar o estudo
O graffiti universitario, no que se fai
unha análise sobre este tipo de ex-
presións localizadas na Cidade
Universitaria de Madrid até finais
da década dos noventa e no que
se traza unha panorámica xeral so-
bre o fenómeno do graffiti como
manifes-
t a c i ó n
cultural e
c o m o
medio de
comuni-
c a c i ó n .
Mais, pa-
ra o au-
tor, “os
d a t o s
que se
barallan
son ex-
t rapolá-
beis a to-
da a península, aínda que se po-
dan atopar diferenzas nas pintadas
nacionalistas”. “Os espazos univer-
sitarios son moi semellantes” co-
menta, “o que varía é a política de

tolerancia das propias institucións”.
Nun momento no que o graffiti

está en plena efervescencia, espe-
cialmente nos últimos anos, as pin-
tadas nas facultades que máis se

r e p i t e n
teñen ca-
rácter po-
lítico. Por
iso non é
difícil to-
parse fra-
ses que
descuali-
fican a
po l í t i ca
levada a
cabo po-
lo PP, re-
f e r i d a s
ao Presti-

ge, ou o “Non á guerra”, pero ta-
mén as que miran de fronte ao pre-
sidente do goberno, José Luís Ro-
dríguez Zapatero, cun ameazante
“Agora cumpre”. O autor tamén

destaca a proliferación de graffitis
hip-hop, máis elaboradas, que in-
clúen firmas e iconas propias des-
ta cultura urbana.  “Canto máis de-
senvolvida é unha cidade máis
graffitis presenta. Este tipo de ma-
nifestacións non son residuos dou-
tro tempo senón que son propios
desta época, até o punto de que se
xerou toda unha cultura ao seu re-
dor”.

Fernando Figueroa-Saavedra
explica a explosión que viviu o
graffiti a partir dos noventa “polo
éxito que tivo a chegada do hip-
hop dende Estados Unidos, pare-
llo a unha desilusión ante o siste-
ma, cunha democracia non moi di-
námica na que non todos teñen
voz, e polo desenrolo tecnolóxico
no que se refire a aerosois, con ca-
da vez máis colores”. “Se houbese
que ir con brocha e bote de pintu-
ra non habería tanta esquisitez nin
tanta pintada política”, bromea.

“Que se permita a elabora-

ción de pintadas e de graffitis é
un exercicio de democracia”, si-
nala. “De non facerse habería
que empezar a preocuparse,
porque este é un medio de ex-
presión do ser humano”, engade.

Graffiteiros de fin de semana

Moitos dos graffiteiros, á marxe
dos que reflexionan e dialogan
nos servizos públicos, escollen o
fin de semana e os días de estu-
do nos que non se imparten cla-
ses para facer as súas anota-
cións. Como indica o autor, as
noites son as mellores aliadas
dos que se queren manifestar
politicamente e os servizos dei-
xaron de ser o único lugar no que
se deixaban pintadas de carácter
lésbico ou gay, que agora apare-
cen ademais noutros recunchos.

Hackers iconoclastas

Se a internet é vista por moitos co-
mo un espazo público virtual, equi-
parábel a unha praza ou a unha
ágora, non faltan opinións neste
sentido, que poñan ao mesmo ni-
vel a algúns  piratas informáticos
cos graffiteiros de rúa. Estas “pinta-
das virtuais” pasarían por modificar
páxinas institucionais, deixando di-
ferentes anotacións ou incluíndo
pornografía nas webs de partidos
políticos, por exemplo. A esta pos-
tura súmase Fernando Figueroa-
Saavedra quen opina que “o graffi-
ti adáptase aos novos tempos”. Pa-
ra el graffiteiros e hackers teñen
moito que ver, pero a pintada da
parede non se verá substituída po-
la dixital, “porque ten moita impor-
tancia a pesar da videovixilancia e
das tarefas de limpeza”.♦
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Brais González
Pérez
‘Cómpre crear
unha editora
que aposte
polos novos’

A.N.T.
Membro de Redes Escarla-
ta dende o 2002, estes días
vénse de estrear nas libra-
rías coa publicación do seu
primeiro poemario Sangue
sobre silenzo. Por que esco-
lle este título?

É unha síntese do sufri-
mento polo que pasou o po-
bo galego ao longo do tempo
e o seu fracaso político. O li-
bro está adicado aos márti-
res de Sobredo, que deixa-
ron en min unha lembranza
forte. Foi a partir deles que
comecei a afondar no terreo
político e foron os que es-
pertaron as miñas ganas de
loitar. O título sintetizaría os
dous tipos de morte que hai
en Galiza, un pola sangue e
outro polo silenzo.

Semella que os máis no-
vos foxen en certa medida
da poesía. Que o atraeu a
vostede?

Ao principio non tiña pai-
xón por un xénero literario.
Eu emborranchaba follas. Foi
coa lectura de O fin dun can-
to, de Xosé Luís Méndez Fe-
rrín, o que me levou a com-
prender que a poesía é o xé-
nero que mellor expresa o
que sinto. Atópome a gusto
nela. Á marxe da poesía, ta-
mén escribín relatos curtos
para certames literarios e
agora estou a traballar a idea
de facer algo de narrativa.

Optou pola autoedición
coa colaboración económi-
ca do concello de Salceda
de Caselas. O apoio das
institucións é a única vía
para editar os novos?

A axuda das institucións é
interesante pero non a única.
Cando quixen publicar o libro,
primeiro púxenme en contacto
coas grandes editoriais pero
falábanme de moitas dificulta-
des. Tiven un desengano can-
do me dixeron que as edito-
riais eran empresas. Xa non
eran a editorial das oportuni-
dades. Galiza necesita algunha
editora para a xente nova e se-
nón haberá que seguir reco-
rrendo ás institucións.

O libro vai ilustrado
con cadros de Xulio Fuen-
tes. Por que este pintor?

Porque a temática da súa
pintura vén a reincidir nas
poesías do libro. El fala da
tristura, da loita, de bágoas
negras e da resistencia ao
igual ca min.♦

Que graffitean
os universitarios?

MAR BARROS

Armados con sprays, estudantes universitarios atopan nas paredes dos
campus galegos un bo soporte para inmortalizar as súas inquietudes. Graf-
fitis creativos e firmas, pintadas políticas e escritos escatolóxicos son algun-
has das manifestacións ás que ten que plantar cara o persoal de limpeza.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS
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O Voo do Moscardo                           José Viale Moutinho

Há quantos anos não nos vemos!
Devo a Luís Padrón, lá pela pri-
meira metade dos anos 70 o con-
hecer os descaminhos que vão de
Ourense a Ribadavia. E digo des-
caminhos e não caminhos por-
que, na realidade, eram mesmos
descaminhos. Assim, conheci a
alma galega ourensana antes
mesmo de aprofundar qualquer
leitura sistemática deste ou da-
quele escritor, não importa qual.
Com o Luís Padrón, que guiava o
automóvel mais pequeno que eu
vira na vida até aí, conheci os só-
lidos e os líquidos de uma Galiza
profunda e umas quantas figuras
singularíssimas. Até da pequena
política local. Como daquela noi-
te em que me foi mostrar a igreja
do Carballiño, o meu primeiro
encontro com a arquitectura de
Palácios. Às tantas, lembrou-se
que era amigo do alcalde e deví-
amos ir beber uns copos e comer
peixe do rio a determinada taber-
na. Ora o alcalde, naquela época,
tinha sido pai há pouco tempo e a
família não gostava que ele saís-
se à noite. Mas nessa noite saiu.

Padrón, com o ar mais formal
do mundo, telefonou-lhe para ca-

sa com o recado, creio que foi a
sogra a atender, de uma reunião
extraordinária no axuntamento,
em que se requeria a sua pre-
sença tutelar. Boa desculpa! E de
casa lá o viram sair directamente
para o axuntamento, que ficava
do outro lado da praça. Só não o
viram sair logo pelas traseiras e
entrar no automóvel de Padrón
onde, apesar da exiguidade, ca-
bia sempre mais um! E lá fomos.
Creio que para Barbantes, onde o
tinto era de excepção.

À meia-noite, a empregada
que nos atendia não teve dúvidas
em comunicar que por ordem do
alcalde a taberna teria de ence-
rrar àquela hora, pelo que nos
deveríamos retirar. Ora o alcalde
resolveu a questão, pois foi nu-
ma folha do meu bloco-notas
que redigiu ali mesmo um bando
especial em que a tal taberna só
fecharia à hora em que o nós os
três nos retirássemos, mesmo de-
pois da meia-noite...

Seria uma e tal da manhã –já
estão a ver que a reunião no
axuntamento de Carballiño se
prolongou bastante!– bateram à
porta. Eram dois guardas civis

dispostos a multar a taberna,
com licença do senhor alcalde.
Este mostrou um rosto comica-
mente severo por eles desconhe-
cerem o bando especial, que sus-
pendia temporária e localmente
o figurava no jornal oficial, e que
estava bem á vista, preso debai-
xo de uma jarra de flores! 

Os guardas civis pediram
desculpa e tentaram bater em re-
tirada quando o alcalde disse
que tal desconhecimento era gra-
ve e merecia punição, pelo que
os mandou sentar a uma mesa e
servir-lhes uma garrafa de vinho
e empanada, decisão que eles
acataram com ar bastante sério,
para não dizer cerimonioso.

Ora, cada vez que este cro-
nista se apresentava em Ourense
era acelerada a confecção da
edição de La Región, a cargo do
Luís Padrón. Que a versão antiga
do Bar Orellas estava sempre à
nossa espera, com Ribeiro e orel-
has de porco e pão, que era um
louvar aos deuses Baco e Báco-
ro! Íamos também ao Ó Vólter,
onde o Tucho tinha sempre umas
grandes conversas connosco e
regia o seu bar como se fosse

uma universidade popular em
que ele era titular de todas as ca-
deiras do saber!

Recordo-me que, na altura,
havia no Porto uma espécie de
moda brincalhona em que se tra-
tava toda a gente por arquitecto!
E eu levei aquilo comigo uma
vez que fui a Ourense. Pois en-
trámos, Padrón e eu no Vólter e
reparamos que junto do balcão
estava o chaval empregado de
Tucho e um bando de rapazes da
idade dele. E eu saudei, sem pen-
sar no que dizia:

—Adeus, arquitecto!
Admiração de todos os rapa-

zes. Porém, um dos do grupo
avançou até mim e perguntou-
me, muito desconfiado:

—É então verdade o que nos
disse o Suso? Que em Portugal
os chavales dos bares são todos
tratados de arquitectos?

Quem iria desembrulhar
aquele equívoco que deixava tão
importante o chaval do Ó Vól-
ter? Pois eu não. Nem o Padrón!
E como nos rimos mais tarde
com o velho Tucho, tendo como
cenário a alegoria à Porta de
Palha do velho Risco!♦

Luís Padrón, meu guia ourensano
Hegen
MARGA ROMERO

Renacemos nas palabras.
Joachim Wormuth perten-
ces ao mundo das

palabras, das de Peter Bichsel
que xuntos trasladamos ao
galego en Cousas da rapazada,
poboadas de homes solitarios,
teimudos ao quereren
demostrar o que todo o mundo
sabe sen comprobalo, que a te-
rra é redonda, que América non
existe, que se unha mesa deixa
de chamarse mesa e se lle
trocamos ás cousas o nome, re-
mataremos na incomprensión e
as persoas van rir. Ficou
contente Bichsel, cando veu o
seu libro, pensaba que os seus
amigos galegos de Suíza xa po-
derían lelo na súa lingua mais
non tiraron tempo para iso. A
Compostela, paisaxe de tantos
derrotados de Pólvora e
magnolias, trasladáchela a túa
lingua alemana e a Ferrín
gustoulle a túa lectura. Túas
son as horas na praia do Rosto,
en San Pedro de Rochas, en
Goián por todos os nosos cami-
ños que fixeches e dos que fala-
bas coma ninguén. Túa é a terra
do Folón, en Mosende, o monte
que axudaches a debrozar e
cando o toxo medre e se encha
de chorimas estará alí o froito
tamén do teu traballo. Miñas
son xa as palabras que me
deches para renacer noutra lin-
gua, o arrecendo de especias da
cociña, aquel xeito teu demora-
do de picar tan ben a cebola e o
allo, agora meu. É tanto o que
se aprende ao trasladar o andar
desacordado do negro de
Bueno Barato de Queizán á
melodía alemana á que ti lle de-
ches tanto ritmo e a cadencia
do amor no solpor na barra.
Palabras na sinfonía núm. 2 de
Mahler que me explicaches, na-
quela tarde, onde Dylan
Thomas veu dicir que non se
debe facer da morte un reino,
noutra Sibelius atendía o
poema do Resplandor das
horas de Pallarés que interrom-
pía a loita de R. Luxembourg e
se mesturaba coas primeiras lu-
ces da mañá de I. Bachmann,
No andel agarda Das Haus de
Lou e Rilke dime que o beber
hoxe me é amargo. No libro
que me deches Sansibar oder
der letzte Grund de Andersch
escribíchesme. “Liberdade é a
liberdade de marchar e a liber-
dade de ficar. Este libro trata da
liberdade desexada, da
conseguida e da fracasada”.
Daquela tiñamos a liberdade de
vernos moitas veces, agora xa
non, e decidimos nós, sempre
en contra do concepto de fami-
la, que eramos familia e
escollemos ser irmáns. Traduci-
mos de Novoneyra que “anque
caia o Monumento á Ausencia/
ti quedarás como nós quedare-
mos/ pois xa estamos na lingua/
con tódolos rostos do noso po-
bo/ cada un co seu xeito/ que se
animan e volven cando falamos
como agora”. Hegen, Gute Rei-
se, lieber Bruder. Grazas por to-
das as palabras.♦

Há umas semanas houve em Ma-
drid um protesto de intérpretes de
música às portas dum teatro onde
se estreava um musical sem músi-
cos. Poupar os salários duma or-
questra é um argumento económi-
co mas também muito prático por-
que os intérpretes gravados não
padecem doenças humanas. O
play-back é a penúltima ameaça
para os intérpretes profissionais
da música. A próxima poderia ser
a das aulas de conservatório sem
professores, e tecnicamente isto já
é possível inclusive com uma
maior interactividade de aluno-
professor da que se dá em muitas
aulas ao vivo. Para além disso evi-
taria aos alunos ter de aturar as
neuroses dos intérpretes frustra-
dos que se dedicam ao ensino. E
também que a Deputação de Ou-
rense fizesse o ridículo na se-
lecção de professores de gaita, on-
de importa mais o número de fil-
hos do candidato que a sua for-
mação musical já que só lhe pe-
dem acreditar o graduado escolar,
ou seja saber ler e escrever, e falar
um pouquinho de galego.

Dirão-me que isto não tem na-
da de novo, que antes já foram os
intérpretes profissionais expulsos
das discotecas, esses templos da
música embutida que aglomera a
juventude em torno a um tumultuo-
so barulho. Também foram postos
fora das emissoras de rádio, e dos
cinemas, e até das igrejas, para os
substituir, com notório êxito, pelos
intérpretes mecânicos. As gra-
vações permitem que a música che-
gue a toda a humanidade sem que
essa humanidade tenha nunca ma-
nifestado qualquer interesse pela
música. A música mecanizada con-

verteu-se num elemento mais da
mobília que guarnece a vida das
pessoas para assim desterrar os pe-
rigosos silêncios reflectivos. Músi-
ca decorativa, utilitária, adorme-
cente ou mesmo alienante que ocu-
pa os quartos emocionais e filosófi-
cos da existência das pessoas.
Qualquer indivíduo ouve hoje mais
horas de música num ano que há
dois séculos poderia ouvir em toda
a sua vida, e a música gravada é um
produto perfeitamente controlado
em todos os seus parâmetros que
permite o doseamento gota a gota
para uma mais eficaz terapia de
uniformidade e massificação.

A famosa imagem do cão a
escutar atentamente a grafonola,
com a subliminar lenda comer-
cial “A voz do seu amo”, foi pre-
monitória do acontecer social do
século XX, muito mais do que as
profecias de George Orwell ou
Aldous Huxley. O totalitarismo
moderno fundamenta-se naquele
reclamo publicitário que repre-
senta no cadelo a submissão do
indivíduo carente de silêncios re-
flectivos e que vai relegando o
impertinente hábito de pensar. 

Sergiu Celebidache (1912-
1996), um dos melhores direc-
tores de orquestra do século pas-
sado, rejeitou durante toda a sua
vida a colaboração com a indús-
tria da música mecânica e tão só
permitia, como documento histó-
rico, as tomas de som de alguns
dos seus concertos. Só no final
acedeu a gravar alguns DVDs com
a sua Orquestra Filarmónica de
Munich. Por contra, Herbert von
Karajan (1908-1989) foi um me-
galómano que utilizou todo o po-
der da fonografia para alimentar a

indústria do seu próprio mito.
Também não duvidou em se afi-
liar ao partido nazi em 1933 para
eliminar os seus rivais ainda que
logo se desculpasse dizendo que o
fizera “pelas ânsias de progressar
na carreira”. São dois casos que
ilustram os extremos, mas a repro-
dução mecânica da música é uma
séria ameaça para os intérpretes
profissionais porque o número de
actos com música ao vivo e em di-
recto não aumenta na mesma pro-
porção e além disso a parvoíce
dos que programam música na
Galiza prefere as medianias e me-
diocridades de fora antes que os
nossos intérpretes e compositores.

A Lei de Propriedade Intelec-
tual reconhece direitos aos intér-
pretes, mas nas aulas dos conser-
vatórios ignoram a formação legal
dos alunos e assim a maioria des-
conhece que existe uma entidade,
a Associação de Intérpretes e Exe-
cutantes (AIE), que se ocupa disso
e mais de distribuir o dinheiro que
gera o uso das gravações, assim
como a parte que lhes corresponde
do cânone de cópia privada.

O direito a remuneração equi-
tativa que estabelece a lei só é
economicamente significativo
quando das gravações se faz uma
utilização massiva como é o caso
de alguns intérpretes da música li-
geira com uma indústria mediáti-
ca detrás controlando os resortes
emocionais da massa. Mas todos
os intérpretes têm direito a viver
do seu trabalho e quando as emis-
soras de rádio ou TV, discotecas e
outros locais públicos utilizam
uma gravação deveriam pagar aos
intérpretes um cachet como se es-
tivesse ao vivo e em directo, pois
o resultado musical vem a ser o
mesmo. E não tenho notícias que
por utilizar música gravada os tra-
balhadores do local ou emissora
percebam um salário mais baixo. 

Sei que há intérpretes amado-
res que estão dispostos a tocar
grátis ou mesmo pagando com
tal de satisfazer o seu ego diante
dum público que os escute, mas
aqui estou a falar dos profissio-
nais que dedicam a sua vida a
aperfeiçoar a sua arte interpreta-
tiva para que todos possamos
desfrutar da música escrita pelos
compositores. É lógico que de-
vam ser remunerados com um
cachet digno tanto se actuam em
directo como com uma gravação.
Continua a ser o seu trabalho.

Evidentemente isto vai contra
as normas do consumismo alie-
nante do totalitarismo moderno,
mas propiciaria a racionalização
do uso da música, e talvez assim
os professores de conservatório
evitem ser substituídos por uns
colegas mecânicos interactivos
que não precisem de salário.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Mecânicas musicais

Sergiu Celebidache.



Nº 1.153 ● Do 2 ao 9 de decembro de 2004 ● Ano XXVIIAnxos en
Bucaramanga
FRANCISCO CARBALLO

Albeiro Vargas, neno
prodixio de
Bucaramanga no

1991.Casualmente obxecto
dunha reportaxe que chegou á
TFl e provocou asombro. Lo-
go, de rapaz, prosegue na
mesma disposición: coidar
anciáns, dar cariño e amor a
centos de avós desprotexidos.
Rachou coa indiferenza dos
media aos seus 12 anos polo
seu valor e enteireza.

Albeiro Vargas naceu no
1978 nunha familia de oito ir-
máns e de pais traballadores
con moi baixo soldo. De neno
de seis anos coida o seu avó;
ao falecer este e ollar na rúa
anciáns na miseria, dedica
horas a coidalos. Aos seus
doce é cando a TFl lle le
dedica atención; unha das re-
portaxes é ouvida por Cesar
Rincón, toureiro colombiano
de paso por Bayonne. Rincón
súmase ás colectas e á
asociación en apoio dos
anciáns de Albeiro. Crean
“Un coin de Colombie” –Un
recuncho de Colombia–,
soporte económico desde Eu-
ropa da obra de Albeiro.

Aos 19 anos coidara uns
600 avós sen recursos, dos
que 300 faleceran nos seus
brazos. El, os voluntarios
–Anxos de Bucaramanga–, a
asociación devandita e a
solidariedade de TFl
conseguen unha creación das
máis humanas, a “Aldea de
anciáns”. Fundación ampla,
para traballo agricola, artesa-
nía, comunicación etc,
sempre segundo a voluntarie-
dade dos alí atendidos, 150
avós. En Colombia, país mor-
dido polo narcotráfico, por
guerrillas, milicias paramilita-
res etc etc., os anxos de
Bucaramanga e a fundación
dos “anciáns” son un edén
inesperado: a proba de que
“outro mundo é posíbel”.

Non estou a narrar un
“conto de “Nadal”. Nin é
cuestión de exaltar unha per-
soa de 25 anos. É a historia
real dun neno sen recursos,
que soubo coidar o seu avó,
que se dedicou e dedica con
coraxe e intelixencia a este
sector dos “avós” desprotexi-
dos. Que desde os mass
media tivo a fortuna de
promover accións e
colectivos para unha obra de
amor. Coñezo obras parecidas
ás de Albeiro, mais son de
persoas maiores. Así Vicente
Ferrer na India, Pedro Opeka,
que cambiou os barrios míse-
ros de malgaxes en poboados
dignos na República de
Madagascar. Albeiro e Opeka
poideron transformar espazos
a prol da persoa grazas aos
mass media de Franza, Ferrer
ten máis espallada a rede de
voluntarios.

Son estas evocacións un
ensoño sen trascendencia no
mundio no que vivimos? Son
un bálsamo que desexamos
multiplicar. Son de tanta bele-
za que nos desentumece. ♦

Os peregrinos que fan o Camiño
Inglés viven o que vive calquera
peregrino: entran en Compostela
igual que saen das súas cidades,
Ferrol, A Coruña: perdidos nun
polígono industrial, entre naves e
galpóns industriais, sorteando
monstros inmobiliarios en cons-
trución... e para a súa disilusión,
a primeira imaxe de Compostela
será un McDonalds e os edificios
burocráticos de San Caetano. To-
do un símbolo do estado da cues-
tión. As penurias serán maiores
se os peregrinos fan o camiño le-
vando un cabalo. Entón os pro-
blemas multiplicaranse por dous
animais. Nesa ilusión humanista
de atopar camiñando humus, que
é terra,  damos coa imperativa
realidade do reino minifundista
dos particularismos, do feísmo, a
degradación, a anomía na que se
fende o país. 

A planificación, equilibrio de
historia e posmodernidade para o
cantado “benestar”, semella non
existir, pese a tanta parafernalia
de institucións ou agrupacións
que teñen nos seus estatutos “a
protección e defensa da identida-
de, da cultura”. Especialmente
cando se proxectan nas entradas
e saídas das cidades eses grandes
polígonos industriais, con anar-
quía de naves, rotondas adobia-
das de todo tipo de mobiliario
urbano pedido por catálogo. 

O camiñante enfróntase á
desfeita do país, atoparase con
paleadoras e maquinaria pesada
que miran cara a extensos montes
ou agras para seren campos de
golf, urbanizacións en constru-
ción, túneles e pasos elevados
baixo autoestradas, liñas de AVE,
camposantos e adros de artísticas
igrexas, abandonadas... Iso si, re-
convertidos en explanadas de as-
falto con sorprendente palco de
música, unicamente para unha
tarde de véspera e festa do pa-
trón. Agresivo espazo que fende-
rá a vella harmonía do conxunto
parroquial e rivalizará co da pa-
rroquia de abaixo ou de arriba.
Infraestrutura inútil, de afeamen-
to e gasto innecesario que afoga e
enmudece a natureza e a historia.
Vertedoiros de lixo colectivos e
privados para as trousadelas do

consumo: colchóns, neveiras, co-
ches vellos... E cavila o camiñan-
te que, a pesar de todo, despois
de tantos anos de incesante bruta-
lismo activo, non se puido coa
forza inmensa de Galiza, a que
aínda asoma sobre o intervencio-
nismo asasino. Esa Galiza nacida
a unha e outra banda dos camiños
e dos portos, a que á beira dos
vieiros ou nas encrucilladas er-
gueu cruceiros, petos de ánimas,
pontes para salvar ríos e arroios,
casais, fondas, mesóns, hospi-
tais... Camiños feitos, labrados e
luídos no chan polos pés dos ca-
miñantes de todos os tempos. Ca-
miños afundidos entre valados de
musgos e couselos, cubertos po-
los brillos verde-prateados das
follas de loureiro antergo ou do
acivro, como tellas naturais que
protexen da chuvia ou do sol. As
necesarias fontes e os lavadoi-
ros... Para ledicia e consolo apa-
recerá por algures a tradición:
esas tabernas, ateneos populares,
herdeiros das vellas pousadas,
onde atoparemos a reconfortante
e necesaria carta elemental: “cal-
do, callos, cocido, carne asada...”

E nese andar aventuras e desven-
turas –tamén deixamos tras de
nós horizontes de montes e vei-
gas, de mar e ceo–, que nos apro-
xima a onde queremos, atoparé-
monos cos recendos de sempre, a
loureiro, a ourego, a eucalipto,
pero tamén o fedor a sumidoiro e
o penetrante purín... Se é no seu
tempo sentiremos e inquedaran-
nos os tiros dos cazadores ou na
primavera acompañarannos os
pescadores, os que van recoller o
gando, á misa ou a algún funeral,
os cans ladrarán ao noso paso...
Escoitaremos a linguaxe das pe-
gas, dos corvos, o rechouchío dos
paxariños, e tamén na súa agonía
escoitaremos o idioma popular
dos badelos tanxendo no bronce
das campás. Contrariamente
abouxarán os altofalantes parro-
quais e o zunido dos vehículos. 

Cada casa que se ofrece á
vista do camiñante da que cavi-
lar, verémola como enseña da
ilustración dos seus propietarios:
pardiñeiros sen teito, con carro e
ucha podrecendo... no chan os
derradeiros recibos pagados da
contribución, cartas dende Suí-

za... outras casas ben rehabilita-
das, seguindo ou anovando as
tradicións ou tamén rebozadas
en todo tipo de instintivos recla-
mos patrios. Vimos casas avi-
vando a vella tradición da poli-
cromia, tamén complementadas
con potes, rodas de carro e até
con máis de sete ananiños e catro
ou cinco brancaneves, dálmatas,
dinosauros en cimento. Particu-
lares disneylandias, inxenuos e
antolóxicos paraísos do kitsch.
Grafitis de todos os gustos, en-
diañados tamén, denotando os
traumas da xente nova, expresa-
dos sobre os muros de cimento e
piares das autoestradas. Enxer-
gamos o produto de tanta reu-
nión e burocracia muncipal: o in-
tervencionismo, áreas de descan-
so con banquiños, farolas austro-
húngaras e esas fontes agresivas
que apertas e se non sae auga, ci-
rrichará disparada por todas as
esquinas, tentando contra o xa
sufrido camiñante. Algunha tá-
boa-cartaz orientadora que se
agradece, será branco de tiro de
vandalismos. 

Desaparecen os vellos e gas-
tados valados de pedra. Agora o
cachote solto é un negocio como
pedra ornamental para mesóns e
empedrados. Impera entón a tu-
lla como unha praga e pano que
couta individualismos. O camiño
sería máis recto e chegariamos
antes, se non interferisen as fin-
cas individualistas, a imperativa
caciquería menor e maior que in-
terfire na súa traza. O mundo
asoma a quen anda o camiño, en
ocasións arriscando a súa vida
entre os coches que pasan fun-
gando, ou perdido entre as arro-
gantes “desurbanizacións”, polí-
gonos, esa parte do chapapote e a
incultura do “pelotazo”.

Coma un respiro de segurida-
de no labirinto dos camiños apa-
recerá –sempre no seu sitio– a
frecha amarela, trazada case ins-
tintivamente polos peregrinos. A
sinalización dos camiños de vol-
ta non existe. Enxerga o cami-
ñante, espido da armadura de la-
tón do coche, que hai algo máis
detrás, arriba, abaixo, a unha e
outra banda das orelleiras e da
palabraría.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Estado da cuestión
dos camiños de Compostela 

F. SENÉN

Teoría de Lugo
G U Í A  U R B A N A  D E  E S PA Z O S  A M E N O S

de
Henrique
Alvarellos A NOSA TERRA



Illa de Illa de ArArousaousa
■ EXPOSICIÓNS

TEXTOS E TEXTURAS
A Casa do Concello acolle
esta mostra, do pintor Anto-
nio Millán Torrado, sobre
a palabra, a memoria e os
xeitos de comunicación, na
que todos os cadros conte-
ñen letras, palabras ou fra-
ses. Inaugurada o día do
afundimento do Prestige, ao
que aluden moitos dos tra-
ballos, poderemos contem-
plala até o 19 de decembro.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA LUÍSA SANZ
Até final de mes podemos
ver no CIEC as seus auga-
fortes e serigrafías.

CambrCambree
■ ACTOS

ROSA VILLACASTÍN
A coñecida xornalista fala-
rá de Televisión y entrete-
nimiento este xoves 2 ás
20:30 h. no Centro Social e
Cultural.

CangasCangas
■ TEATRO

NOVE DOUS
Esta compañía presenta O
porqué das cousas o vin-
deiro sábado 11 no Audito-
rio Municipal.

TEATRO DA ESMORGA
É a encargada de clausurar o
Festival de Teatro Afeccio-

nado do Morrazo, que orga-
niza a asociación cultural A
Cepa, coa obra Quanto vales,
meu tentador?, de Joel Ro-
dríguez Gómes, este venres
3 ás 22 h. no Auditorio Muni-
cipal. Entrada na billeteira do
Auditorio por 3 euros.

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.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

SAN & SAN
Esta compañía chegará o
vindeiro sábado 11 ao Audi-
torio Municipal coa obra
Concerto Bífido.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

RUEDO IBÉRICO, UN
DESAFÍO INTELECTUAL
A Fundación Luís Seoane
acolle a conferencia do pro-
fesor e economista Nicolás
Sánchez-Albornoz e de
Isaac Díaz Pardo sobre a
creación e traxectoria da
editorial Ruedo Ibérico, es-
te xoves 2 ás 20 h.

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
O vindeiro venres 10 ás 20
h. na Aula de Cultura de
Caixa Galicia preséntase o
libro Unamuno: cartas de
Alemania, de Sergio Ven-
ces Fernández.

■ EXPOSICIÓNS

A VIDA SECRETA
DOS LIBROS
Editorial Media Vaca: 1998-
2004, mostra sobre o perco-
rrido desta editorial na Fun-
dación Luís Seoane, onde vai
permanecer até o 6 de marzo.
No mesmo lugar podemos
admirar tamén a mostra Rue-
do Ibérico, un desafío inte-
lectual.

LUCIO MUÑOZ
A obra do pintor madrileño,
morto no 98, con 68 anos, en
plena etapa creativa, ocupa a
galería Ana Vilaseco. O seu
mundo artístico é percorrido,
a través de 24 obras, baixo o
nome de Silencios habitados,
das que destacan oitos orixi-
nais sobre madeira ou 16
gravados a dúas planchas.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presen-
ta, en exclusiva para Europa,
unha coidada escolma de
239 fotografías procedentes
desta institución de Roches-
ter, en New York, que amosa
os primeiros pasos e poste-
rior evolución da fotografía
e o cinema, desde os dague-
rrotipos de 1839 até os acon-
tecementos do 11 de setem-
bro de 2001, ademais de pro-
xecións de imaxes de clási-
cos do cine mudo, como O
Mundo Perdido ou A pan-
tasma da Ópera, ou retratos
da época dourada de Holly-
wood. Obras de célebres ar-
tistas como Robert Capa,
Dorotea Lange, Cartier-
Bresson ou Nan Goldin,
entre outros, que poderemos
admirar até o 2 de xaneiro. A
fundación organiza, parella-
mente á mostra, diversos ta-
lleres didácticos para escola-
res e visitas guiadas para
adultos. Máis información
en www.fbarrie.org.

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

■ MÚSICA

FESTA DISCO
Este sábado 4 á 1 no Playa
Club gozaremos do man a
man entre Dj Flashback e
Thehippestofcats. O venres
10 ás 00 h. Pedro Granell
presenta o seu último traba-
llo Sils María. Entrada á
venda na billeteira, en Noni´s
e Portobello por 5 euros; en-
trada anticipada máis CD por
10 euros e entrada máis CD o
día do concerto por 12.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura pode-
mos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
Davis Deibe López.

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

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

LOMARTI
Na galería Sargadelos pode-
mos contemplar a mostra des-
te artista, tituladaSocioloxica-
mente, até o 13 de decembro.

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

■ TEATRO

TALÍA
Esta compañía representa A

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 3 de decembro remata na Po-
bra do Caramiñal un Congreso
sobre Ramón del Valle-Inclán.
Esta cita en homenaxe ao grande
autor galego é unha boa escusa
para se achegar ao principal da

súa obra. Luces de Bohemia, Ti-
rano Banderas e as demais obras
en prosa sobre o carlismo, alén
da dramaturxia do esperpento
son xoias que gardan a frescura
como se fosen feitas onte.♦

VValle-Inclán, maralle-Inclán, mar de lumede lume
O O TTrinquerinque
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☞ O TREN DE ZHOU
YOU. Dúas veces á se-

mana, Zhou You percorre o pa-
ís nunha viaxe en tren para vi-
sitar o seu noivo o poeta Chen
Ching. Mais todos se pregun-
tan se é un soño, se existe en
realidade o trobador ou se só
está no seu corazón. Bonita.

☞ O LOBO. Un cidadán
vasco infíltrase na ETA-

PM nos últimos anos do franquis-
mo. Grazas á súa intervención
desmantélase a cúpula da banda
terrorista. Película de acción base-
ada en feitos reais de pretendida
equidistancia. Reparto máis que
aceptábel entre o que destaca a
actuación de Eduardo Noriega.

☞ PRIMAVERA, VE-
RÁN, OUTONO... Un

monxe budista ten un pupilo
que realiza unha mala obra, de
modo que lle marca o camiño
correcto, mais a chegada dunha
rapaza frustra a súa aprendiza-
xe. Película sobre o pecado, a
culpa, a expiación e o destino.

☞ COÑECENDO A XU-
LIA. Annette Bening in-

terpreta a unha grande actriz de
teatro. Película de época (o
Londres dos trinta) con grandes
actores e ben dirixida por István
Szabó. Boa trama amorosa e
agradábel de ver. Non se bus-
quen grandes novidades: está
baseada na novela Theatre do
clásico Somerset Maughan. Re-
comendábel tamén para admi-
radores de Jeremy Irons, o ho-
me máis guapo de Inglaterra.

☞ LÚA DE AVELLA-
NEDA. O director de O

fillo da noiva volve ofrecernos
un fresco da arxentina de exce-
lente factura. Bo guión, bos ac-
tores e ben dirixida. Con esta
sobresaínte película, o cinema
arxentino demostra que leva
uns anos no cumio do cinema
internacional. Para non perder.

☞ MELINDA E ME-
LINDA. Parellas na trin-

tena con amores cruzados. Wo-
ody Allen respóndelle aos ana-

listas da súa filmografía e trata
de demostrar que comedia e
traxedia son dúas caras da mes-
ma realidade. Tamén hai algun-
ha chiscadela á política: a leoa
máis atrevida sexualmente per-
tence ao Partido Republicano. 

☞ 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.

☞ CUESTIÓN DE PE-
LOTAS. Un magnate de

centros deportivos quere facerse
co ximnasio máis cutre da cida-
de, pero atópase coa oposición
do propietario e dos seus únicos
5 clientes. Comedia delirante
con Ben Stiller (Algo pasa con
Mary) como malo. Despois dos
créditos, autocrítica humorística
do cinema comercial americano.

☞ 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.

☞ HELLBOY. Despois do
primeiro intento, sesenta

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 traballa para o Goberno
contra as forzas ocultas. Ironía,
satanismo e ciencia ficción.

☞ DIARIOS DE MOTO-
CICLETA. A viaxe ini-

ciática de Ernesto Guevara, fu-
turo Che, por Latinoamérica,
contada por Walter Salles (Esta-
ción Central do Brasil). Ben re-
alizada, con ritmo e sabor. Ás
veces, con aires de documental,
ten, porén, un guión con bastan-
tes convencionalismos. Reco-
mendábel para a mocidade.♦

CarCarteleirateleira

Celébrase en ARZÚA, dentro da II
edición de Terr@ctiva, este sába-
do 4 a partir das 21:30 no Recinto
Feiral. Este festival é un claro
compromiso coas tendencias máis
representativas da Galiza, Euskadi
e Catalunya. Representando ao pa-
ís galego estará Mercedes Peón,
ben coñecida de todos; por Cata-
lunya estará a banda de rock alter-
nativo máis vella dese país,
Brams; e por Euskadi o grupo
Ortzadar, unha ducia de músicos
que interpretarán melodías tradi-
cionais. A entrada é de balde até
encher o aforo. Máis información
no telf 981 582 836 ou en www.te-
rractiva.org.♦

Festival GaleuscaFestival Galeusca

Organizado polo Xacobeo o próxi-
mo xoves 2 de decembro no Mul-
tiusos de Sar en SANTIAGO, abrin-
dose as portas ás 20:30. As entrada
–única– a 6 euros pódese conseguir
en www.caixagalicia.es ou no Cor-
te Inglés. Estarán Violent Femmes
(EE UU), banda de culto con máis
de 20 anos ao lombo; The Sound-
track of our lives (Suecia), unha

das máis completas maquinas sue-
cas do rock; Gluecifer (Noruega),
atropelarán cons seus riffs de guita-
rra e a súa enerxía; Los Coronas
(España), os madrileños son o gru-
po máis representativo do surf his-
pano; e High Sierras (Galiza), os
vigueses serán os encargados de
caldear o ambiente co seu rock, ga-
rage e punk do bon.♦

Festival RockFestival Rock

O mítico grupo folc galego cele-
bra o seu 25 aniversario cunha
xira de concertos que os levará,
este venres 3 ás 20:30 h, ao Au-

ditorio Gustavo Freire de LUGO;
o vindeiro venres 10 ás 22 h. to-
carán no pazo Paco Paz de OU-
RENSE.♦

MilladoirMilladoiroo

Teatro, música, obradoiros de reci-
claxe, xogos populares, conferen-
cias, cociña ecolóxica e proxección
de  documentais configuran o pro-
grama desta II edición que ten lugar
en ARZUA este sábado 4 e domingo
5. Baixo o lema A terra para quen a
respecte tenta demostrar que o me-
dio ambiente, o desenvolvemento
sostido, o medio rural e a produción
ecolóxica son aspectos que cómpre
defender. Coarenta expositores en-
tre produtores, tendas, bioconstru-
ción, ecoturismo,  medican alterna-
tiva... danse cita no Recinto Feiral.
Os sete magníficos máis un repre-
sentará U-la praia; Roi Sixto fará
malabarismos e circo; Cándido Pa-
zó contará algún dos seus contos;
Avelino González montará a súa
moto zancuada; poderemos gozar
da Compañía do Ruído; Antón
Ferreira falará sobre a Xestión de
Residuos; aprenderemos a facer xa-

brón; a Plataforma pola Defensa do
Alto Ulla presentará o documental
Baixada do Ulla... ademais de vide-
oinstalacións, os efectos da última
maré negra, e os da extracción do
wolfran na Galiza e o Festival de
Música Galeusca (ver cadro aparte
nesta páxina).♦

II II TTerr@activaerr@activa

Mercedes Peón.

A galería
Ana

Vilaseco da
CORUÑA
mostra a
obra de

Lucio
Muñoz.

Cándico Pazó.



paz do crepúsculo este xo-
ves 2 de decembro no CC
Torrente Ballester.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como
protagonista ao contador
de historias e dramaturgo
Quico Cadaval, ao que po-
deremos escoitar este ven-
res 3 ás 20:30 h. no Pazo
da Escola no Barrio de
Moreira, en Mañufe. Ao re-
mate celebrarase unha cea
no mesmo Pazo da Escola
podendo facer a reserva no
telf. 629 890 320.

■ TEATRO

OS PIRATAS
Teatro do Morcego represen-
ta esta peza o vindeiro sábado
11 no Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

DESDE LA POSADA
DEL POTRO
Até o 12 de decembro amó-
sase na capela de Sta. María
esta mostra de cerámica.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

ELLA
Podemos gozar das foto-
grafías de Mª Luísa Váz-
quez Pedreira até o sábado
11 na galería Sargadelos.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

EMILIO LAÍÑO
O escultor amosa o seu tra-
ballo, até o sábado 18, no
coliseo Noela.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

SANTIAGO CANEDA
O pintor lugués, formado na
Arxentina, con obra en nume-
rosos países e con distintos
premios e mencións, mostra a
súa obra na Casa Charry até
o 15 de decembro.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As 109 fotografías galardo-
adas no Wildlife photo-
grapher of the year 04 es-
tán expostas no Castelo de
Santa Cruz.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SARA SAPETTI
A artista coruñesa (nada en
Valladolid) presenta en Ser
comida unha serie de foto-
grafías a cor, de diferentes
formatos, onde a comida é
o tema central. Até o 23 de
decembro na sala Alterarte
(Pavillón 1 do Campus).

BIENAL CAIXANOVA
A Aula de Cultura da enti-
dade presenta, até o 9 de
xaneiro, os gravados parti-
cipantes no recoñecido cer-
tame internacional.

OBRA GRÁFICA
A galería Visol acolle esta co-
lectiva até o 19 de decembro,
de luns a sábado de 18 a 21 h.

RAMÓN CONDE
As súas esculturas amósanse,
até o 12 de xaneiro, na Praza
Maior e na rúa do Paseo.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OLLADA
NO TEMPO
Case 300 fotografías de Pon-
tellas, Torneiros e Mosende,
recollidas polo Arquivo Mu-
nicipal da Imaxe (que prose-
gue o seu labor por estas e
outras parroquias do conce-
llo), datadas desde o século
XIX até a década de 1960,
pódense ollar no Centro Cul-
tural até o 7 de xaneiro. Ofi-
cios, festas, traballos do cam-
po, escola, celebracións fami-
liares, emigración, retratos...
son os temas máis frecuentes.

MEMORANDUM
O colectivo cultural com-
postelán Sapoconcho pre-
senta, no Liceum, esta mos-
tra na que podemos ver o
seu estado creativo.

■ MÚSICA

MALVELA
O grupo de música popular
presentará, o vindeiro ven-
res 10 ás 23 h. no Liceum, o
disco de panxoliñas O Aghi-
naldo. Entrada anticipada á
venda por 4 euros, 5 na bi-
lleteira e 2,5 para os socios.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

A VIRXE PEREGRINA
Até o 30 de decembro, o
edificio Sarmiento acolle
esta mostra sobre iconogra-
fía e culto relixioso.

■ MÚSICA

ESTACIÓN TANGO
A orquestra Tango Quatro
dá un concerto o vindeiro
venres 10 ás 21 h. no Pazo
da Cultura.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

ESPELLO CÓNCAVO
Esta compañía chega o vin-
deiro domingo 12 ao Audi-
torio Municipal coa obra Os
mutantes metálicos atacan.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

SadaSada
■ TEATRO

O MÉDICO Á FORZA
A Casa da Cultura Pintor
Lloréns acolle, o vindeiro
sábado 11, a actuación da
compañía Teatro Galileo.

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.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

PEQUEÑOS DETALLES
A berlinesa Juschka Wei-
gel imparte este taller de
danza partindo da idea de
que o aire é de cor. Do luns
6 ao venres 10 de decembro
no teatro Galán.

HOMENAXE A
XOSÉ CHAO REGO
Celebrarase o sábado 11 no
teatro Principal a partir das
11 coa recepción pola Ban-
da de Música para, a conti-
nuación, os poetas Marica
Campo, Lois Diéguez,
Salvador García Bodaño,
Xesús Rábade, Rafa Vi-
llar e Helena Villar Janei-
ro adicarlle unhas compo-
sicións; ás 12 actuará o
Grupo Instrumental e
Coral de Solfa; proxecta-
rase un documental sobre o
homenaxeado e rematara-
se, ás 13:30, coa actuación
d’A Quenlla.

■ DANZA

MAPAMUNDI
Teatro Pradillo e La Tarta-
na presentan este espectácu-
lo protagonizado por catro
bailaríns e un videocreador,
como un percorrido pola
paisaxe interior do coreógra-
fo, este sábado 4 e domingo
5 ás 22 h. no teatro Galán.

JUSCHKA WEIGEL
A coreógrafa e bailarina es-
trea Life is too short to
dance with an ugly man? o
vindeiro xoves 9 ás 22 h. no
teatro Galán, onde podere-
mos vela até o sábado 11.

■ EXPOSICIÓNS 

BOLA 8
A sala DF-arte contempora-
nea (Rúa de San Pedro 11)
acolle esta colectiva de oito
artistas até o 30 de decembro.

BIBLIOTECA AMÉRICA
Despois dun século de exis-
tencia convertiuse nun dos
fondos especializados so-
bre América Latina máis
destacados do Estado, e ce-
lebra o aniversario cunha
mostra que podemos con-
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Un ano máis o Outono Fotográ-
fico enche de imaxes o país. En
OURENSE podemos ollar: no
CC da Deputación, até o 15 de
decembro, Las Brigadas Inter-
nacionales, imágenes recupe-
radas, 180 imaxes e 250 docu-
mentos, na súa maioría inéditos;
no Museo Municipal podemos
ver nestas mesmas datas No co-
mezo da viaxe, colectiva dos
alumnos da escola de artes A.
Faílde; pero tamén os mellores
traballos presentados ao Mara-
tón Fotográfico, de Caja Ma-
drid; até o 13 de decembro na
Casa da Xuventude, Con ollos
de Arganauta, de Elena Muné
e Xevi Castejón, e, até o 13 de
decembro, a mostra Presa, de
Xacobe Meléndrez Fassben-
der, e poderemos ver os traba-
llos do XIV Certame de foto-
grafía Meio Ambiente 04 do
Ateneo de Ferrol; na galería Ma-
risa Marimón, até o 10 de de-
cembro, Unha película de pel X,

do interdisciplinar Álvaro Ne-
gro; en Alterarte, da Universi-
dade, até o 12 de decembro, Ser
Comida, de Sara Sapetti; na li-
braría Eixo, até o 13 de decem-
bro, Ciencia + Natureza de Ro-
berto Delgado; o Edificio Poli-

técnico acolle Unha viaxe á In-
dia, de Sumit Kumar Das, ho-
menaxe a Vicente Risco; no ca-
fé cultural Auriense, Retratos
Salvaxes, de Álvaro Vaquero
Argelés; no Studio 34, Destie-
rros, de Laura Borrás; na se-

gunda quincena de novembro,
na Abacería Renque, a retros-
pectiva ADEGA no tempo so-
bre a veterana asociación ecolo-
xista; na sala da Fundación Cai-
xa Galicia, os traballos do VII
Premio Internacional de foto-
grafía humanitaria Luís Val-
tueña; no Liceo, 50 anos facén-
doo posíbel, de UNICEF, e, até o
30 de novembro, os traballos do
Galicia en Foco; no café Cáte-
dra até finais de novembro, Pa-
tagonia, cielos del sur, de Rafa
Ruíz; na galería Volter até finais
de novembro, Barceloca, de
Antón García de Budiños, so-
bre a cidade catalá; na cafetaría
Princesa até finais de novem-
bro, VIII certame de fotografía
Viña do Campo. Ademais, cur-
sos, concursos, proxeccións...
para o que se pode consultar
www.outonofotografico.com.
Na galería Sargadelos do BAR-
CO DE VALDEORRAS, até o 10 de
decembro, Camelias, dos alum-

nos da Escola de Imaxe e Son
da Coruña. En SANTIAGO, na
Casa das Crechas até finais de
novembro, A memoria da terra,
de Pilar Moreno Carnota, un-
ha visión sobre a morte na Gali-
za. En MACEDA, no hotel Mo-
numento, podemos ollar até o
martes 30 Queréndose de Xosé
Castro, e no café O Carro
Teu/meu pequeno lugar de Alba
Rubín. Nos baixos do Concello
de PONTEDEUME, En branco e
negro, de Jorge Meis. No BAR-
CO DE VALDEORRAS, na Casa
Grande de Viloira a Colección
Permanente do CGAC. Na
igrexa da Madalena de RIBA-
DAVIA, até o 4 de decembro Chi-
na e India: Rostros con acento,
de Mila Rodero, a montaxe au-
diovisual de Victoria Peña, Rey
Melancolía, e as imaxes partici-
pantes no concurso fotográfico
Festa da Istoria 2004. En VE-
RÍN, na Casa do Escudo até o
martes 30, Soños a Cores, de

Adela Mira. En CHANTADA, na
Casa da Cultura até o 30 de no-
vembro, Fotografías submari-
nas FEGAS 03; e na Casa da
Xuventude, até o 17 de decem-
bro, as imaxes do Concurso
Fotográfico. No CARBALLIÑO,
na Casa do Concello até finais
de novembro, Adultos á forza,
colectiva de INTERMON sobre a
explotación da infancia. En CE-
LANOVA, no Antigo Cárcere até
o martes 30, O Rizo, imaxes pa-
ra a memoria. Na POBRA DE
TRIVES, no Centro de Interpre-
tación Histórico Cultural até o
30 de novembro, Terras de Tri-
ves, outros tempos, dos anos
1875-1950 de fotógrafos de re-
nome. Na CORUÑA, na Escola
de Imaxe e Son até o 30 de no-
vembro, Coas propias mans:
imaxes dactilares, a primeira
experiencia fotográfica do
alumnado após construir a súa
propia cámara. Máis informa-
ción no telf. 627 428 016.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

Dionisio GuerraDionisio Guerra
Teatro Meridional representa esta
obra o sábado 4 no pazo Emilia Par-
do Bazán de SANXENXO; o vindeiro
venres 10 actúa no coliseo Noela de
NOIA; e o domingo 12 estará na So-
ciedade Cultural en CAMBADOS.♦

Así que pasenAsí que pasen
5 anos5 anos
A peza de Federico García Lor-
ca, dirixida por Ánxeles Cuña
Bóvedo, chega da man de Sara-
bela Teatro este venres 3 e sába-
do 4 ao teatro Rosalía de Castro
da CORUÑA; o domingo 5 veré-

mola no Auditorio Municipal de
RIBADEO.♦

Os cárOs cárcercereses
do olvidodo olvido
A compañía Producións Libresce-
na actúa este venres 3 no C.C. Cai-
xanova de VIGO; o vindeiro venres
10 estará sala Bahía en FOZ.♦

Paso de CebraPaso de Cebra
A compañía Áncora Producións ac-
túa este sábado 4 no teatro As Torres
de Sta. Cruz en OLEIROS; o venres
10 poderemos vela en CULLEREDO
no Edificio de Servizos Múltiples.♦

TEATEATROTRO

Casimiro.

Unha ollada
no tempo é

unha mostra
fotográfica

de algunhas
parroquias

do PORRIÑO
que

podemos
contemplar

no Centro
Cultural.

Mapamundi,
espectáculo
de danza,
este fin de
semana no
teatro Galán
de
SANTIAGO.

Obra de
Germán
Gómez
González
que forma
parte da
mostra
O Corpo.
Conceptos e
representa-
cións,
actualmente
no Auditorio
de Galicia
en
SANTIAGO.



templar no Colexio de Fon-
seca até o 9 de xaneiro. 

O CORPO. CONCEPTOS
E REPRESENTACIÓNS
O Auditorio de Galicia aco-
lle esta mostra, patrocinada
por Caja Madrid, até o 9 de
xaneiro (de 10 a 14 e de 16
a 19 h.)

JOYCE E ESPAÑA
Mostra que podemos ollar
na Fundación Torrente Ba-
llester (rúa do Vilar 7).

NON-STOP
Esta mostra de Jo Redpath
permanecerá no teatro Ga-
lán até o 30 de decembro.

BERNARD PLOSSU
Podemos ollar esta mostra
na Igrexa da Universidade.

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA
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.

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 até o 12 de de-
cembro, quere revisar a rela-
ción entre literatura e pintura
moderna, utilizando como
vehículo os chamados libros
de arte, é dicir, libros ilustra-
dos por un pintor mediante
algún dos procedimentos de
estampación artística.

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.

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

A MULLER
NA OBRA DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospecti-
va na que, a través de 100
obras do artista, se tenta

amosar a influencia do xé-
nero feminino, tanto na súa
produción plástica como li-
teraria.

■ MUSICA

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xo-
ves 2, ás 21 h. no Auditorio
de Galicia, dirixida por An-
toni Ros Marbà, xunto co
violinista Felipe Rodríguez.
O vindeiro xoves 9 repetirá
actuación, coa presenza do
clarinetista Manuel Juan.

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo de concertos do Conce-
llo que teñen lugar no Audito-
rio de Galicia, para amosar
as tendencias da creación
musical no mundo. Este ven-
res 3 chega Lila Downs,
apaixoada da cultura latina e
comprometida coa loita polos
dereitos das mulleres, que
presentará o último álbum
Una Sangre. Entradas á ven-
da no Auditorio de 12 a 14 e
de 17 a 20 h. por 12 euros (6
para estudantes e xubilados)
e nos telf. 981 571 026 e 981
573 979.

GOSPEL SOUL
O martes 14 ás 21 h. na Au-
la Sociocultural de Caixa

Galicia celébrase este con-
certo dentro do ciclo Un
mundo de Voces.

■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroeste repre-
senta esta peza escrita, por
Eduardo Alonso e prota-
gonizada por Luma Gó-
mez e Manuel Areoso, no
teatro Yago desde este xo-
ves 2 ao domingo 5 de de-
cembro. Reserva de entra-
das e consulta de horarios
en www.salayago.com.

TTuiui
■ DANZA

OS ESQUECIDOS
Trespasando presenta, o
vindeiro venres 10 ás 21:30
h. na Área Panorámica, es-
te espectáculo de Bárbara
Monteagudo con música
de J.S. Bach.

■ EXPOSICIÓNS

PEREMIGRACIÓN
Na Área Panorámica po-
demos ver até o domingo
12 este percorrido visual e
sensorial sobre o fenóme-
no da emigración galega
na Suíza.

■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico, adaptado por Balea
Branca, na Área Panorá-
mica este venres 3.

VVigoigo
■ ACTOS

MOXENAS
Moxenas, a memoria do
son. Vida e obra dun gaitei-
ro da comarca de Vigo é o
título do libro, da colección
Multimedia de Edicións do
Cumio e do que é autor o
musicólogo Miguel Pérez
Lorenzo, será presentado
este xoves 2 ás 20 h. na Es-
cola de Artes e Oficios
(Universidade Popular).

CEAS DE NADAL
PORTUGUESAS
Este xoves 2 ás 19 h. na Ca-
sa Arines, coa colaboración
de Hoteleiros do Alto Min-
ho, farase unha mostra e
proba de Ceias de Natal
portuguesas.

CONSUMO
RESPONSÁBEL
O Sindicato Labrego Gale-
go, a CIG, os CAF, Galiza
Nova, o BNG, EU, a coope-
rativa Árbore e a asociación
Caleidoscopio continúan a
celebrar estas xornadas na
sede da Federación Veciñal.
Este xoves 2 ás 20 h. a agri-
cultora ecolóxica e membro
do Consello Regulador da
Agricultura Ecolóxica Gale-
ga, Agatha Broeskamp, se-
rá a poñente da charla A
agricultura ecolóxica: Un-
ha oportunidade para a sa-
úde. O vindeiro xoves 9 o
socio da Cooperativa Árbo-
re Manolo Garrido falara-
nos da Organización das
consumidoras e consumi-
dores, e despois poderemos
gozar dunha cea-picoteo ve-
xetariana de produtos bioló-
xicos elaborada pola Cova
dos Ratos, para a que é nece-
sario mercar anticipadamen-
te un bono de 6 euros á ven-
da en todas as actividades.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-

mos, este xoves ,2 a presen-
tación dun novo número da
Revista Galega de Teatro; o
venres 3 preséntase Chove
nos Versos, de Antonio
García Teijeiro, que estará
acompañado polo escritor
Álvaro Otero e o editor
Manuel Bragado; o vindei-
ro xoves 9 a obra que se vai
dar a coñecer é La Iglesia en
la Galicia del franquismo,
de José Ramón Rodríguez
Lago, coa intervención do
autor, o historiador Francis-
co Carballo, o catedrático
de Socioloxía e CC Políticas
Xosé Pérez Vilariño e o his-
toriador e mestre Luís Do-
mínguez Castro; o venres
10, ESCULCA organiza un-
ha charla-coloquio titulada
Vida privada e poderes pú-
blicos. A lei de Violencia de
Xénero a debate, na que van
participar a avogada Celia
Balboa, o presidente de ES-
CULCA Fernando Martí-
nez Randulfe, e a directora
da revista Andaina Ana
Arellano. Todos os actos da-
rán comezo ás 20 h.

ARTELLANDO..
PARA NEN@S
Os sábados 4 e 11 ás 12 h. no
Laboratorio das Artes do
MARCO haberá os contacon-
tos e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos, e os domingos
5 e 12 os máis cativos (acom-
pañados) poderán gozar con
diversos obradoiros plásticos.
Máis información en
www.marcovigo.com.

■ CINEMA

RESFEST 04
O salón de actos do MAR-
CO acolle unha nova edi-
ción do festival de cinema
dixital, que comeza o vin-

deiro xoves 9 ás 20 h. no
que poderemos ver Resfest
Shorts I, Cinema Electró-
nica e Shynola Rarities. O
venres 10, os audiovisuais
Resfest Shorts II, Videos
that Rock e unha retrospec-
tiva de Jonathan Glazer.
O sábado 11 será o turno de
Resfest Shorts III, By De-
sign, e Warp Vision.

■ EXPOSICIÓNS

ROSA AMARAL
A pintora portuguesa mos-
tra a súa obra na Casa Ari-
nes, Delegación do Institu-
to Camões.

O NADAL
VISTO POR DALÍ
É a mostra que actualmente
podemos contemplar na
Fundación Caixa Galicia.

FRANCISCO CURRA
Podemos ollar as súas foto-
grafías no restaurante Casa
Roxa até o mércores 15.

JAVIER AGUILERA
O artista presenta Humanos
até o domingo 12 na galería
Tormes.

TRÁNSITO DE LUZ
As pinturas de Enrique
Romero pódense admirar
no Museo do Mar até o 16
de xaneiro.

MARIOLA HEREDERO
A pintora amosa o seu tra-
ballo na Casa do Libro até
o mércores 15.

ÁNGEL R. RICARDO
O pintor cubano emigrado a
México móstranos a súa
obra na galería Adhoc (Joa-
quín Loriga 9) até o 9 de
xaneiro.

MÁXIMO GORKI
A asociación de solidariedade entre os
pobos ten aberta a matrícula para os
cursos de lingua rusa e de castelán
para rusos e xadrez, así como a ma-
trícula para a coral polifónica. Máis
información na rúa República Arxenti-
na 17, 2º esquerda en VIGO e nos telf.
986 366 381 pola mañá ou 986 224
457 pola tarde.

XV CERTAME DE ARTE
J. DOMÍNGUEZ GUIZÁN
Dotado con 1.500 euros e estatuíña de
Sargadelos, é convocado polo Centro
Cultural de BEGONTE (Lugo), e adxu-
dicarase á obra pictórica (no senso
máis amplo) que considere o xurado,
formado por especialistas na materia.
Poderán optar a el os pintores galegos
(nados ou residentes habituais) que o

desexen, con tema libre e cun tamaño
máximo de 1,5 x 1 m. con ou sen mar-
co, podendo presentar até dúas obras
acompañadas dos datos identificativos.
As obras, debidamente protexidas, se-
rán remitidas –libres de gastos– ao
Centro Cultural de Begonte. Serán de-
voltas, a portes pagos, ao enderezo que
indiquen, non sendo a obra gañadora
que ficará propiedade da entidade con-
vocante. O prazo de presntación rema-
ta o 25 de decembro de 2004 ás 12 h.

XXIX CERTAME XORNALÍSTICO
BEGONTE E O NADAL
Convocado polo Centro Cultural J.
Domínguez Guizán de BEGONTE (Lu-
go), entidade promotora do Belén
Electrónico de Begonte, establece
dous premios: un 1º dotado con 600
euros e estatuíña de Sargadelos e, un

2º, dotado con 300 euros e estatuíña de
Sargadelos. Poderán participar aque-
les traballos que fagan referencia ao
Nadal en Begonte e –en xeral– na Ga-
liza publicados en calquera xornal ou
revista en galego ou castelán. O prazo
de entrega remata ás 12 h. do 6 de xa-
neiro do 2005 debendo facerse entrega
(por triplicado, xunto cun exemplar do
periódico ou revista) no Centro Cultu-
ral persoalmente ou por correo, xunto
cunha nota onde consten os dados per-
soais do autor.

I TORNEO DE NADAL
DE TENIS DE MESA
Organizado polo Centro Veciñal e Cul-
tural de Valadares en VIGO celebrarase
o sábado 18 e domingo 19 no Pavillón
do Pedregal. As persoas interesadas en
participar poderán facelo nas categorí-

as de alevín (anos 92-93 e 94), infantil
(anos 90-91), afeccionado ou absolu-
to/federado. Máis información na Se-
cretaría do C.V.C ou no telf. 986 467
053. Ademais o C.V.C. de Valadares se-
lecciona a 3 agrupacións para partici-
par no Certame de Rondallas, que se
vai celebrar o 6 de xaneiro de 2005,
desde as 16:15, no campo de fútbol da
Gándara. As rondallas interesadas en
participar poden inscribirse ou chamar
á Secretaría do C.V.C. antes das 21 h.
do luns 20. Despois do rotundo éxito
do ano pasado a asociación organiza o
tradicional Baile de Fin de Ano no edi-
ficio Baile Vello (ao carón do adro pa-
rroquial), no que contarán coa presenza
da orquestra Abanico e o son enlatado
dun pincha-discos, e para o que xa está
á venda, por un prezo de 9 euros, a en-
trada para os non afiliados.♦
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O festival de cinema de COM-
POSTELA continúa no teatro
Principal até o 10 de decembro
coa retrospectiva adicada ao
director portugués homenaxea-
do nesta edición Manoel de
Oliveira. Este xoves 2 podere-
mos ollar os traballos O passa-
do e o presente; Benilde ou a
Virgem Mãe; e As pinturas do

meu irmão Júlio. O venres 3,
Nice, à propos de Jean Vigo;
O pão; e Amor de Perdiçao. O
sábado 4 teremos as tres partes
de Le Soulier de Satín. O do-
mingo 5, Os canibais; A pro-
pósito da bandeira nacional;
Party; e Francisca. O luns 6
proxéctanse as fitas On Cas;
Non ou a vã glória de man-

dar; e A divina comédia. O
martes 7, A Caixa; O dia do de-
sespero; e Vale Abraão. O mér-
cores 8, O convento; Viagem
ao princípio do mundo; Porto
da minha infância; e Lisboa
cultural. O xoves 9, Inquietu-
de; e Palavra e Utopia. O ven-
res 10, A carta; Vou para casa;
e O princípio da incerteza. Lo-

calidades á venda no telf. 902
504 500 ou en www.caixano-
va.es, e a partir das 15 h. na bi-
lleteira do teatro Principal, a un
prezo de 3 euros. O programa
pode sufrir variacións, pero pó-
dese consultar a carteleira e os
horarios en www.santiagode-
compostela.org ou www.santia-
goturismo.com.♦

CineurCineuropa 04opa 04

Lila Downs
estará este

venres 3 no
Auditorio de

Galicia de
SANTIAGO

dentro
do ciclo
Sons da

diversidade.

Obras
pertencentes
aos Fondos
Rexionais
de Arte
Contempo-
ránea
de Franza
pódense
ollar no
MARCO

de VIGO. 



CARME NOGUEIRA
Ocupa con dúas videopro-
xeccións e dúas fotoinstala-
cións a sala que a galería
Adhoc ten no Calellón de
Núñez, até o 9 de xaneiro.
As obras, pensadas para este
lugar, non só utilizan o espa-
zo privado da sala senón ta-
mén o público que o rodea.

MON VALENCIA
A Casa da Xuventude amo-
sa os seus óleos até este
venres 3 de decembro.

DE PARÍS Á COSTAAZUL
Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

ARTE
DE AMÉRICA 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.

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.

ÁNGELA DE LA CRUZ
O Espazo Anexo, detrás do

MARCO, é o lugar destinado
a amosar e apoiar as crea-
cións dos novos artistas ga-
legos. A primeira é esta gale-
ga residente en London, que
mostra dúas pinturas-escul-
turas (Larger than life / Máis
grande que a vida e Stuck /
Incrustado) realizadas a me-
dida para estas salas.

■ MÚSICA

NORTH NETHERLANDS
ORCHESTRA
Este xoves 2 ás 20:30 h. no
CC Caixanova gozaremos
do concerto da que está con-
siderada a orquestra de maior
tradición no seu país, dirixi-
da por Marco Boni e acom-
pañada pola mezzosoprano
Nancy Fabiola Herrera.

ESCOLA DE MÚSICA
DE VIANA DO CASTELO
Dá un concerto de Nadal na
Concatedral este xoves 2 ás
18:30 h.

ADOLFO IANGA
Este artista galardoado co I
Premio Nacional de Músi-
ca de Autor actúa o luns 6
de decembro ás 22 h. na sa-
la El Ensanche. Entrada na
billeteira por 5 euros.

V FESTIVAL ARE-MORE
Este xoves 2 ás 20:30 h. po-
deremos gozar, de forma gra-
tuíta, no auditorio Martín Co-
dax do Conservatorio Supe-
rior de Música coas Compo-
sicións do percusionista Kei-
ko Abe. O venres 3 e sábado
4 ás 20:30 h preséntase no te-
atro Fraga Caixa Galicia a
ópera para nenos O Super-
barbeiro de Sevilla de Rossi-
ni, baixo a dirección de esce-
na de Tricicle. No mesmo lu-
gar poderemos escoitar o vin-
deiro xoves 9 á Spanish
Brass Luur Metalls xunto
co trompetista Ole Edvard
Antonsen e Christian Lind-
berg ao trombón. A entrada
para este concerto pode ad-
quirirse a través do telf. 902
434 443 até 3 días antes, en
www.caixagalicia.es ou na
billeteira do teatro na véspera
e o día da actuación por 10
euros. A organización dispón
de diversos abonos.

ATLÁNTIDA
A coral polifónica e a banda
de música desta asociación
cultural e deportiva de Mata-
má vai dar un concerto extra-
ordinario o vindeiro sábado 11
ás 20 h. no CVC de Valadares.

■ TEATRO

KRAFT
O teatro Ensalle (Chile 15)
acolle a representación des-
te espectáculo da compañía
Mariñaque Teatro, inter-

pretado por Esther Velate-
gui e Andrew Marshall,
baixo a dirección de Blan-
ca del Barrio, do xoves 2
ao domingo 5 de decembro.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

MENINAS NO PAZO
O Pazo da Trabe acolle esta
mostra até o 31 de decembro.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

ERNESTO JIMÉNEZ
O fotógrafo cubano ten sido
recoñecido, esencialmente,
pola súa vertente urbanístico
arquitectónica. Até o 29 de
decembro en Belomonte 20.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DA GALIZA
Dirixida por James Judd,
interpretará a 7ª sinfonía de
Mahler o venres 10 ás
21:30 no Rivoli teatro.

■ TEATRO

XIII FESTIVAL DA
UNIÃO DOS TEATROS
DA EUROPA
Que coincide co PONTI 04, e

vense desenvolvendo desde o
12 de novembro e chega até o
5 de decembro. A Compag-
nie Silviu Purcarete (Fran-
za-Romenia) subirá ao TN
São João con La cousine de
Pantagruel o venres 3 e o sá-
bado 4. E Kungliga Drama-
tiska Teatern-Dramatern
(Estocolmo) representa Leka
Med Elden no teatro Carlos
Alberto o venres 3 e sábado 4.
Ademais poderemos visitar a
mostra de escenografía Dio-
nisis Fotopoulos na Estação
do Metro do Campo, e Acasa
das cidades do teatro, en
Maus Hábitos, espazo de in-
tervención cultural, onde ha-
berá leituras, performances,
concertos, DJs, instalacións
durante todo o festival. Máis
información enwww.tnsj.pt
ou no telf 800 108 675.

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
Comeza coa representación
de Fada Oriana, da recente-
mente falecida Sophia de
Mello, polo ACE/Teatro
do Bollão, no Rivoli Teatro
o luns 6 e martes 7 ás 10:30
e 15 h. Lili Mélodie, da
Compagnie  Mediane
(Franza) ocupará este mes-
mo espazo co mesmo hora-
rio o xoves 9 e venres 10 e,
o sábado 11 ás 11 e ás 17.
Schicklgruber, alias Adolf

Hitler, de Stuffed Puppet
Theatre / Klein Spui Pro-
ducties (Holanda) estará no
teatro nacional São João o
xoves 9 e venres 10 ás
21:30. Mahabharata, polo
Theatre de L‘Arc-en-Te-
rre (Franza), estará no tea-
tro Carlos Alberto o sábado
11 e domingo 12 ás 21:30.
Les champs d’amour, do
Theatre de la Mezzanine,
será representada no Rivoli
teatro o domingo 12 ás 18 h.
Pólo-Pólo, coprodución do
Teatro de Ferro / FIMP, esta-
rá na Sala de Ensaios do Ri-
voli o domingo 12  ás 19 h e
até o 31 de decembro ás
10:30 e 15 h. (non sendo
desde o 24 ao 26).

MadridMadrid
■ MÚSICA

REVERIANO SOUTULLO
A Banda Sinfónica do Re-
al Conservatorio Supe-
rior de Música de Madrid,
dirixida por Miguel More-
no Guna, dará un concerto
o venres 17 de decembro ás
20 h. no Teatro-Auditorio
de Alcobendas (Ruperto
Chapí 22) con entradas a 3

euros. O concerto, organi-
zado pola Xuntanza de Ga-
legos en Alcobendas, pro-
grama unha I parte con
Ponteareareas, A lenda do
bico e La del Soto del Pa-
rral (a primeira de R. Sou-
tullo e as outras dúas de
Soutullo e Vert); e a II par-
te con Prelude, fugue and
riffs (L Bernstein), Airiños
Aires (G. Freire), Alborada
galega (P. Veiga) e Ecos de
Galicia (J. Carracedo).

TToulouseoulouse
■ ACTOS

MEMORIA DE LINGUAS
E DE AUGAS
A Casa de Galicia acolle
desde este venres 3 ao do-
mingo 5 o I encontro de po-
esías e poéticas galega, oc-
citana e catalana, no que
van participar, entre outros
moitos escritores e especia-
listas, os galegos Anxo An-
gueira, Modesto Fraga,
Luís González Tosar, Ber-
nardino Graña, Margari-
ta Ledo Andión, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Chus Pa-
to, Xesús Rábade ou Hele-
na Villar Janeiro.♦

VERSÃO ORIGINAL
www.udc.es/dep/lx/cac/vo

Versão Original é unha colección de ma-
teriais en calquera idioma sobre a cues-
tión lingüística da Galiza que foi reco-
llendo Celso Álvarez Cáccamo ao longo
dos anos en publicacións periódicas de
todas as épocas. Inclúe información, ma-
teriais, autores e ligazóns.♦
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■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.

■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.

■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en mon-
cho_com@yahoo.es.

■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.

■ Alúgase cuarto exterior en San-
tiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.

■ 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 a alber-
te_reboreda@yahoo.es, incluíndo no-
me e profesión.

■ 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.

■ Vende-se amplificador de baixo
eléctrico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w mais 2 tweeters, pre/post
equalizaçom, baixo activo/passivo, 7
bandas de equalizaçom, line out (600
euros). 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 dá 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.

■ 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.

■ Casa Solveira, vivenda turística va-
cacional en Piñeiro de Bolmente (So-
ber) na Ribeira Sacra lucense, alúgase
por días durante todo o ano. Reservas
nos telf. 647 583 325 ou 610 036 354.

■ Fanse traballos de corrección e tra-
dución de galego-castelán, castelán-
galego. Chamar ao 981 696 269 ou en-
viar un correo a carmengraba@yahoo.es.

■ Germán Cooper, fotógrafo profe-
sional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos telf. 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.

■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
Amplíase a dotación orzamentaria
para a concesión de axudas para a
compra de gando bovino que teña
por obxecto a reposición das reses
como consecuencia do sacrificio
obrigatorio en execución dos pro-
gramas de erradicación de enfer-
midads dos animais. 

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Véñense de convocar dous cursos
para a obtención do diploma de di-
rectivo da Xunta de Galiza, que ha-
bilita para o desmpeño dos postos de

traballo de libre designación que así
se determine nas relacións de postos
de traballo. Os solicitantes deberán
estar en posesión do título de licen-
ciado ou diplomado universitario,
ser funcionario de carreira ou perso-
al estatutario fixo do Servizo Galego
de Saúde dos grupos A ou B, en si-
tuación de servizo activo ou servizos
especiais en calquera administración
pública galega e ter prestado un mí-
nimo de tres anos de servizo na ad-
ministración pública ou cinco no ca-
so dos diplomados. Serán convoca-
das un total de sesenta prazas. O sis-
tema de adxudicación de prazas e os
criterios de selección poden consul-
tarse no DOG publicado o mércores
24 de novembro.♦

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

O próximo
xoves 9,
Spanish

Brass Luur
Metalls toca

no teatro
Fraga Caixa

Galicia de
VIGO, dentro

do Festival
Are More.

Kungliga
Dramatiska
Teatern-
Dramatern
(Estocolmo)
representa
Leka Med
Elden no
teatro Carlos
Alberto do
PORTO o
venres 3 e
sábado 4,
dentro do
Festival
da União
de Teatros
de Europa.
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Do 2 ao 9 de
decembro de 2004

España, desde o Cid Cam-
peador, é un país acostu-
mado a que o dirixan os

mortos. Abonda con lembrar
o propio Rodríguez Díaz de
Vivar, a Franco que, segundo
algúns do seus biógrafos, sa-

ía de viaxe co brazo inco-
rrupto de Santa Teresa na
maleta; ao finado José Anto-
nio que sempre estaba Pre-
sente! ou a Fraga que en
1977 apareceu, en rolda de
prensa, como adail da demo-

cracia apoiándose no “fran-
quismo sociolóxico”. Agora,
ante un PSOE coitadado e
dubitativo, España semella
gobernada por José María
Aznar. Del é a iniciativa e os
argumentos. Pobre Raxoi.♦
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Contrastes 
XOSÉ R. POUSA

Acultura impresa, e
especialmente o
xornalismo tradi-

cional, atravesan unha
crise de envergadura que
vén dada polo impacto
das novas tecnoloxías e,
fundamentalmente, polo
fenómeno da internet. Vi-
vimos nunha sociedade
contraditoria. O mesmo
día –o pasado martes–
mentres o reitor da Uni-
versidade da Coruña ad-
vertía da gravidade de
que en Galiza aínda exis-
tan unhas 400.000 perso-
as analfabetas, no Con-
greso de Xornalismo Di-
xital, que se celebraba ao
mesmo tempo na Facul-
tade de Ciencias da Co-
municación da Universi-
dade de Santiago, dában-
se cifras sobre o especta-
cular avance do ciberpe-
riodismo que trastoca os
cimentos dos vellos me-
dios de masas. 

Esta é a realidade:
convivimos nun país no
que moitas personas ape-
nas saben firmar, ou pou-
co máis que escribir o seu
propio nome, mentres ou-
tras navegan pola rede,
crean weblogs e produtos
imaxinativos e fanse no-
tar nun mundo sen fron-
teiras. A cultura tradicio-
nal, a da letra impresa,
comproba como sen ter
integrado a todos na lec-
tura, os sectores máis cul-
turizados cada vez len
menos papel mentras me-
dra espectacularmente o
consumo de soportes di-
xitais e de contidos au-
diovisuais. Agora que
máis do 80% dos mozos
galegos entre 15 e 19
anos teñen teléfono mó-
bil, hainos que cambiaron
máis veces de aparato que
libros leron na súa vida. 

O que está a pasar,
aínda que moitos líderes
sociais agachan a cabeza,
é que estamos ante a
emerxencia da sociedade
en rede como estrutura
social característica da
sociedade da informa-
ción. Esta sociedade non
é só o resultado do im-
pacto das novas tecnolo-
xías da información. En
realidade trátase dunha
forma social nova, que
resulta da interación
complexa entre a evolu-
ción social e a evolución
tecnolóxica decisiva para
a organización en rede
dos máis variados ámbi-
tos da vida. 

Estamos vivindo as
transformacións propias
dun proceso de reestrutu-
ración do capitalismo ca-
ra á globalización. Un
proceso que debemos en-
trever dende o optimis-
mo, pero que como todo
cambio está cheo de con-
trastes e de connotacións
negativas.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Recíbenos en Vigo na inaugura-
ción da súa nova sede e leva un-
ha escarapela cun crego pendu-
rado dun pau, pero máis que ra-
dical proclámase revolucionario.
É o secretario xeral da Confede-
ración Nacional do Traballo, o
histórico sindicato anarquista.

Chegaron a ter 1.300.000 afi-
liados e agora son uns desco-
ñecidos.

Tan descoñecidos non so-
mos, pero cando a un lle matan,
exilian ou atemorizan para toda a
vida ás tres cuartas partes dos
seus e cando perdes unha xera-
ción, a pregunta é: ¿como é posí-
bel que estemos aquí?

Poucos e divididos: CNT,
CGT, Solidariedade Obreira...

Non estamos divididos, non
hai máis anarquistas ca nós. As
palabras lévaas o vento e un po-
de dicir o que queira, o impor-
tante son os feitos, como te com-
portas. É certo que contradicións
temos todos, pero hai un límite.
O que nos enfronta a eles son os
principios que están a perder,
que nós queremos conservar.

Están en contra das eleccións
sindicais e das subvencións.

Non me gusta o de estar en
contra. Estamos a favor da auto-
xestión, de que cada quen sexa
dono do seu destino sen que o
compren con subvencións.

Tamén piden negociación
colectiva máis directa e non
queren comités, nin postos re-
munerados, nin cursos do
INEM nos sindicatos.

Iso garante a independencia
total. Se quitan as subvencións
aos partidos, aos sindicatos, á
igrexa... quedamos nós. ¿Como se
pode ser sindicalista de profesión?

Tampouco confían nos
xulgados.

Iso que ás veces danos a ra-
zón. É unha contradición, pero

non se pode ser máis papista que
o Papa. Se consegues unha sen-
tenza a favor non vas a renunciar
a ela, e se tes logros sociais é
porque loitaches para consegui-
los. Non se pode ser tan puro, pe-
ro todo se andará.

Sen embargo, piden a diso-
lución do Estado pero recla-
man que haxa sector público.

Reivindicamos os servizos
públicos, o público desde o co-
lectivo social e xestionado polos
usuarios, que para iso o paga-
mos. Entre as empresas privati-
zadas e as públicas, aínda que
haxa quen as instrumentalice,
preferimos as públicas.

Din que son utópicos pero
non ilusos.

O de utópico non me gusta
porque quedou desprestixiado.
No fondo somos realistas. Nin-
guén lle morde á man a quen lle
dá de comer, por iso non deixa-

mos que nos dean de comer.
Quen pretende dicir que vai
cambiar o mundo desde a depen-
dencia, ese si que é utópico.

Vamos, que son un fato de
radicais.

Esas palabras... Radical... o
Partido Radical da República, de
Alejandro Lerroux, era de derei-
tas. Nós, o que somos é revolu-
cionarios.

E están contra todo, mesmo
contra a Lei de Estranxeiría,
co difícil que é achegarse aos
inmigrantes.

Éo. Alucino cos que din que
van a afiliar aos estranxeiros,
¿como pensan chegar a eles? Nós
somos universalistas e son os no-
sos irmáns, pero é difícil chegar,
aínda que os defendemos. Cos la-
tinoamericanos, coa trasfega de
anarcosindicalistas que houbo
entre a Península e América Lati-
na, é máis fácil relacionarse. Cos

islámicos, co tempo.
Na súa páxina electrónica

din que non admiten policías,
militares, empresarios “ou ou-
tro tipo de explotadores”, ex-
plíqueme isto último.

É por si acaso. Ser explota-
dor lévase na cabeza e nunca se
sabe, mais é por si xurde unha
nova categoría...

Por último, o sindicalismo
na globalización, ¿é posíbel?

Colleunos co pé cambiado. O
movemento obreiro estendeuse
porque a xente, cando ían a por
ela nun sitio, marchaba para outro
a montala, mentres os empresa-
rios eran máis aldeáns, máis pega-
dos ao lugar. Agora pasa ao revés,
o capital xa non ten fronteiras. De
todos xeitos, non podemos falar
igual de todos os sindicatos. Apro-
piáronse desta palabra. Antes os
sindicatos eran revolucionarios,
agora son axencias de seguros.♦
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Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao

longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,

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

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

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

A NOSA TERRA

Soberano
Unha
novela de
ADOLFO

CAAMAÑO

Iñaki Gil, secretario xeral da CNT
‘Antes, os sindicatos eran revolucionarios, agora axencias de seguros’
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