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BNG, PNV e
CiU queren

pactar
a reforma

constitucional
(Páx. 7) 1,75 euros

DAQUELES ATENTADOS A ALTOS MANDOS MILITARES
vinculados a tramas golpistas, como Ynestrillas, a ETA pasou
nos últimos vinte anos a amezar a vida de ducias de miles de
familias que parten de ponte vacacional. Non é a propaganda
do goberno a que nos convence de que o terrorismo etarra
atenta contra policías, panadeiros ou señoras que pasean un
can. É a propia ETA a que busca iso, conseguindo de paso que
o nacionalismo vasco e o nacionalismo en xeral se tornen máis
incomprensíbeis aínda en amplas zonas de España, nas que a
bandeira fachendosa do touro campa cada vez con máis forza.
Otegi e calquera dirixente abertzale deben saber de sobra a es-
tas alturas que as accións da ETA non teñen xa máis xustifica-
ción que a interna. Unha razoábel entrega de armas chocaría de
plano coa pregunta de presos e familiares de represaliados so-
bre a compensación “a tanto sacrificio”. A ETA vive para si
mesma, pero ese camiño non ten saída. A lucidez política esi-
xe un cambio como o que está intentando dar a ilegalizada Ba-
tasuna. Tamén é certo que para os seus antagonistas en Madrid
rende máis votos unha ETA desesperada que un nacionalismo
vasco que enterre dunha vez por todas as pistolas.♦

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.

PPrreecciissaann  9900  mmiillllóónnss  ddee  eeuurrooss  ppaarraa  ccuummpprriirr  ooss  aaccoorrddooss  ddee  KKiioottoo

As Pontes e Meirama
poderían pechar

Miguel Cortizo:
‘Sorprendeume
que Raxoi se
ocupase do meu
nomeamento
nunha reunión
da cúpula do PP’
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O museo
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ddee  mmeessttrreess  nnaacciioonnaalliissttaass
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OOss  ggrruuppooss  ffoollqquuiiss
ccuummpprreenn  aannooss

(Páx. 33)



“En España aumentaranse as emi-
sións de gases de efecto inverna-
doiro (CO2) nun 15%, pero non po-
demos permitir que as industrias
que están por riba da media euro-
pea incrementen a súa cota de con-
taminación actual. Por iso decidiu-
se reducir a cifra de contaminación
de As Pontes e Meirama”, explican
responsábeis do Ministerio de Me-
dio Ambiente. Con Kioto chegou a
polémica. O cumprimento do acor-
do internacional sobre emisións de
CO2 vén de enfrontar a empresa-
rios, sindicatos e Xunta de Galicia
por un lado; e Goberno central e
ecoloxistas polo outro. 

As centrais térmicas das Pon-
tes e de Meirama, xunto coa de
Sabón, xeran o 60% da produ-
ción eléctrica de Galicia. Case a
metade consúmese alén do noso
territorio, xa que se exporta o
46%. Endesa é propietaria da
central de As Pontes, mentres que
Unión Fenosa posúe Meirama e
Sabón. Para a xeración de ener-
xía, As Pontes e Meirama válen-
se de carbón pardo galego, aínda
que co esgotamento que se está a
producir deste material van co-
mezar un ciclo de produción con
carbón importado, que é de maior
calidade e menos contaminante
(un 11% menos de emisións). En
Sabón obtense electricidade a
partir do fuelóleo e polo tanto é
menos contaminante que as ou-
tras dúas centrais térmicas.

Das 55 industrias de combus-
tión enerxética que existen en
España, a planta das Pontes ocu-
pa o primeiro lugar en volume de
contaminación, mentres que a de
Meirama é a sétima. En total, as
55 industrias do Estado produ-
cen 94 millóns de toneladas de
emisións de gases contaminan-
tes. As tres centrais térmicas ga-
legas supoñen 15 millóns, o que
supón o 16,37% do total.

“As emisións de gases cau-
santes do cambio climático en
Galicia aumentaron dende 1990
nun 27%. O límite para cumprir o
protocolo de Kioto no Estado es-
pañol é do 15%. As causas hai

que buscalas nas altas emisións
das centrais térmicas de carbón,
que supoñen o 41% da contribu-
ción de Galicia ao cambio climá-
tico global. As nosas emisións de
gases de efecto invernadoiro por
habitante e por quilómetro cadra-
do, son superiores ás que corres-
ponderían co noso nivel de in-

dustrialización e de consumo”,
explica o responsábel de conta-
minación atmosférica da Aso-
ciación para a Defensa Ecolóxica
de Galicia (ADEGA), Xosé Veiras. 

As emisións de CO2 por habi-
tante e por territorio son máis al-
tas en Galicia que en España. Ga-
licia produce 12.164 quilos por

habitante, mentres que a media
estatal é de 7.431 kg/habitante.
Isto sitúanos nun 64% por riba da
media española. En canto ás emi-
sións por extensións, Galicia está
un 90% por riba da media estatal.
Aquí emítense 1.119 toneladas
por quilómetro cadrado, mentres
que no conxunto de España as
emisións son de 589 Tn/km2

. 
Estes foron os argumentos

que utilizou o Ministerio de Me-
dio Ambiente para reducir a cota
de emisión das centrais de As
Pontes e Meirama, entre outras
empresas galegas. Segundo o
protocolo de Kioto, os Gobernos
estatais son os encargados de fa-
cer un reparto do volume de emi-
sións de gases de efecto inverna-
doiro entre as empresas. Este re-
parto tería que facerse entre o
2008 e o 2012. Non embargante,
a Unión Europea, a través dunha
directiva, decidiu comezar a re-

dución a partir do 2005. As em-
presas quéixanse de que non te-
ñen marxe de actuación e advir-
ten de que unha das consecuen-
cias da medida pode ser o peche
ou traslado das plantas cara o
Mediterráneo, utilizando outros
combustíbeis como o gas natural.

Meirama solicitáralle a Me-
dio Ambiente unha cota de 13,36
millóns de toneladas, e este con-
cedeulle tan só 6,02. É dicir, a re-
dución foi de máis da metade do
solicitado. Pola súa banda, As
Pontes solicitara 30,21 millóns
de toneladas e fóronlle autoriza-
das 21,13 toneladas. 

As empresas que non estean
de acordo co reparto de cotas po-
den mercar máis dereitos de emi-
sión.  O prezo estimativo de cada
tonelada de emisión de dióxido de
carbono é de dez euros. Isto supo-
ría que mercando as toneladas que
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O cumprimento do protocolo de Kioto podería pechar As Pontes e Meirama

Máis cota de contaminación, por favor
RUBÉN VALVERDE

“Os ecoloxistas non ven a realidade. Todos poderán contaminar máis e a nós vannos pechar os centros de tra-
ballo”, explica o membro do Comité de empresa da central térmica de As Pontes, Fernando Blanco. Pola súa
banda, os ecoloxistas afirman que “é lóxico que o Goberno reducise as emisións de dióxido de carbono en Ga-
licia. As tres centrais térmicas producen máis do 16% do total estatal”. Terán que pechar As Pontes e Meirama?

Central Térmica de Meirama. Na páxina seguinte, a das Pontes.

Comparación emisións Galicia-España

Emisións CO2 kg/habitante
Galicia  12.164 64% por riba da media
España  7.431

Emisións CO2 toneladas/ Km2

Galicia  1.119 90% por riba da media
España  589

Emisións de CO2 en toneladas
Galicia  33 millóns Porcentaxe Galicia/España11%
España  298 millóns



solicitan estas empresas, o desem-
bolso sería de 73,4 millóns de eu-
ros para Meirama e 90,8 millóns
de euros para As Pontes. “Este in-
vestimento deixaría as nosas em-
presas fora dos prezos de merca-
do”, explican os directivos e os
sindicatos (CIG, CC OO e UGT)
das centrais térmicas.

Outra solución alternativa que
propón o Goberno central é que
estas empresas traballen menos
horas cada ano, de xeito propor-
cional á redución das cotas de
emisión. Meirama tería que fun-
cionar aproximadamente a meta-
de de horas que agora, mentres
que As Pontes debería facelo un
30% menos. “Esta alternativa te-

ría graves repercusións nos niveis
de emprego, tanto directo como
auxiliar. Nestas comarcas case to-
do o mundo vive das centrais tér-
micas. Traballadores, mineiros,
transportistas e comerciantes es-
tán en contra das reducións”, ex-
plica Fernando Blanco.♦
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Vén da páxina anterior

Efectos do dióxido
de carbono na atmosfera

■ Efecto invernadoiro
■ Acidificación da auga
■ Quecemento temperatura
■ Destrución capa ozono
■ Propagación de

enfermidades epidémicas

O experto en contaminación at-
mosférica, Ramón Varela, ase-
gura que cun investimento de
90 millóns de euros, Endesa e
Fenosa solucionarían os seus
problemas de emisión. Varela
pon como exemplo o aconteci-
do na central térmica Andorra,
situada en Teruel. “A propieta-
ria tamén é Endesa. Alí estaba
tendo moita oposición dos agri-
cultores e dos habitantes das
comarcas. O Concello e a Junta
de Aragón premeron e Endesa
tivo que facer un investimento
de 90 millóns de euros para ac-
tualizar os seus procesos de
produción. O carbón que usa-
ban era tamén de baixa calida-
de, carbón negro. Moi parecido
ao carbón pardo galego. Cos
cartos investidos, a redución de
emisións decreceu nun 95%”,
explica Ramón Varela.

Os últimos datos de benefi-
cios das Pontes, indican que no
ano 1995 gañaron 258,4 mi-
llóns de euros. “Non embar-
gante, como os habitantes da
comarca non presionan, entón
a empresa sigue optando por

pagar un imposto anual de seis
millóns de euros e seguir sen-
do a empresa máis contami-
nante do Estado”. Para Varela,
“os sindicatos descoñecen que
se poida facer
unha mellora
tecnolóxica, por
iso pensan que é
ilegal a directi-
va. Pero non é
así. O que pasa é
que como non
entenden, estan-
lle a facer o xo-
go ás empresas.
A manifestación
do día 22 pode-
mos dicir que
está convocada
pola patronal e
os sindicatos
sérvenlle de lan-
zadeira”.

Varela conclúe sinalando
que “non se poden defender os
postos de traballo por un lado e
prexudicar a nivel social por ou-
tro. As centrais térmicas supo-
ñen o 41% das emisións de CO2

de Galicia, o cal afecta ao cam-

bio climático. Hai alternativas
para crear postos de traballo,
que teñen que ver co crecemen-
to sustentábel”. Os sindicatos,
sen embargo, consideran que “é

dificilmente xus-
tificábel que aquí
se penalice o car-
bón, mentres que
en Alemaña, que
ten as catro cen-
trais térmicas
máis contami-
nantes, déraselle
permiso para
construír novas
plantas”. Para
Fernando Blan-
co, “o PSOE está
contribuíndo con
esta decisión ao
esfarelamento da
nosa industria.
Eliminando as

centrais térmicas de carbón van
pretender abrir de novo o deba-
te das centrais nucleares, nun
momento busca de novas alter-
nativas. Porque con catro muí-
ños e tres placas solares non se
soluciona o problema”.♦

Con noventa millóns de euros
As Pontes e Meirama solucionarían
os problemas de contaminación

Os Comités de Empresa das
Pontes e Meirama convocaron
unha manifestación para o vin-
deiro 22 de decembro ante as
dependencias da Delegación do
Goberno na Coruña. Os sindica-
tos consideran que o reparto de
cotas feito polo executivo cen-
tral “é ilegal” posto que incum-
pre a Directiva 2003/87/CE po-
la que se estable-
ce un réxime de
comercio de de-
reitos de emisión
de gases de efec-
to invernadoiro.

“En concreto,
o reparto do
PSOE non cum-
pre o criterio 3,
polo cal non se lle
pode solicitar a
unha industria
maior esforzo do
que tecnoloxica-
mente é posíbel.
A asignación feita
ás centrais térmi-
cas galegas é im-
posíbel de cum-
prir”, explica o
delegado da CIG,
Fernando Blanco.
Para el, “Kioto é
un negocio no
que se mercan de-
reitos de contami-
nación. O Goberno do PSOE fa-
voreceu unha tecnoloxía de ci-
clos combinados con base de gas
natural, que favorece ás empre-
sas Gas Natural e Iberdrola,
fronte ao carbón galego. A apos-

ta do executivo central unha vez
máis quedou patente, porque o
gas natural contamina tanto co-
ma o carbón que se vai a empe-
zar a procesar a partir do 2010 en
Galicia. Zapatero negociou en
favor dos cataláns e dos vascos,
co cal os galegos imos ter que
transferirlle as nosas rendas para
mercar dereitos de emisión”,

conclúe Fernan-
do Blanco.

Malia esta
apreciación, a Fe-
deración Ecolo-
xista Galega nega
que o carbón con-
tamine o mesmo
que o gas natural.
“Consideramos
inaceptábel a uti-
lización de car-
bón como com-
bustíbel nas cen-
trais térmicas de-
bido ao seu carác-
ter altamente con-
taminante, polo
que reclamamos
o seu cesamento
o antes posíbel. É
positiva a utiliza-
ción de gas natu-
ral como combus-
tíbel de transición
mentres non sexa
posíbel prescindir

da enerxía térmica”.
Para a CIG, a actitude dos

ecoloxistas “vai en contra dos in-
tereses de Galicia. Nós non de-
fendemos ás empresas, senón os
centros de traballo. Reducindo

as cotas de emisión, Endesa e
Fenosa preferirán apostar por in-
vestir no Mediterráneo e en Eus-
kadi en ciclos combinados e per-
deranse en Galicia moitos postos
de traballo e un dos motores da
nosa economía”. Segundo Fer-
nando Blanco, “até agora somos
excedentarios en enerxía eléctri-
ca nun tempo en que existiu un-
ha tarifa única en todo o Estado.
Pode darse o paradoxo de que
agora que vai desaparecer esa ta-
rifa, teñamos que pagar a electri-
cidade máis cara, co cal será un-
ha eiva máis para as empresas
que se queiran instalar aquí”.

O concello das Pontes, go-
bernado polo BNG, apoia a
manifestación e solicita que se
amplíen os dereitos de emi-
sión. Nas plantas de Meirama
e das Pontes traballan 1.500
persoas e 9.000 máis relacio-
nadas directamente co empre-
go en sectores como o trans-
porte, a seguridade, etc. “Pero
non hai que esquecer que toda
a comarca vive das Pontes,
posto que as rendas dos traba-
lladores aseguran o dinamismo
económico”, lembran dende o
BNG das Pontes. Ademais, os
nacionalistas recordan que a
industria pontesa xustifica cer-
tas infraestruturas como o Por-
to Exterior de Ferrol. “Até o
momento descárganse tres mi-
llóns de toneladas de carbón ao
ano, pero co esgotamento do
carbón pardo galego, o porto
pasará a descargar cinco mi-
llóns de toneladas”.♦

Os sindicatos convocan
unha protesta o 22 de decembro
ante a Delegación do Goberno

Os sindicatos
consideran
que é dificilmente
xustificábel
que aquí se
penalice o carbón,
mentres que
en Alemaña, coas
catro térmicas máis
contaminantes,
se lle dé permiso
para construír
novas plantas.

‘Os sindicatos
descoñecen
que se poida facer
unha mellora
tecnolóxica, por iso
pensan que é ilegal
a directiva”
Ramón Varela.

A Consellería de Innovación,
Industria e Comercio está pre-
parando as alegacións perti-
nentes para “defender máis
cantidade de dereitos de emi-
sión por parte das centrais tér-
micas, que non comprometa a
viabilidade das instalacións
afectadas”. A aposta da Xunta
é fortalecer a produción de
enerxía eléctrica como “un
sector económico estratéxico”.

Neste sentido, o Consellei-
ro Xoán Rodríguez Yuste lem-
brou que “a proposta do Mi-
nisterio pon de manifesto unha
vontade de impor unha impor-
tante redución da produción
das centrais de carbón. Ade-
mais, amosa unha falla de
apoio ás centrais de Galicia,
que levan desenvolvendo un
papel imprescindíbel na cober-

tura da demanda eléctrica. Po-
súen unha elevada dispoñibili-
dade e contan  con importantes
compromisos de investimento
nos vindeiros anos para a me-
llora da eficiencia tecnolóxica
e ambiental”.

Por último, o Conselleiro
recordou que “esta escasa asig-
nación de dereitos é especial-
mente preocupante nuns mo-
mentos nos que están en xogo
non só os grandes investimen-
tos ligados ás instalacións, se-
nón tamén os relacionados de
xeito directo e indirecto coas
mesmas -en alusión a infraes-
truturas incluídas no Plano Ga-
licia-. Isto traería repercusións
na economía e no emprego. De
aí a nosa defensa dunha maior
cota de emisión no Plano Na-
cional de Asignación”.♦

A Xunta pedirá
máis dereitos de emisión
para as térmicas



Cando falamos de rapaces –do mesmo
xeito que cando falamos con eles–, a
linguaxe que utilizamos adquire unha

enorme importancia, non só pola sorpren-
dente capacidade que teñen os mozos para
captaren os máis inverosímiles matices de
cada conversa, senón porque con el pomos
de manifesto a nosa honradez e vontade de
comunicación e entedemento con eles. Pór-
lles palabras –e expresalas en voz alta– aos
pensamentos e aos sentimentos compartidos
é algo tan intrinsicamente humano que é ine-
vitábel explicitar isto para aclarar o obxecto
da nosa reflexión.

Desde esta óptica, que nos esixe com-
prender que os mozos non son só destinata-
rios de algo, senón suxeitos partícipes de cal-
quera proceso social, formulamos un achega-
mento á lexislación de menores.

Para a lei, os nosos rapaces non son rapa-
ces, non son nenos, son “menores”. Non es-
tán en risco, son de reforma –susceptíbeis de
seren reformados, polo tanto– non sofren pe-
nas senón medidas, non se encarceran, intér-
nanse, non teñen causas senón expedientes,
non se interrogan, explóranse, non van á ca-
dea senón a un centro educativo, non sofren
illamento senón separación de grupo, en na
última das ironías do sistema punitivo, cando
os golpean e lles baten non sofren tortura, se-
nón rigor innecesario.

Centros de internamento, reformatorios,
centros educativos en réxime pechado, cen-
tros de reforma… son algúns dos termos cre-
ados para definir o que non son máis que ca-
deas para nenos e mozos. Na pretensión de
evitar a violencia que nos supón pensar nas
prisións para nenos, foise creando unha rea-
lidade paralela que agocha a mesma violen-
cia e inxustiza estrutural que as prisións, bai-
xo esta linguaxe encubridora e mentirosa.
Linguaxe xustificativa de represións, afasta-
da da necesaria comprensión educativa que,
lonxe de estudar as vidas malpocadas, racha-
das ou simplemente asociais, apuntalan o
control social represivo cara aos menores, in-
cidindo as máis das veces sobre un só aspec-
to da complexa problemática social que
constitúe o feito delitivo, castigándoo con
dureza. O Regulamento que agora analiza-
mos desconecta dramaticamente o problema
persoal –e, polo tanto, social– do menor e as
grandes cuestións xerais e os conflitos que se
dan no seo da nosa sociedade.

A aprobación, publicación e a previsíbel
posta en marcha do Regulamento puxo de
manifesto a evidente contradición (ou hipo-

crisía) dunha norma que copia case textual-
mente o Regulamento Penitenciario despois
de crear toda unha linguaxe específica para a
lexislación penal de menores. O
que implica que a vida dos me-
nores presos se rexe polas mes-
mas normas que as do adulto
preso, chámeno como o chamen.

Esta realidade que aquí se
describe non é gratuíta, senón que
vén propiciada polas dificultades
intrínsecas que supón conciliar a
educación e os procesos persoais
coa disciplina xurídica e os pro-
cedementos xudiciais. Os lexisla-
dores son sabedores que unha in-
mensa maioría dos rapaces que
delinquen perciben precozmente
o que se chama a “presión anómi-
ca”, é dicir, as diferenzas entre as
súas posibilidades e o que se lles
propón como adaptación, abrín-
dose neles un abismo entre a sen-
sación de exclusión de non per-
tenza ao grupo que domina, que
decide e sobre todo, que posúe. O
efecto supervivencia, baseado na
“primaridade”, aferrándose a mo-
delos de socialización nos que
sintan que non están a fracasar e
intúan que ten un lugar no mun-
do, é un factor que o Regulamen-
to parece obviar con inusitada
obstinación. O que se está apuntando no Re-
gulamento é o control social do delito do me-
nor como parte destacada do control social xe-
ral cuxa finalidade non pode ser outra que a

conformidade social externa co sistema social
imperante e por tanto, coas regras de xogo de
dito sistema. A externalización da asocialida-

de será reprimida con violencia
se é preciso. A violencia dos cen-
tros cara a onde se destinan estes
rapaces está a ser agora legaliza-
da pola maquinaria da Adminis-
tración estatal.

■ O PERIPLO DA LEI

A Lei de Responsabilidade Penal
dos Menores crea un procede-
mento penal, paralelo mais non
idéntico ao de adultos previsto na
Lei de Enxuizamento Criminal
(de feito son múltiplas as remi-
sións a este texto na lei): como
menores, polo tanto máis febles,
vulnerábeis e suxeitos en forma-
ción, estabelece un procedemen-
to xudicial flexíbel para tentar
acompasar o procedemento ás
circunstancias do menor; como
dereito penal, non o esquezamos,
o máis cruel e violento dos derei-
tos, estabelece unhas normas, un-
has garantías xurídicas e xudi-
ciais, uns principios, como o da
seguridade xurídica, o da presun-
ción de inocencia ou o dereito a
non declararse culpábel. 

O resultado concluínte, unha lexislación
complexa, difícil de aplicar e sometida á efi-
cacia do seu cumprimento. O conformismo
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As televisións
públicas estaban
–algunhas aínda
están– faltas dunha
catarse. A TVE 2
tívoa o pasado día 6
en Crónicas: Tal
como fuimos. Un
programa sobre o
Prestige con guión de
Xosé M. Pereiro. A
algún/ha caeulle
unha bágoa.

Touriño empeza a
estar máis raiado
que un disco de
vinilo dos Rolling na
canción de
Satisfaction. As súas
dúas frases favoritas
son: “A Fraga xa se
lle pasou o arroz” e
“Gobernarei en
positivo”.

Acaba de morrer
Hugo, un neno do
Porriño de oito anos.
Os pais pediron que
non lle enviasen
flores, senón libros.
A Hugo gustábanlle
moito. Teñen
pensado doarllos á
biblioteca do
hospital.

Os heroicos
tenistas da Copa
Davis eran (todos,
ai!) da área
lingüística catalana.
Con, por exemplo,
as súas páxinas en
internet no idioma de
Llull (ai, re-ai,
requete-ai!). 

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O Regulamento
da Lei do Menor

PATRICIA FERNÁNDEZ - GONZALO ROMERO

O novo Regulamento da Lei do Menor acomete,
na opinión dos autores, reformas que supoñen un
endurecemento das condicións dos nenos e mo-
zos presos até un punto ilegal e inconstitucional.

‘Centros de
internamento,
reformatorios,

centros
educativos en

réxime pechado,
centros

de reforma…
son algúns dos
termos creados
para definir o
que non son

máis que cadeas
para nenos e

mozos”

Cartas

Acerca da
certificación forestal

Nos medios de comunicación,
en páxinas publicitarias, do 21
de novembro, o conselleiro de
Medio Ambiente, Xosé Manuel
Barreiro, manifestaba que máis
de 50.000 hectáreas de monte
de xestión pública (é dicir, mon-
tes veciñais en man común con-
veniados e consorciados), logra-
ran a certificación forestal no
modelo PEFC. Resulta moi cu-
rioso que cando aínda non hai
un ano que se creou en Galicia
unha asociación para promover
a certificación no modelo
PEFC, xa se ralizaron as audito-
rias pertinentes nas 50.000 hec-
táreas de montes para lograr esa
certificación. E resulta aínda
moito máis curioso, cando os
traballos dos Servizos Forestais
nos montes conveniados e con-
sorciados, brillan pola súa au-
sencia. Ante esta dúbida cómpre
facer a seguinte pregunta Reali-
záronse as auditorías pertinen-
tes para acadar o selo de certifi-
cación forestal ou foi somente
un paripé para vender o selo?

No asunto da certificación
forestal, a Consellaría de Medio
Ambiente está a incumprir a lei.
A lei di que, neste tema, son os
propietarios das terras os que te-
ñan que tomar a decisión, man-
téndose a Administración nunha
postura neutral. A Consellaría
apoiou e participou na creación
da asociación para promover a
certificación forestal no modelo
PEFC; pero non apoiou nin par-
ticipou no traballo que están a
facer diversas comunidades de
montes veciñais en man común
para que en Galicia haxa cando
menos, outro selo de certifica-
ción forestal, neste caso o FSC,
para que as comunidades de
montes teñan a opción de esco-
ller. Esta postura da Consellaría
é partidista.

Por outra banda, eche moi
chamativo que a maioría das
50.000 hectáreas certificadas co-
rrespondan a montes veciñais en
man común consorciados e con-
veniados. E destes montes, a
maioría atópanse na provincia de
Ourense, precisamente onde o
uso e o abuso que fai a Adminis-
tración forestal nos montes veci-
ñais en man común case raia a

ilegalidade, xa que toma as deci-
sións por riba do acordo das co-
munidades de montes, os únicos
donos dos seus montes.

Quen isto suscribe, ademais
de presidente da Organización
Galega de Comunidades de
Montes (ORGACCMM), é pre-
sidente dunha comunidade de
montes que está conveniada coa
Administración forestal. Pois
ben, saiba, señor conselleiro de
Medio Ambiente, que o modelo
de certificación forestal ao que
opte esta comunidade de montes

será o que decidan os veciños
comuneiros e non a que decida a
Administración forestal, xa que,
os montes veciñais en man co-
mún, independentemente que es-
tean libres, conveniados ou con-
sorciados, perténcenlles aos co-
muneiros. E son eles, e ninguen
alleo a eles, os únicos que teñen
direito a xestionar, a planificar,
administrar e decidir sobre os
seus montes.♦

XOSÉ ALFREDO PEREIRA
(PRESIDENTE DA ORGACCMM)

Continúa na páxina seguinte

Fé de erros

Iván Vaqueiro, autor, con David Sobral, do artigo “A cuarta opor-
tunidade e a reforma estatutaria”, publicado no número anterior,
é tenente de alcalde de O Porriño e portavoz municipal do PS-
deG-PSOE. David Sobral é economista.

Por outra parte, a imaxe publicada, na páxina 13, co gallo da
homenaxe aos mártires de Sobredo, correspondía á familia No-
gueira, descendentes do autor do monumento.

Por último, na sección Volver ao Rego, tamén do anterior nú-
mero, mencionábase a Rodríguez Díaz de Vivar, cando debería
dicir Rodrigo Díaz de Vivar, como lembrarán todos os que non
tiveron máis remedio que aprender no seu día na escola as faza-
ñas do Cid Campeador.♦



social co que contou a publicación do Regu-
lamento(1) –a teor das nulas mobilizacións so-
ciais e o silencio de moitos intelectuais ao
respecto, xunto co papel atizador de persona-
xes con gancho mediático que alentan a dure-
za das medidas represivas– é directamente
proporcional ao forzamento da razón de ser
da maquinaria represiva. En palabras de Ge-
rardo López(2), “unha especie de condiciona-
mento persuasivo violento para lograr a toda
costa esa conformidade externa”. O sistema
non pretende un cambio ou transformación
do suxeito transgresor. O único que está a pe-
dir é que sexa hábil para se conformar. E quen
non aprendeu as regras do xogo social, “re-
forzarano para que o faga”. E se o reforzo ne-
cesita violencia, fágase, legalícese.

Nos tres anos de aplicación da Lei do
Menor, a delincuencia xuvenil foi a bandeira
da inseguranza cidadá. A Lei do Menor foi
considerada culpábel ou ao menos a causa de
todos os delitos supostamente cometidos por
menores de 18 anos como se os rapaces que
corren polas rúas lesen o Código Penal xusto
antes de cada falcatruada.

Neste tempo, os centros de internamento
xudicial de menores multiplicáronse por ca-
tro só na Comunidade de Madrid. O número

e a duración dos internamentos tamén me-
drou, como palpábel e obstinada demostra-
ción de que a institución penitenciaria actúa
para a conformación social por medio da cla-
sificación e a disciplina, aumentando se é
preciso o número de cárceres ou centros de
internamento, como é o caso.

Non só os internamentos: liberdades vi-
xiadas, prestacións en beneficio da comuni-
dade, centros de día… todo o catálogo de
medidas educativas para a atención dos me-
nores infractores.

A Lei do Menor é en si mesma un texto
legal incompleto que remite aspectos impor-
tantísimos da regulación á aprobación dun
regulamento que debía saír no prazo de seis
meses (logo demoraríase tres anos e medio).

Esta demora na aprobación do regula-
mento deixou nas mans das comunidades au-
tónomas e dos centros aspectos tan impor-
tantes da vida dos centros como: as visitas
dos familiares, os permisos, o xeito de exer-
cer os dereitos legalmente recoñecidos ou o
réxime disciplinario.

A arbitrariedade á que se viron sometidos
os menores privados de liberdade en España
durante estes tres anos e medio podemos des-
cribila e até relatala a través do acompaña-
mento que lles proporcionamos a estes rapa-

ces. Véñennos ao maxín moitos dos seus no-
mes e non poucas situacións que se foron vi-
vindo nos centros. Mais, sen dúbida, o dato
que mellor reflecte este trato é a existencia
dunha vintena de denuncias por malos tratos
e abusos nos centros: Monteledo, en Ouren-
se; Zambrana, en Valladolid; Renasco e El
Pinar, en Madrid; San Miguel, en Granada;
La Marchenilla, en Jaén; Nivaria, Gáldar e
La Montañeta, nas Canarias; Los Alcores, en
Sevilla; Pi i Gros, en Burjasot.

Baixo este panorama apróbase o Regula-
mento da Lei do Menor, cuxa definitiva redac-
ción é froito das tensións entre quen vía nel un-
ha oportunidade para endurecer a lei (os políti-
cos), quen quería lexitimar o xeito de xestionar
os centros (comunidades autónomas) e os que
precisaban que o Regulamento unificase crite-
rios e dese pautas de actuación ante a falta de
concreción da lei (xuíces e fiscais).

O resultado: un Regulamento parcial que
deixa algúns aspectos sen regular, e que an-
tepón intereses administrativos ao tan nome-
ado principio do interese superior do menor,
por exemplo cando no seu artigo 35 contem-
pla que “o menor poderá trasladarse a un
centro dunha comunidade autónoma diferen-
te á do Xulgado de Menores que ditara a re-
solución de internamento, previa autoriza-
ción deste, cando a entidade pública com-
petente, por razóns temporais de plena ocu-
pación dos seus centros ou por outras causas
careza de praza dispoñíbel axeitada ao réxi-
me e ao tipo de internamento imposto”. Un
Regulamento que realiza inxerencias inadmi-
síbeis en aspectos cuxa regulación lle corres-
ponde á Lei Orgánica –ilegal, polo tanto–,
que vulnera dereitos dos menores –ilegal e
inconstitucional–, que lle engade maior se-
guridade xurídica ao réxime disciplinario ao
que se someten aos menores, e que fai avan-
ces nas solucións extraxudiciais.♦

PATRICIA FERNÁNDEZ é avogada e pertence á Coordi-
nadora de Barrios de Madrid e ao Comité de Solida-

riedade coas Persoas Presas. GONZALO ROMERO é
profesor do Departamento de Didáctica da Universi-

dade de Alcalá de Henares en Madrid e é  membro
da Asociación Cultural Candela e da Área de Educa-

ción, exclusión e menores do Movemento contra a
Globalización, a Europa do Capital e a Guerra.

(1) O Regulamento ao que facemos referencia ten
data do 30 de xullo do 2004, publicado no BOE do 30 de
agosto, téndose prevista a entrada en vigor en
febreiro/marzo do 2005, é dicir, aos seis meses da súa pu-
blicación.

(2) LÓPEZ HERNÁNDEZ, G. (1999). Condición marginal
y conflicto social. Madrid. Talasa. Páx. 94 e ss.
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Non permitiron
unha selección
catalana de
patinaxe. No País
Vasco non estrañou.
A eles non lle deixan
ter selección (manda
truco) de pelota
vasca.

O Miño, ao seu
paso por Lugo,
recibiu un escape de
gas oil. Ningún
periódico dixo quen
fora o culpábel,
porque Carrefour
pon publicidade.

Aos pasados de
voltas e aos radicais
extremados non se
lles fai caso, ou están
nun manicomoio ou
no cárcere. Aínda
que todos non. Hai
un, Jiménez Losantos,
que ten tribuna libre
e altavoz de gran
formato. Acaba de
referirse na COPE
aos intelectuais do
PSC que se reuniron
cos príncipes como o
mundo do hampa.
Ser de extrema
dereita dá bula e
puntos.

Suíza foi
representada, na
eurovisión infantil,
por un neno, fillo de
emigrantes, que fala
galego. Xa sucedera
con Bélxica na
Eurovisión de
adultos. Nogueira no
parlamento falaba
portugués. Para
existir, os galegos
deben facer como
Zelig, o personaxe
de Woody Allen que
se mimetizaba cos
seus contertulios.♦

PACO VILABARROS

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Legalidade lingüística
Eu, coma Vítor Vaqueiro, tamén
lin pola internet algunhas “al-
faias” da intelixencia tratando de
lexitimar, sobre o incumprimen-
to descarado da legalidade lin-
güística na materia de filosofía
en ensino secundario, cómodas
–por non dicir hipócritas– postu-
ras individuais, disfrazándoas
mesmo dunha proclama sensibi-
lidade para co idioma noso. Moi-
tos dos argumentos, se se poden
chamar así, déronme noxo e pe-
na. O nivel dalgún por tratar de
defender ou amparar algún cole-
ga é moi baixo. Pouco que ver co
que necesita o país en materia de
lingua. Que pouco serios son al-
gúns! Canto se lles ve o plumei-
ro e o ego! Con xente así non sei
se se pode avanzar con coheren-
cia a moitos niveis!

En fin, totalmente de acordo
coas matinacións do Vaqueiro na
última columna de ANT. E un ro-
go: que algúns deixen tanto fun-
damentalismo españolista na súa
práctica e nos seus principios!♦

XURXO SOBRAL
(CALDAS DE REIS)

O acordeón
de Marrakech 
De orixe Moldava, O-zone é ese
grupo que canta en romanés e
que asinou unha das cancións
da primavera-verán 2004. Era
impensábel hai só uns anos que
o romanés se impuxese ao in-
glés ou ao español no caso gale-
go. Outro éxito deste verán, es-
te apoiado por unha poderosa
marca de bebidas é o chamado
“Del pita pita del”, que cun vi-
deo de estética Hollywood,
marca o fito de achegar a  músi-
ca  indoasiática a un público
masivo que descoñecía, case, a
existencia destes sons e desa in-
dustria cinematográfica con se-
de en Mumbai. 

Este feito destraga por com-
pleto as estruturas musicais das
orquestras do país  que se ato-
pan con moitos problemas para
verter en directo estes novos e
exóticos éxitos de tempada que
coma todos os anos a xente de
cada parroquia, vila ou cidade
esixe en cada actuación, algun-
has optan por unha fórmula
mixta sobre todo en celebra-

cións de menor intensidade co-
ma vodas ou comuñóns, primei-
ro despachan os temas de sem-
pre e logo un dos músicos dis-
para a xeito de dj imposíbel es-
tes temas modernos feitos con
máquinas e cantados en idio-
mas estraños. 

Sen dúbida, a masificación
do elemento étnico é un feito in-
discutíbel; máis aló das músicas
de consumo rápido atopamos
multitude de casos –alimentos de
carácter étnico ocupan xa a pri-
meira liña en moitos estantes dos
supermercados e teñen moito au-
xe restaurantes exóticos.

Outro elemento a ter en con-
ta é o da roupa, se hai uns anos
empezamos a ver elementos
doutras culturas mesturados co-
as nosas vestimentas clásicas de
seres occidentais, hoxe impúxo-
se a curiosa moda das camisetas
que marcan directamente a afi-
nidade do individuo por un país
ou etnia determinada, Xamaica ,
o Brasil, Italia.... 

Os peiteados tamén amosan
unha clara ruptura cos canons
máis tradicionais, os trenzados e
cores das mulleres africanas fo-
ron copiados polas mulleres do

país e as nosas perruquerías asi-
milaron xa estes estilos tribais
coma unha variante máis dentro
das esixencias das súas clientas. 

Cristas e piercings son ele-
mentos de esencia etnica que xa
forman parte habitual da pinta de
moitos de nós. 

Agora que os indonesios
chegan ás costas de Lugo para
traballaren nos barcos de pesca
galegos, cando Cabo Verde é ca-
se unha parroquia máis do con-
cello de Burela e o cuscús se
mistura coas  fabas nas potas ao
lume das haimas imposíbeis de
Lourenzá, cando en Ribadeo se
imparten clases de chinés e en
Foz se vai levantar a primeira
mesquita da mariña de Lugo,
agora que todo muda de cor e
sabor por que hai algo que se-
gue invariábel? 

As xentes do país marcamos
un novo biorritmo, as cores que
invaden a sociedade galega do
século XXI chocan coa escurida-
de instalada nos búnkers dos
despachos oficiais. 

Abdul faite alcalde.♦

XERMÁN VILUBA
(LOURENZÁ)



Os
nacionalistas
que non
asistiron
á celebración
da Constitución
Javier Ortiz escribe en El
Mundo (8 de decembro) so-
bre a Constitución e os seus
críticos. “A que se lles veu
enriba aos partidos na-
cionalistas da vella Galeus-
ca por non asistir aos actos
de rememoranza do voto da
Constitución! Pero se até os
compararon coa ETA!, re-
correndo ao argumento de-
magóxico segundo o cal
‘pretenden o mesmo por di-
ferentes métodos’! Primei-
ro, que non pretenden o
mesmo: os modelos sociais
que figuran nos seus res-
pectivos programas son
moi diverxentes e, en non
poucos aspectos, antagóni-
cos. E segundo, que o esen-
cial do problema está preci-
samente na cousa dos ‘dife-
rentes métodos’. Ou se non
que acepten os demais, en
xusta correspondencia, que
afirmemos que eles, os en-
tusiastas propagandistas da
unidade indisociábel da na-
ción española, pretenden o
mesmo que os secuestrado-
res de Marey, os asasinos
de García Goena e os ente-
rradores en cal viva de La-
sa e Zabala... ‘só’ que por
diferentes métodos (...). O
paradoxo que máis renxe é
que eses partidos que non
acuden a celebrar a Consti-
tución e que son mirados
con desconfianza polo ac-
tual establishment foron
dos que máis fixeron –e
máis pagaron– por defender
as liberdades en tempos da
ditadura franquista, men-
tres que moitos dos que
agora os anatemizan non
moveron un dedo en pro
dos dereitos civís ou, mes-
mo, militaron nas filas de
quen os esmagaban”.♦

Os EE UU e
as eleccións
en Ucraína
Ramón Chao escribe en La
Voz de Galicia (3 de decem-
bro) sobre a situación en
Ucraína. “Hai dous anos,
Condolezza Rice presidiu
unha reunión destinada a
preparar a transición de
Ucraína (...). Tamén a seño-
ra Albright, ex secretaria de
Estado americana (...) escri-
biu un artigo no New York
Times do 8 de marzo (deste
ano) titulado: ‘Cómo pode-
mos axudar a Ucraína a vo-
tar’ (...). A fórmula está
rodada, pero ás veces falla:
consiste en descualificar a
forza de dólares –mercando

prensa, radio e televisión–,
ao personaxe que se quere
derrubar; provocar barullos
na rúa, e se non abonda, de-
clarar que as devanditas
eleccións foron falseadas,
reclámanse outras novas ou
invádese o país para ‘resta-
blecer a democracia’ (...).
Digamos, pois non se com-
prendería a teimosía, que os
intereses dos Estados Uni-
dos naquela zona son enor-
mes: loitan contra Rusia por
Kazajstán, Bielorrusia e
Ucraína para controlar os
gasodutos e oleodutos que
atravesan o país. A opera-
ción foi encomendada á
CIA, e en especial ao coro-
nel Robert Helvy, quen xa
se distinguira supervisando
as revoltas en Georgia e Iu-
goslavia. Estaría financiada
con 13 millóns de dólares,
destinados á galería. Para
mudar o réxime ucraniano, a
CIA encargou esas sondaxes
a boca de urna, que presen-
tou como definitivos antes
de que estas se pechasen; er-
go, antes do escrutinio. De-
contado despregou a miles
de observadores, reclutados
en asociacións de Europa
central. O domingo 21 de
novembro, cara as tres do
serán, o cuartel xeral do
candidato (de Occidente)
Iúschenko informa as axen-
cias de prensa de que se lle
impedira o acceso aos cole-
xios de voto a máis de 2.500
observadores estranxeiros, e
acto seguido sairon á rúa
outros tantos manifestantes
para denunciar falsificación
das eleccións (...)”.♦

As revoltas
pouco
espontáneas
de Ucraína e
outros países
do leste
Francisco Veiga escribe en
El País (5 de decembro) so-
bre a crise ucraína. Este es-
pecialista en política inter-
nacional, comenta o paren-
tesco “entre a revolta serbia
do ano 2000 e actual ‘revo-
lución laranxa’”. Esta últi-

ma é, na súa opinión, un
fraude como o foi aquela.
“A mesma prensa norteame-
ricana –engade–  referiuse
con detalle ao esforzo que
supuxo organizar a OYA, si-
glas correspondentes á Offi-
ce for Yugoslavian Affairs,
unha creación da daquela
secretaria de Estado norte-
mericana Madeleine Al-
bright, que foi a artífice re-
al do derrocamento de Milo-
sevic operando desde Hun-
gría. Esta historia relatouna
o Washington Post, hai xa
tempo, e con mal disimula-
da fachenda. O diplomático
William Montgomery diri-
xiu esa organización, que
traballou de firme coa opo-
sición serbia e pagou o que
houbo que pagar: 2,5 mi-
llóns de adhesivos ou cinco
mil envases de spray para
pintadas, por exemplo. Así
que os sucesos daquel octu-
bro belgradense non foron
espontáneos. Tampouco o
foi a ‘revolución’ xeorgia-
na’ do ano pasado (...). O
embaixador norteamericano
en Minsk, Michael Kozak,
e o alemán Hans-Georg
Wieck, xefe do grupo de
asesores da OSCE en Bielo-
rrusia e home ligado aos
servizos de intelixencia xer-
manos, tentaron unha revol-
ta contra Lukashenko nesa
república ex soviética (...)
Desde a caída do Pano de
Aceiro, o tratamento infor-
mativo de protestas e revol-
tas de calquera dereita po-
pulista contra os socialistas
no poder adoita adquirir rá-
pidas connotacións de ‘de-
mocracia espontánea’”.♦
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Partículas
BIEITO IGLESIAS

Afonso Eiré transcribiu neste semanario certo informe
médico que desaconsella ir á misa por un siescaso (por li-
brar de enfisemas, bronquites e cancros). Eiré andará estes

días encomodado coa Conferencia Episcopal, rouca de tanto fre-
mer contra o Goberno, de aí que non desaproveite a ocasión de
darlle un tope á Igrexa e ao Santo dos Croques. Contan os meus
maiores que, cando viña un predicador á nosa freguesía rústica,
co gallo das Misiós, se producían escenas de pánico glacial. Un
clérigo sádico predicaba cunha caveira na mao –apañada no osa-
rio inmediato ao templo–, anunciando horrores de condenación, e
os fregueses mexaban por si de medo. Aos máis tinguiliñas varrí-
aselles o sentido e caían vítimas dun tastabao (¡pra partir os den-
tes contra o chao!). Eu propio houben morrer aquel Domingo de
Ramos en que acudín á parroquial de San Paio coa miña póla de
loureiro: colleume o frío e pasei semanas de gaitas nos
bronquios, tosiqueira e febre. Sempre lle apuxen esas insanias á
friaxe dos templos vellos ou á estulticia dos oradores sacros que
só sabían intimidar coa labareda infernal; pero os médicos veñen
agora a defendernos das partículas canceríxenas que flutúan por
altares, confesonarios e reclinatorios. Teño pra min que este é un
episodio máis da guerra entre sotanas e batas brancas. Risco (tan
corcundo e retorcido como listo) xa advertiu a medicalización da
sociedade contemporánea, o esforzo dos galenos por constituírse
en nova caste sacerdotal. Se ben queren que lles diga, antes
prefería a pavura ao Demo negro e ao Inferno que modernas
ameazas de hidrocarburos policíclicos e radicais libres. A sanida-
de é pouca cousa comparada coa santidade.♦

O blog do rumbar MANUEL RIVAS

Os deslocalizadores

OGoberno Fraga lanza unha campaña en Escandinavia
para atraer investimentos: Galicia é unha bicoca. Nesta
publicidade, previa ao Código de Hammurabi, dáse

conta das bondades naturais da nosa terra: despido fácil,
salarios baixos e subvencións empresariais a esgalla. Só faltou
engadir como reclamo un chuscar berlusconiano: secretarias
cacheiras e comunistas afeitados. E non sería máis económica a
simple venda do país coa xente dentro? Os galegos sempre
soubemos facer o sueco. Xa aos suevos lles faltou un pouquiño
para seren suecos. A medida galega daba ben para unha
socialdemocracia, para un benestar, para unha cultura de
amorodos salvaxes como os de Bergman e para unha
calefacción. A única vantaxe dos suecos é que todos saben onde
cae Suecia. Aquí tamén sabemos onde cae Suecia, pero Galicia,
en cambio, está deslocalizada. Xa a ministra de Fomento dixo
que Galicia está no nordeste, mais iso non é por culpa dela. É
polos deslocalizadores. Aquí temos un goberno deslocalizado
que ten por programa deslocalizar Galicia e vai camiño de
deslocalizarnos a todos. A min pasoume onte, que saín dar unha
volta e ao pouco xa non me atopaba ben no local. Galicia
comeza a estar chea de deslocais. Preguntas por onde se vai e
moita xente encóllese de ombros. Xa eles saben que é doado
despedir un galego.  

A propaganda escura. A suma de malas novas no estado
de Galicia ten que obedecer a unha estratexia da Xunta. Pode
parecer un paradoxo absurdo, mais eu non lle atopo outra
explicación. Todo ía ben, e agora todo está a escuras. No país
da Cidade da Cultura, e cunha poboación de menos de tres
millóns de persoas, hai 400.000 analfabetos. No país que
exporta enerxía eléctrica, o goberno advirte que no Nadal vaise
ir a luz. Os parques eólicos que coroan os mellores montes de
Galicia non resultaron o anuncio dunha Nova California, pois
aquí non fica un quilovatio, senón unha demostración da maior
desvergoña: a entrega do territorio a intereses alleos. Que está a
pasar? En cuestión de imaxe e propaganda, o fraguismo sempre
foi de técnica punteira. Eu sei de xente que estaba convencida
de que o AVE xa chegara a Galicia co maquinista Cascos. A
que vén agora tanto pesimismo? Danme ganas de promover
unha queixa ante o Valedor do Pobo: Profetas do Non protestan
pola usurpación gobernamental do pesimismo. E tería razón de
ser. Non é demagoxia. Un gobernante pesimista debe demitir. O
pesimismo é un dereito civil.

O recanto pesimista. En circunstancias como as nosas, o
pesimismo ten un valor ético, inconformista. É un recanto onde
vivir como os lidros, os fentos e os couselos nas pincheiras
sombrizas dos ribazos. E agora veñen estes a expropiar tamén o
pesimismo. Fraga e os seus chichiricos saen na prensa todos os
días para amosar o seu desacougo, a súa inquedanza, a súa fonda
preocupación. Quéreno todo para eles, tamén o pesimismo!

O segundo enterro. Agora entendo a que viña a proposta
por parte do conselleiro de Cultura para trasladar os restos de
Ramón del Valle-Inclán ao Panteón de Galegos Ilustres. O
escritor está moi vivo. Tratábase, en realidade, de perpetrar un
segundo enterro.♦

Protesta popular en Ucraina.

Madeleine Albright.



A.E.
A declaración de Madrid, asi-
nada por BNG, CiU e PNV,
pretende revitalizar o proxecto
Galeusca a fin de promover
“un novo modelo de Estado no
que teña lugar o recoñecemen-
to xurídico-político e social da
realidades nacionais de Galiza,
Esukadi e Catalunya”. Para lo-
gralo pretenden comezar a ne-
gociar coas distintas forzas po-
líticas un “acordo de Estado”.

Nas vésperas do 26º aniversario
da Constitución española, os in-
tegrantes do Galeusca xuntáron-
se en Madrid dando a coñecer
unha nova “declaración”, a “De-
claración Galeuscat de Madrid”,
que se suma á constituínte de
Barcelona (1998), así como aos
acordos e declaracións posterio-
res de Gasteiz e Compostela.

Non se diferencia este novo
acordo entre BNG, CiU e PNV dos
asinados con anterioridade. O que
si mudaron foron as condicións po-
líticas, polo que, nestes momentos,
a declaración de intencións pode
pasar do papel á práctica.

Nesta “Declaración de Ma-
drid”, recoñecen que logo dun
tempo político “caracterizado po-
la prepotencia, o autoritarismo e o
uso abusivo dos resortes do poder
ao servizo das políticas involucio-
nistas do PP”, o novo escenario
político español e os retos globais,
europeos, estatais e nacionais,
“constitúen unha auténtica opor-
tunidade para abordar, con sentido
democrático, o necesario impulso
do diálogo e a negociación para
un grande acordo de Estado”.

Este novo escenario estaría
protagonizado polos procesos de
revisión estatutaria abertos nas
respectivas comunidades, que
“reabren indefectibelmente unha
segunda Transición”. A Declara-

ción de Madrid considera que es-
tamos ante unha “ocasión singu-
lar e irrepetíbel para afrontar e
resolver algúns dos retos pen-
dentes desde 1978”.

Os partidos do Galeusca
apelan ao “novo talante” prego-
ado insistentemente polo presi-
dente do goberno español, José
Luis Rodríguez Zapatero, para
superar a “España unitaria e o
modelo uniformista”, pero ta-
mén o  “modelo da España plu-
ral”. O primeiro sería a vella vi-
sión centralista do PP e a segun-
da o “café para todos” do PSOE.
Fronte a estas dúas visións,
BNG, CiU e PNV propoñen “un
proxecto para construír real-
mente un Estado plurinacional

moderno e respectuoso coas re-
alidades nacionais históricas
que o compoñen”.

Na Declaración de Madrid
demandan a “creación dun au-
téntico Estado plurinacional” e a
asunción dunha “nova cultura
política baseada no respecto e re-
coñecemento das nacións que
conviven no Estado español”.

Consideran que este recoñe-
cemento resulta absolutamente
necesario “nunha Europa en pro-
ceso de construción económica,
social e política”. Pensan que esa
Europa en construción “ha de ir
apuntando, a medio prazo, a unha
redistribución do poder político
entre os seus diferentes niveis e
ao recoñecemento das realidades

lingüísticas, culturais e nacionais
que conviven no seu seo”.

Creación dunha fundación

Para lograr estes propósitos anun-
ciados na Declaración de Madrid,
consideran que é necesario “revi-
talizar o proxecto Galeusca”.
Acordan así crear a Fundación
Galeuscat como marco estábel de
relación entre os ámbitos de pen-
samento e xeradores de ideas e de
estratexia política dos partidos in-
tegrantes de Galeuscat, así como
de difusión dos seus proxectos.

Tamén crearán mecanismos
de traballo para facer viábel e ase-
gurar unha maior coordinación
parlamentaria en Madrid e visua-
lizar , “nos casos que sexa perti-
nente”, a súa actuación conxunta
nas Cortes Xerais. Actuación
conxunta que, nesta lexislatura
semella máis doada dado que CiU
non ten pactos en Madrid.

No eido de actuacións políti-
cas destaca a decisión de BNG,
CiU e PNV de “estabelecer vías
de diálogo cos axentes políticos
e sociais españois” co fin de
“promover unha conciencia co-
lectiva” que reforce a idea da
plurinacionaloidade do Estado.
Idea que era precisamente o eixo
da “Declaración de Barcelona”.

Así, ao longo do próximo
ano, os integrantes do Galuesca
acordan realizar encontros con
representantes doutras forma-
cións políticas e institucionais es-
pañolas e europeas, para difundir
a cultura da plurinacionalidade e
da pluriculturalidade como ele-
mentos de cohesión social e polí-
tica e dar a coñecer os obxectivos
comúns: “un novo modelo de Es-
tado no que teña lugar o recoñe-
cemento xurídico-político e so-
cial das realidades nacionais de
Galiza, Euskadi e Catalunya”.♦
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Latexos

Morte
da política
X.L. FRANCO GRANDE

Dicimos moitas veces
que a dereita do noso
tempo é un perigo: xa

o é, e nós pensamos que aín-
da o pode ser en maior medi-
da, polo seu sinalado autorita-
rismo, polo rexeitamento de
valores democráticos moi tra-
ballosamente conseguidos e
porque en moitos casos estase
aproximando a maneiras
nazis  ou fascistas. O caso
americano é ben paradigmáti-
co –e grave polo efecto domi-
nó que está exercendo sobre
vellas e consolidadas
democracias.

Outra cousa é que a
esquerda ande desnortada.
Este feito ben coñecido ten
outras connotacións e outras
consecuencias. E está lonxe
do risco que vemos nas deri-
vacións antidemocráticas da
dereita. Pero é moi importan-
te na realidade, pois está
demostrando que non é quen
de se enfrontar coa dereita.
Está en crise, e, por iso, esta
sábese en liberdade para
impoñerse electoralmente.
Coñece o seu poder, por unha
banda, e sabe ben, por outra,
que a crise da esquerda é un-
ha realidade.

Complícanse as cousas
porque os partidos, hoxe, non
son máis ca maquinarias
recadadoras de votos. E que
funcionan cuns criterios de
xebre mercadotecnia: as son-
daxes mostran unha suposta
realidade do que a xente pen-
sa ou quere e os partidos pon
en movemento a súa
maquinaria para llelo dar,
xunto cunha imaxe da persoa
–un verdadeiro salvador– que
pode encarnar un programa
de acción política.

Unha e outra cousa
acostuman non ter en conta
para nada as verdadeiras
urxencias, os programas a
longo prazo, os máis vivos
problemas dun país.
Problemas que as xentes, por-
que non se lle fala deles, ou
esquecen ou non viven como
tales. A pedagoxía política,
esencia da política doutros
tempos, xa non existe. E algo
tan esencial substitúese por
imaxes, por comprimidos ide-
olóxicos, por eslogans –o úni-
co que chega á xente. É un
feito ben coñecido, e nada no-
vo dicimos ao sinalalo. Pero
aí, ao noso ver, agóchase a
esencia da morte da política.

Dísenos que o triunfo de
George Bush foi debido á
importancia que lles deu aos
valores. ¿Aos valores que
significan Guatánamo, Abu
Ghraib ou o permanente xeno-
cidio no Iraq? Porque ao antes
dito hai que engadir tamén que
o elector é, ademais, vítima da
mala información, que non lle
axuda a ter criterio senón a que
este lle sexa substituído. Así as
cousas, a morte da política vai
ser certa. ¿E a do mesmo ser
humano? Pon medo pensalo.♦

Queren un grande ‘acordo de Estado’ para a reforma constitucional

BNG, CiU e PNV
acordan revitalizar o Galeusca

A.N.T.
O orzamentos estatais converté-
ronse nunha batalla política. Os
nacionalistas acusan a PP e
PSOE de obraren unicamente por
intereses electorais e afirman que
están dispostos a negociar até o
último momento para tratar de
mudalos. Pero, a día de hoxe, o
veto do BNG parece asegurado.

“O BNG, cun só senador,
compórtase como se fose a forza
decisiva” critícanlle aos naciona-
listas desde o PP e o PSOE. “Se
os demais senadores elixidos por
Galiza tivesen idéntica actitude
que Anxo Quintana estes si que
serían os mellores orzamentos da
historia de Galiza”, contesta o
coordinador da executiva do
BNG, Francisco Jorquera.

Mentres tanto, no PP están le-

dos ollando como o PSOE vai su-
frir no Senado unha derrota his-
tórica sen precedentes, ao vetar-
lle os orzamentos. Unha derrota
máis simbólica que de efectos
prácticos, pois o goberno central
conta con maioría suficiente para
aprobalos no Congreso.

Emilio Pérez Touriño dille ao
BNG que “elixa ben o camiño, se
votar co PP ou a prol duns orza-
mentos progresistas”, mentres se-
guen as conversas entre nacionalis-
tas e socialistas ao máximo nivel.

Negociacións que van conti-
nuar até o mesmo luns, 13 de de-
cembro cando se votarán no Se-
nado os vetos presentados aos or-
zamentos. Os nacionalistas insis-
ten en reclamar “compromisos
concretos e tanxíbeis” e un “cam-
bio de actitude” por parte do go-

berno central que permita non só
asegurar os prazos das infraestru-
turas, senón saldar a débeda his-
tórica. Un compromiso que non
tería porque ter como único hori-
zonte de negociación o 2005.

No BNG insisten en que o
único afán que os move é mello-
rar os orzamentos, e non sacar
réditos políticos. Así critican o
PP porque “ten como único hori-
zonte o de derrotar o goberno
central do Senado, sen preocu-
parse de negociar os orzamen-
tos”. A crítica máis directa vai
dirixida ao presidente da Xunta,
Manuel Fraga, por estar ausente
de todo este debate.

Jorquera tamén critica a Tou-
riño. Afirma que o secretario xe-
ral do PSdeG-PSOE “oficia máis
como Delegado do Goberno cen-

tral que como representante dun
partido e dos electores galegos”.

Para o BNG, PP e PSOE de-
berían “tomar exemplo das posi-
cións de firmeza” dos nacionalis-
tas e “dialogar para tratar de
transformar os orzamentos, adop-
tando posicións comúns polo in-
terese do país, e non obrar en fun-
ción dos intereses partidistas”.

Pero o das posicións comúns
semella que non lles interesa na-
da ao PP nin ao  PSOE. Os cha-
mamentos de Anxo Quintana pa-
ra unha reunión conxunta con
Fraga e Touriño, “mesmo sen
publicidade e fotógrafos”, teñen
contestacións críticas. Mentres
tanto, os orzamentos seguen sen
modificarse e a regueifa sitúana
socialistas e populares en se son
bos ou malos.♦

Delegación do Galeusca no Panteón de Galegos Ilustres o Día das Letras deste ano.

Acusa a socialistas e populares de se preocuparen por ‘intereses electorais’

O BNG seguirá negociando os orzamentos
co PSOE até o 13 de decembro
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H.V.
As agrupacións progresistas
afíns ao reitor fixéronse con
30 dos 56 representantes es-
tudantís nas eleccións par-
ciais a Claustro celebradas o
pasado 1 de decembro. Tamén
se elixiron outros represen-
tantes en órganos inferiores.

O proceso electoral incluía a de-
signación dos representantes dos
estudantes no Claustro, de repre-
sentantes de alumnado, profeso-
rado non funcionario e persoal
de administración e servizos nas
Xuntas de Centro e representan-
tes de estudantes, investigadores
e lectores nas Xuntas de Depar-
tamento. Con todo, era a elec-
ción do alumnado para estar pre-
sente no Claustro o proceso máis
relevante porque se trata do prin-
cipal órgano universitario e por-
que o resultado podía significar
algunha modificación na correla-
ción de forzas dunha Universida-
de na que recentemente se pro-
duciu un cambio de reitor.

Dun total de 56 cargos estu-
dantís electos, uns 30 correspon-
den a candidatos afíns ao equipo
reitoral que encabeza Xosé Ma-
ría Barxa. Este resultado supón
un cambio na correlación de for-
zas estudantil no Claustro. Até
agora, a maioría da representa-
ción do alumnado no Claustro
era de filiación meilanista, a tra-
vés de candidaturas independen-
tes ligadas ao anterior reitor.
Agora, os máis dos estudantes
apoian a Barxa, que encabeza a
candidatura de Nova Luce.

Mais as eleccións celebradas
entre os estudantes non mudan

en exceso a correlación de forzas
no seo do Claustro, que se com-
pón de 300 integrantes pero que
só renovou o 20% dos mesmos, é
dicir, os sesenta representantes
de estudantes. Neste sentido,
aínda que agora a maioría dos
alumnos claustrábeis son afíns a
Barxa, o conxunto do Claustro
continúa a ser meilanista.

A modificación dos Estatutos
que impulsou o anterior reitor,
hoxe xubilado, Xosé Luís Mei-
lán Gil, estableceu que a renova-
ción completa do Claustro non
se produciría até que pasase un
ano despois da elección de reitor.

Por este motivo, até dentro de un
ano non haberá unhas eleccións
a Claustro que tamén inclúan
profesores e persoal de adminis-
tración e servizos. Nese momen-
to, veranse os apoios cos que
conta cada un dos dous sectores
que hai na Universidade da Co-
ruña: o progresista que encabeza
o actual reitor Barxa ou o con-
servador do antigo vicerreitor
con Meilán, Luís Pedreira.

Un Claustro hostil como o
actual non representa un obstá-
culo para o reitor Xosé María
Barxa porque a Lei de Ordena-
ción Universitaria retiroulle

grande parte dos poderes, entre
eles a elección de reitor, que
agora é por sufraxio universal
ponderado.

En calquera caso, estas elec-
cións parciais a Claustro tamén
significaron un cambio de con-
duta do alumnado en relación
coa asistencia a votar. Aínda que
só acudiu a exercer o seu dereito
ao sufraxio o 17% dos estudan-
tes, a porcentaxe dobrou a parti-
cipación estudantil nas anterio-
res eleccións a Claustro. Porén, o
número de votantes na elección a
reitor producida hai un ano foi
substantivamente superior.♦
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de sexo
XOSÉ M. SARILLE

Hai algo máis dunha se-
mana descubriuse que
a unha rapaciña ruma-

na, escrava sexual de dezase-
te anos, tiveron que cortarlle
as dedas dun pé por mor dun
contaxio de meninxite. Os
gangsters non permitiron que
fose atendida a tempo. 

Como todas as escravas
que viven no Estado Español,
permanecía pechada nun deses
clubes de estrada que tanto ali-
vio e graza nos causan, aínda
que só sexa polos nomes
divertidos que teñen. Como o
Tris-Tras, na estrada de
Santiago a Ourense, ou El
Polvorín, nada menos que
diante da porta do Pozo María
Luísa, en Langreo.

Nesa redada foron
detidos varios empresarios
da noite, entre eles algún de
Santiago. Hai uns meses xul-
garon en Lugo a outros que
tiñan cercado un prostíbulo
con aramio de espiño. 

Esta barbaridade constan-
te e interminábel podía facer
supoñer que os grupos
feministas galegos actuasen.
Que talvez intentasen compa-
recer como acusacións ante
os tribunais, que articulasen
propostas para a prohibición
da prostitución, ou que busca-
sen a presión social nun asun-
to no que todos, absolutamen-
te todos os cidadáns, se amo-
san fríos e indiferentes. A es-
cravitude feminina produce
sen dúbida ningunha a viola-
ción de dereitos humanos
máis grave e estendida do Es-
tado español.

Cómpre aclarar, querido
lector, meu semellante, que
non é preciso estar limpo de
culpa para posicionarse sobre o
asunto, como pretendía hai uns
meses un desprezábel tertulia-
no. Vostede pode gostar de co-
rrer polas estradas e ao mesmo
tempo defender sinceramente
que os automóbiles non sobar-
den os 120 km por hora.
Tamén pode estar disposto a
que non se fume no centro de
traballo sendo un vicioso
empedernido. E así, do mesmo
xeito, tamén  pode ser un puta-
ñeiro con máis ou menos mala
conciencia e amosarse favorá-
bel a que se persigan as
mafias, se pechen os bordeis e
que vostede mesmo sexa mul-
tado se procura unha muller
que busca polos recantos da ci-
dade. Estase a facer en Francia
con moi bos resultados.

Mais as organizacións fe-
ministas están pendentes de
asuntos máis domésticos.
Unhas interrompen a sesión
do Parlamento galego na que
se discute sobre prostitución
para amolar as outras
feministas e os grupos políti-
cos progresistas en nome da
abolición. E despois retrucan
as miñas amigas de Andaina
organizando unhas xornadas
a favor da legalización e tra-
en unha puta a falar do digna
que é a profesión. Mais da
escravitude ninguén fala.♦

Escribo estas liñas sumido aínda
no máis profundo desconcerto.
Cando abrín o xornal o 27 de no-
vembro tiven que reler o titular até
en tres ocasións para cerciorarme
de que interpretara ben o que alí
puña. Non podía ser certo. Dous
anos cargando cun complexo de
culpa que só puiden combater es-
coitando outros radicais contuma-
ces, para finalmente comprobar
que a nosa posición non era unha
tolería xuvenil e que si había al-
ternativas ao recheo do Areal.

Durante todo este tempo non
facía máis que ver dedos sinalán-
dome como un inimigo do progre-
so, como o responsábel de que to-
do o tecido económico de Vigo se
desfixese, como un ignorante idea-
lista que condenaba a cidade á po-
breza por salvar uns cantos metros
cadrados de ría... (Perdoen a pre-
sunción que supón falar en primei-
ra persoa. Ben sei que eu non era
máis ca un anónimo opositor entre
moitos outros ao recheo do Areal).
Pero o certo é que, de súpeto, a pa-
sada fin de semana vinme libre de
tan pesada carga e volvín sentirme
parte dos que contribúen co seu
pequeno grao de area a que Vigo
siga medrando e consolidándose
como o referente económico e so-

cial máis importante de Galicia.
Agora xa podo sorrir ironica-

mente ante a presenza daquel
conselleiro que me acusaba de
colaborar cos irresponsábeis que
buscan a ruína do país por opo-
ñerse ás “razoábeis demandas dos
empresarios creadores de rique-
za” (léase neste caso operadores
portuarios). Xa podo enmarcar
sen remorsos aqueles sesudos ar-
tículos que aseguraban que os
barcos tocaban fondo en Guixar e
que no extenso litoral vigués non
existía ningún outro punto que
permitise o atraque de buques
containers. Xa podo ollar con su-
ficiencia ese coñecido que tras ler
o Atlántico Diario me acovardaba
reprochándome que a xente coma

min ía acabar co porto e cos mi-
lleiros de empregos que xera. Xa
podo provocar o compañeiro de
traballo do PP recodándolle aqui-
lo que, rufos, proclamaban unha
elección tras outra: “o recheo do
Areal é unha cuestión de partido”.

Claro que había alternativas
ao recheo do Areal, aínda que
Xulio Pedrosa e Henrique López
Veiga quixesen convencernos do
contrario. Pero só se atreveron a
admitilo cando comprenderon
que a súa propaganda non debili-
taba a oposición ao proxecto e
cando comprobaron que o recur-
so xudicial presentando polo de-
funto goberno do BNG se con-
vertía nun atranco insuperábel
para conseguir os seus propósitos

a curto prazo. A necesidade de
ampliar as instalacións portuarias
de Vigo e mellorar a súa operati-
vidade é indiscutíbel. Pero seguir
gañándolle indefinidamente te-
rreo ao mar non é unha solución
racional. A Autoridade Portuaria
e o PP admiten, por fin, forzados
polas circunstancias, que a actual
superficie portuaria pode ser me-
llor aproveitada e que os espazos
loxísticos de almacenaxe non po-
den ubicarse a pé de barco, senón
en lugares convenientemente
equipados e comunicados, a Pla-
taforma Loxística de Salvaterra
de Miño, por exemplo.

Aínda se escribirán moitos
capítulos desta historia. De mo-
mento, os arietes mediáticos da
Autoridade Portuaria revólvense
indignados ao sentírense abando-
nados; os empresarios reescriben
o seu discurso; Corina Porro ve
medrar a súa aura de alcaldesa
dialogante; a oposición coloca a
medalla de salvadora da ría; e eu
durmo máis tranquilo. O certo é
que estaba temendo que calquera
día se organizase unha manifes-
tación á porta da miña casa acu-
sándome de traidor aos intereses
de Vigo que me obrigase a pedir
asilo nun barco de Greenpeace.♦

Había alternativas
XOSÉ MANUEL AÑEL

A alcaldesa recoñece que hai opcións para
o desenvolvemento do porto alleos ao re-
cheo do Areal. Acabouse o tratar os oposi-
tores ao aterrado como traidores á cidade.

Vigo

Os estudantes meilanistas perden a maioría

As eleccións de alumnos na Universidade
da Coruña dan a vitoria aos afíns ao reitor

Xosé María Barxa (Nova Luce) chegou ao reitorado hai agora un ano.                                                                  PACO VILABARROS



Vostede, en 1998, competiu con
Emilio Pérez Touriño nas elec-
cións á secretaría xeral do PS-
deG-PSOE.

E saín derrotado, pero Touri-
ño seguiu contando logo comigo
e, nas parlamentarias do 2001,
volvín ser elixido deputado do
Parlamento de Galiza.

Quince anos no pazo da rúa
do Hórreo, que marca lle dei-
xan a un político como vostede?

Eu tiña o Parlamento ao pé da
casa, e quince anos é moito tem-
po. Acabas facendo amigos máis
aló das trifulcas que pode haber
na tribuna. Até formaba parte
dunha pachanga de fútbol sala
que se formou no Parlamento.
Era o único deputado que acudía
a xogar nun equipo integrado por
condutores, conserxes e outros
empregados daquela casa. Para
min o Hórreo acabou sendo unha
especie de pequeno barrio no que
me atopaba moi a gusto.

Que sente ao ter que deixalo?
Un sentimento de tristeza

porque un deixa alí moitos afec-
tos de ida e volta e xente coa que
transcorreron momentos bos e
malos. É un pouco como irme do
meu barrio, no que mesmo pui-
den aprezar afectos certamente
sorpresivos.

E tamén deixa atrás a Uni-
versidade de Santiago.

Agora a separación non é só
funcional senón tamén xeográfi-
ca, e dáme algo de morriña. Can-

do entrei no Parlamento, coidaba
que podería compatibilizar as
dúas cousas, pero deime conta
logo de que non atendía ben nin-
gunha e optei a unha soa. Na mi-
ña especialidade, que precisa un-
ha constante posta ao día e unha
adicación permamente, era ¨case
imposíbel a compatibilidade”.
Ten pouco que ver a patoloxía
vexetal coa política.

Gustaríalle volver á Uni-
versidade?

O que me gustaría, cando re-
grese ás aulas, é que a Universi-
dade me utilizase para ensinar
aquilo que eu poida ter aprendi-
do durante o meu paso polas ad-
ministracións e polas institu-
cións en xeral. Gustaríame trans-
mitir mediante a docencia algo
do que poida aprender no apare-
llo do Estado ou no Parlamento.

Iso ten pouco que ver coa
Bioloxía.

Pero podería ter cabida nun-
ha Facultade de Políticas, por
exemplo.

O seu novo cargo tamén o
separa da política galega.

Afástame só corporeamente,
e de todo non. Unha parte da mi-
ña alma política e persoal fica na
Galiza. Non haberá unha separa-
ción que vaia máis aló do que fi-
sicamente vén de seu.

Agora que é embaixador,
será moito preguntar o pedirlle
que nos diga cales son as súas
funcións?

A miña xurisdición, por dici-
lo así, terá en parte que ir estabe-
lecéndose sobre a marcha. Esen-
cialmente, consiste en buscar no-
vas vías de aproximación con
Iberoamérica e, en particular, coa
presenza española nese continen-
te. Trátase de recuperar o tempo
perdido nos últimos anos e de
plasmar a idea de privilexiar Ibe-
roamérica na política exterior. A
partir de aí, o traballo vai sobrar.

Sinale un tema concreto pa-
ra empezar.

O da emigración. A situación
pola que pasan os nosos emi-
grantes, debido á crise xenerali-
zada na que viven durante os úl-
timos anos, precisa atención in-
mediata e responsábel.

Vostede non será dos que
viaxan a América cargado de
avalorios.

En ningún caso. Para empe-
zar, a miña embaixada nin seque-
ra ten orzamento para iso. A mi-
ña función é a de ser interlocutor
directo para transmitirlle ao Go-
berno as necesidades e os proble-
mas da emigración. O vencello
cos emigrantes sempre foi máis
sentimental que outra cousa. O
certo é que moita xente da emi-
gración incorporouse aos países
de acollida cunha capacidade de-
terminada, e agora poden ser un
potencial para mellorar e poten-
ciar as relacións con eses países.

De que maneira poden
cumprir ese papel?

Hai que pensar non só nos que
emigraron senón nas xeracións
que os seguiron, e aí entra en xo-
go o termo educativo, a posibili-
dade de que esa xente sexa unha
ponte para as relacións con Ibero-
américa. Estou pensando en que
se podía estabelecer algún progra-
ma de bolseiros, cecais algo pare-
cido á Erasmus, que faculte a mo-
bilidade de estudantes entre as
universidades iberoamericanas e
as españolas. Serían formas de ir
creando novas posibilidades e de
asentalas máis aló aínda da pose-
sión dun idioma común. Non sei,
programas de doutoramentos,
etc., cos que buscar novas formas
de aproximación e de entender as
relacións con Iberamérica fóra de
paternalismos e de colonialismos.

Parece como se tivese na ca-
beza algunha especie de Com-
momwealth á española. Non
pretenderá tamén que Iberoa-
mérica recoñeza como cabeza
visíbel o Rei de España?

Vostede esaxera, pero a idea é
a de aproveitar sinerxías e ter cer-
teza nos vencellos a desenvolver
con Iberomaérica. A Common-
wealth, na súa estrutura actual,
non nos serve de modelo, pero si
nos pode inspirar algo á hora de
entender a identidade que busca-
mos cos países iberoamericanos
e de trasladala á práctica.

E non van sentir ciúmes o
resto dos embaixadores apos-
tados en Iberoamérica?

Pois se cadra si. Pode haber,
nalgún caso, certas reticencias e,
a fin de contas, eu necesito a co-
laboración das legacións diplo-
máticas estábeis. Sei que van
cumprir todos as súas obrigas e,
na medida do posíbel, eu tratarei
de viabilizar esa colaboración.

Dálle medo pensar en que
algo pode fallar e non saír co-
mo está pensado?

A min o que me abruma é pen-
sar en que, se cadra, algo non sae
ben porque eu non teña a capaci-
dade necesaria. Isto é un reto no-
vo ao que lle teño moito respecto.

Para empezar, Mariano
Raxoi xa lle foi á chepa. Que lle
pareceron as súas palabras?

Que exerceron de caixa de re-
sonancia para magnificar todo. De
entrada, sorprendeume o que dixo.
Raxoi é unha figura relevante na
medida en que é o líder da oposi-
ción e aspirante a gobernar Espa-
ña. Que se ocupase deste tema,
ademais nunha reunión da cúpula
do seu partido, é moi sorprenden-
te. Ben sei que non son o obxecto
da súa invectiva, e que el o que
pretendeu foi arrearlle ao goberno
e ao ministro Miguel Ángel Mora-
tinos. En realidade, a min pareceu-
me abondo torpe a súa reacción
porque predicar sobre os demais a
base dun prexuízo non demostra
moita intelixencia. O propio Ma-
nuel Fraga entendeu as cousas
doutra maneira. Hai un problema e
necesitamos moitos mecanismos
para buscar solucións.

O líder do PP o que dixo é
que o seu cargo pode ser un
instrumento de manipulación
política. Non será verdade?

Todo se pode instrumentali-
zar para fins espurios, pero hai
que esperar, ver e logo valorar o
que facemos. Desprezar os derei-
tos das persoas e priorizar o inte-
rese partidario fronte ao interse
do país e a obriga de preocupár-
monos polos problemas da xente
e polas súas solucións, é unha
mala maneira de facer política.
Paréceme que Raxoi está deixán-
dose arrastrar por unha pendente
que lle marcan outros e que nin
sequera dá ben co seu carácter.

Empezando así, como ve o
futuro da súa nova misión?

Á fin, será como en todo. Se
se abordan as cousas con traballo
e con honestidade, lograranse
froitos e satsifacións. E, se veñen
mal dadas, a min ninguén me
obriga a vivir atado a un cargo.

Vostede vaise da política
dun PSdeG-PSOE que un día
aspirou a dirixir. En que situa-
ción o deixa?

Dende a alternancia no gober-
no de Galiza, o PSdeG-PSOE es-
tá na mellor situación. Tanto den-
de o punto de vista interior, cunha
estabilidade como a que nunca ti-
vo, como dende o lado externo. O
candidato do PP está cubrindo a
súa última etapa, e o país mostra
unha clara tendencia a un cambio
de ciclo. As circunstancias son as
mellores que houbo nunca.

De vostede sempre se di que
se leva moi ben con Paco Váz-
quez. Que me di do veterano
alcalde da Coruña?

É un dos políticos que, coma
Fraga ou Xosé Manuel Beiras,
gusten máis ou menos, tendo sem-
pre detractores e fervorosos admi-
radores, nunca deixa indiferente a
ninguén. Ten un gran peso especí-
fico en Galiza. Téñolle afecto,
aínda que non comparto moitas
cousas con el.♦
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Embaixador para as relacións con Iberoamérica

Miguel Cortizo
‘Debemos afianzar os lazos cos fillos dos emigrantes’

PERFECTO CONDE

Miguel Cortizo (Santiago, 1951), doutor en Bioloxía, é profesor desta materia na Universidade de Santiago, da que foi vicerreitor
de 1984 a 1987. En 1980 ingresou no PSOE, e foi vicesecretario xeral en Galiza e membro do comité federal. Deputado pola Coru-
ña nas catro últimas lexistalturas do Parlamento de Galiza. De 1987 a 1989 foi asesor executivo do Ministerio de Educación. Agora
estrea novo cargo como embaixador en misión especial para a coordinación das relacións coas comunidades españolas de Iberoamérica.

P. CONDE
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Doeu ver como nun ano, e posibelmente
cando menos o merecía, a fronte vertebral
do nacionalismo galego perdía parte impor-
tante do capital electoral acunulado na dé-
cada dos noventa. Doeu constatar que, apa-
rentemente, os réditos do Nunca Máis en-
gordaban alforxas de calculadores. Con to-
do, nada máis frustrante que a parálise, na-
da máis paralizador que a volta ao primeiro
plano de esquemas vellos. Expliquémonos.

No nº 1.153 de A Nosa Terra Afonso
Eiré fala de preocupante pesimismo no
BNG. Horas despois de lelo encontraba eu
na rede esta frase: “Nada nuevo vendrá de
los de siempre”. Os seus autores, Pedro
Chaves e Juan Carlos Monedero, xente re-
flexiva e membros de IU, indicaban que no
PSOE, coa súa opción por José Luis Ro-
dríguez Zapatero, decidiran nese sentido.
Abofé que a escolla se demostrou certeira.

Hai un ano, o BNG adoptaba, nun
contexto nada fácil, dúas decisións de ca-

lado e de futuro: a portavocía e candidatu-
ra de Anxo Quintana e maila política de
“apertura á sociedade”. Con tales resolu-
cións o nacionalismo galego facía tamén
boa a máxima de Chaves e Monedero,
probabelmente sen coñecela; porén, di-
versos axentes –non todos externos– ten-
taron obstaculizar o tránsito do “Quin” a
Quintana, e a “apertura á sociedade” vai
tan lenta que a maioría aínda non a ve. 

O líder superou, e con nota, a proba
que pasou no mes de xullo; agora falta
que a organización, en termos de visión
política e de futuro, se poña á súa altura.
Porque na andaina de cara ás eleccións lé-
valles varios corpos de vantaxe; e a meta
a onde quere chegar el é notorio que non
se alcanza sen equipo.

Quintana é novo e, con poucos ami-
gos, xa suscitou respecto, fixo sitio no pa-
norama mediático e vai camiño de conso-
lidar un perfil. Ten equipo, algúns dos me-

llores éxitos do BNG, ultimamente, pare-
cen directamente relacionados cos seus
dous “escudeiros”: a pacificación interna
e a constitución do Foro Social para o Es-
tatuto, cuxo traballo penso que terá enor-
me importancia na definición do novo
discurso político. Con respecto ao que
queda, estou con Eiré: cómpre que a orga-
nización se deixe levar polo novo aire,
quen estea desanimado afaste o desánimo
e, en todo o caso, o que sinta a tentación
de volver “pechar filas” ou centrarse na
“discusión interna” non o consiga.

Asegúrolles que isto último, a día de
hoxe, non o vexo nada claro. Porque se en
vez de tanto para dentro se mirase algo
máis para fóra, tería habido movementos
que non houbo en relación co debate da
Constitución Europea (non falo de opción
de voto, falo de debate). E non se darían
tampouco certos desacougantes indicios
tocante ás futuras listas electorais.

Falando en concreto diso. Segundo a
prensa, Beiras dixo que el faría “o que
quixese o BNG”. Acabo de lle escoitar a
Quintana que cómpre respectar o que
queira facer Beiras. Pois ben, eu, que non
son do Bloque pero tampouco non deixo
de ser, quero pedirlle ao ex-portavoz que
volva ser candidato e, á organización, que
o sitúe na cabeceira dunha lista. Por tres
razóns: unha, que ninguén será mellor;
outra, para que non se pense que se se es-
vae o Francisco Rodríguez tamén se debe
difuminar o Xosé Manuel Beiras, poño
por caso. E sobre todo, porque é un activo
inequívoco de cara a esa sociedade á que
segue habendo que abrirse.

Oxalá puidese tamén volver Camilo
Nogueira á política. Para Europa, a Xunta
ou a alcaldía de Vigo. Ese si que sería un
puntal na cidade probabelmente máis ne-
cesitada deles, máis alá de mariñismos e
outras vulgaridades.♦

BNG: baila na punta do pé
XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

Respecto
por Galiza
CARLOS AYMERICH

Algúns reclamamos respecto por Galiza. Respecto para a
cidadanía. E respecto tamén para as institucións galegas
porque estas, ao fin, con todas as súas contradicións e ca-
rencias, son as chamadas a defender e a representar o país.
Tal é, ao cabo, a única xustificación para a súa existencia.

Porén, segue habendo na nación moitos cargos públi-
cos que levan o auto-odio a extremos suicidas. Que non
agradecen nin tan sequera a man que, con xenerosidade,
lles dá de comer. Que non é outra que a dos galegos. Xen-
tiña que carece da categoría esixíbel para as altas maxis-
traturas que ocupan e que, día tras día, mexan por riba de-
las quizais sen se decataren de que son eles os primeiros
en se mollar.

Tal acontece cando, por exemplo, Salvador Fernán-
dez Moreda, presidente da Deputación da Coruña, xusti-
fica que a galega é a única forma legal de denominar a

provincia porque así o determina unha lei do Parlamento
español, mentres defende a forma española para denomi-
nar o municipio capital da provincia porque, ao fin, a lei
que fixa que a única forma legal dos topónimos é a gale-
ga foi aprobada polo Parlamento do Hórreo. En relación
co mesmo tema o propio pre-
sidente da Xunta xustificou a
actitude do alcalde da Coruña
co socorrido recurso á socio-
loxía e a unha –suposta e nun-
ca comprobada– vontade
maioritaria da poboación co-
ruñesa. Acrecentou o presi-
dente que, de apresentar re-
curso, a Xunta faríao porque
está obrigada legalmente e a
efectos puramente formais. 

Máis grave aínda é a opi-
nión publicamente manifesta-
da polo locuaz presidente do Tribunal Superior de Xusti-
za de Galiza. Xesús Souto, preguntado por unha perio-
dista acerca do caso do topónimo herculino exhortou a
non xudicializar os problemas sociais. Mesmo chegou a
dicir –supoño que para se referir á Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística, que vén tratando desde hai xa máis de
dez anos de que o Concello da Coruña cumpra a lei e/ou
que os tribunais lla fagan cumprir– que non se pode abu-
sar da Xustiza. É dicir, que algúns non podemos pedir
xustiza. Souto, confirmado no seu cargo hai uns días po-

la maioría conservadora do Consello Xeral do Poder Xu-
dicial, é o mesmo que hai algúns anos se opuxera a cal-
quera “imposición” para os xuíces e maxistrados que
prestan servizo en Galiza coñeceren o galego e propuxe-
ra un curioso sistema alternativo: que veñan a esta terra,

que desfruten do seu marisco,
que casen cunha muller de
aquí e despois, se queren, xa
acabarán falando galego. To-
do un exemplo, como ven, de
altura institucional e de res-
pecto polo país.

É un andazo que alastra.
Que se estende e que provoca
situacións realmente compro-
metidas. Que fai que aspiran-
tes á presidencia da Xunta ac-
tuén como delegados do go-
berno español na Galiza. Que

provoca que os que se aproveitan dunhas institucións que
deben a súa existencia a moitos anos de loita de gale-
guistas e de nacionalistas fagan todo o posíbel por desa-
creditalas, por convertelas en delegacións de poderes fo-
ráneos no canto de instancias reais de autogoberno.

Quen non toma as institucións a serio, quen non as
respecta, está descualificado para ocupalas. Quen non
toma o país a serio, quen non o respecta, está descuali-
ficado para gobernalo. Precisamos un cambio. Mais un
de verdade.♦

‘A falta de respecto
é un andazo que alastra.

Que fai que aspirantes á presidencia
da Xunta actuén como delegados
do goberno español na Galiza”

H.V.
O Fondo Internacional de In-
demnización por Danos de
Hidrocarburos aumentou a
partida prevista para os afec-
tados de novas mareas negras
até 880 millóns de euros, mais
non estableceu a responsabili-
dade ilimitada dos causantes.

Nin na Unión Europea nin a nivel
mundial existe unha lexislación
análoga á que está en vigor nos Es-
tados Unidos desde que se produ-
ciu a marea negra causada polo Ex-
xon Valdez en Alasca o venres san-
to de 1989. Posteriormente a esa
catástrofe, o Goberno norteameri-
cano promulgou unha lexislación
que determina que a responsabili-
dade sobre os danos dunha marea
negra provocada por hidrocarburos
é ilimitada. Segundo esta lei, as
compañías implicadas no transpor-

te do barco causante da marea ne-
gra teñen que cubrir todos os danos
neste tipo de accidentes.

A aprobación desta lexisla-
ción fixo que desaparecesen os
accidentes de petroleiros e men-
tres alí non había mareas negras,
en Europa rexistráronse dúas: a
do Erika e a do Prestige.

Nin España nin Francia nin
Alemaña conseguiron que a
Unión Europea aprobase unha le-
xislación análoga á norteamerica-
na e consentiron que o Reino Uni-
do e Holanda fixesen valer o seu
veto. Estes dous países son pro-
pietarios dunha importante indus-
tria de transformación de hidro-
carburos e saben que, en caso de
catástrofe, é máis fácil que os
afectados sexan España e Francia.

En calquera caso, a partir do
vindeiro tres de marzo de 2005, os
afectados por novas mareas ne-

gras de oito estados –España,
Francia, Alemaña, Irlanda, Dina-
marca, Noruega, Finlandia e Xa-
pón– poderán recibir unha indem-
nización que até agora ascendía a
240 millóns, pero que agora será
de 880 millóns. Desde o momen-
to en que entre en vigor o tratado
en marzo próximo, poderán su-
marse novos países ao fondo su-
plementario do Fondo Interna-
cional de Indemnización por Da-
nos de Hidrocarburos, Fidac. Os
afectados dos restantes países do
Fidac, mentres non aproben o pro-
tocolo de ampliación, cobrarán
como máximo 240 millóns. Esta
cantidade era, deica o 1 de xanei-
ro de 2003, de 171,5 millóns.

A nova ampliación do fondo
de indemnización atrasouse va-
rios meses porque era necesario
que estivese asinada por oito es-
tados que tivesen importado en

total 450 millóns de toneladas de
hidrocarburos por vía marítima.
España era o oitavo estado que ía
asinar, pero demorou a súa sina-
tura. En calquera caso, isto non
afecta á catástrofe do Prestige,
ao producirse antes da entrada en
vigor do novo acordo.

O portavoz do Fidac en Espa-
ña sinalou que o acordo para a
ampliación do fondo representa
un “paso histórico” que permite

“facer fronte á totalidade dos da-
nos das catástrofes actuais”.

Estas declaracións entran en
contradición cos datos que ofrece
a realidade. Segundo algunhas
estimacións, a marea negra do
Prestige causou uns danos de mil
millóns de euros. Non embargan-
tes, de momento o Fidac só en-
tregou ao Goberno central a can-
tidade de 57,5 millóns de euros, o
que representa o 5% do total.♦

Amplíase o fondo de indemnizacións a 880 millóns

A responsabilidade por mareas negras
continuará a ser limitada

PACO VILABARROS
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A dársena para descarga de petró-
leo e carbón en Punta Langosteira,
proxecto que tomou un singular
pulo a raíz da traxedia do Prestige
e que se ten como a mais ambi-
ciosa das obras incluídas dentro
do famoso “Plano Galicia”, está a
dar unha reviravolta máis no seu
enguedellado proceso de se mate-
rializar en feitos concretos, coa
política pura e dura coma sustento
da sua praxe e co pano de fondo
das envexas e dos aproveitamen-
tos deshonestos de institucións,
partidos e persoeiros de toda arna-
xe que ven no porto externo coru-
ñés un trampolín idóneo para as
suas accións propagandísticas de
cara aos comicios que celebrar no
vindeiro outono e que prometen
seren, quizais, os máis incertos
dos últimos tempos.

A negativa da Autoridade Por-
tuaria a proceder á adxudicación
das obras por mor da falta de fi-
nanciamento, desatou un trebón
de críticas e intereses contrapos-
tos, sobre todo, entre os arelosos
sectores da construción que xa es-
taban a se refregaren as mans pe-
rante tan apetecíbel pastel especu-
lativo co avir dos poderes políti-
cos locais. Mais independene-
mente deste destestábel aspecto
do asunto, está o feito obxectivo
de que, de novo, Galiza é despre-
zada. O eixo mediterráneo de in-
vestimentos públicos e de intere-
ses estatais está mais vixente ca
nunca baixo o goberno socialista
de Madrid que se erixe, outravol-
ta, en pontífice máximo do Estado
de dúas velocidades, ese dos orza-

mentos dirixidos a premiar a fide-
lidade electoral para seguir a de-
tentar o poder económico salva-
dor de moitos profesionais do pa-
ro e Galiza está a ser sistematica-
metne afastada pola política tribu-
taria que de todo o anterior se des-
prende. Esa é a realidade que per-
vive teimuda. Esa é a realidade do
AVE de 1982 argallado polo

lobby sevillano, contra de toda ló-
xica, e con cartos galegos, entre
outros, dos que aínda estamos
agardando a sua reposición. E to-
do o demais, os fondos europeos
que si veñen ou non veñen, o es-
curo segundo convenio dos piera-
os coma contravertido documento
que parece ser que resulta mesmo
un impedimento para a obra, que

se se leva a cabo unha manifesta-
ción ou non de protesta ou mesmo
o medo que lles meteron no corpo
os avogados do Estado aos com-
poñentes do Consello portuario
para que non procedesen á adxu-
dicación, non son mais ca anecdó-
ticas consecuencias da política de
opacidade que, a respecto do noso
país, vense impartindo desde hai

séculos. Non se trata dun feito
illado, é unha sistematización per-
manente e universal en todo o que
se refire a Galiza. E coa conniven-
cia dos cadelos políticos propios
que, na súa absoluta ignorancia,
descenden á categoria de simples
androides de docilidade contrasta-
da, soamente motivados pola súa
mesquindade humana e a súa des-
vergoña pública cara aos seus
mesmos compatriotas.

Porque a todo isto engádese a
noticia de que unha corporación
constituída polas máis poderosas
empresas españolas, e avalada
pola CEOE, ofrece un plano de
infraestruturas que desenvolver
coa participación privada, fican-
do Galiza totalmente á marxe dos
proxectos apresentados. Só o de-
vandido eixo mediterráneo sería
o “beneficiario” desta iniciativa.
Que, obviamente, se garante co
diñeiro do erario público como
investimento de base, diñeiro
que, indudabelmente, se detraerá,
con case total seguridade tamén,
do devandito “Plano Galicia”.

E, para incautos e despista-
dos, unha nota final. Os fondos
europeos que se presume serían
os apropiados para esta obra son
os chamados de cohesión. O Es-
tado Español perderaos en breve
porque acadará, no seu conxun-
to, o 90 por cento da renda euro-
pea. Galiza, evidentemente, non
chega nin ao oitenta por cento.
Pero como está integrada politi-
camente dentro dese Estado...
Fagan vostedes a conxetura que
mais lles pete.♦

O porto exterior
MANUEL LUGRÍS

A falta de financiamento do porto externo é a confirmación de que Gali-
za está excluída do círculo de investimentos públicos en infraestruturas.

A coruña

Na parroquia de Boimente (Viveiro), como un gra-
to respiro contra o inferno de eucaliptos que estra-
gou media provincia, os veciños aínda conservan a
Fraga das Saímas, impresionante bosque de carba-
llos e acivros que visitamos nestas festas, acompa-
ñados do Paco, a Xulia, o Antón e o Néstor. Cando
chegamos ao cabo da Fraga sentimos disparos de
escopeta, amoreados, ameazantes. Como a pesar
diso e da insistenza do Néstor en fuxir continuamos
co paseo, el, despois de matinar unha miga, optou
por nos contar un dos seus sonados chistes. Seica
había un cazador que mercara un can carísimo e
chufábase diso ante todos os amigos. Cando saía ao
monte, despois de botar o can a súa carreira, para-

ba e berráballe ao amo: “trinta graos ao norte; per-
diz saborosa; voa a trinta metros de altura”. O ca-
zador, rápido, viraba, apuntaba segundo os datos   e
pum!, perdiz caída. Así foi cazando as súas pezas
coa axuda do insólito animal. Até que nun momen-
to, ao sentir bruído de follas e de ramas perto de on-
de se atopaban, sen agardar o aviso do can, dispa-
rou varias veces, e deseguido, o animal, erguendo
o rabo coma sempre,  cantou: “vinte metros ao es-
te; boa puntaría; corenta e cinco anos; empregado
de banca; deixa dúas fillas”. Daquela botamos a
correr cara ao coche como se nos levase o demo. O
Néstor, morto co riso, berraba:
— Pero non queriades seguir co paseíño ese?♦

Subliñado

As Forzas
Armadas e
a Constitución
“Isto é o que hai”. Con estas pa-
labras presentouse nas cortes
unha autoridade competente
(militar por suposto) e entregou-
lles aos famosos “Pais da Cons-
titución” o artigo 8 redactado do
xeito que segue: “1. As Forzas
Armadas, constituídas polo
Exército de Terra, a Armada e o
Exército do Aire, teñen como
misión garantir a soberanía e a
independencia de España, de-
fender a integridade territorial e
o ordenamento constitucional”. 

Segundo ten comentado al-
gún dos participantes, nin seque-
ra foi posíbel a discusión. O
Exército fixo causa deste artigo,
garantíndose o dereito constitu-
cional a intervir para asegurar op-
cións políticas que deberían con-
siderarse, como todas, suxeitas á

libre determinación dos cidadáns.
O PSOE, que, daquelas tivo

que tragar con esa imposición
do exército franquista, alporíza-
se todo cando nas discusións
sobre a reforma constitucional
calquera cita a necesidade de
modificar este articulo.♦

Fraga perde
Están nerviosos no PP. Manuel
Fraga comezou a perder elec-
cións. De momento só son inter-
nas, pero o medo é libre. De no-
vo a mans de Xoán Juncal, o al-
calde ferrolán, que é tanto como
dicir de Xosé Manuel Romai
Beccaría. Fraga decidira apoiar
a Xesús Almuíña  para presidir o
PP na Coruña. Pero as cousas
comezaron a ir de mal en peor.
A presumíbel lista única conver-
teuse en dúas. Como en Ferrol
aparecía Juncal apoiado por Ro-
mai, Fraga pediu a integración
nunha soa candidatura, a de Al-

muíña. Pero comezou a elección
de compromisarios e Juncal co-
mezou a recoller éxitos. As re-
clamacións na capital coruñesa
non funcionaron. Ao final, opta-
ron por unha lista de consenso
da que desaparece Almuíña.
Juncal manda e Fraga dáse de
conta de que xa non é quen de
pór e sacar os cargos partidarios.
A rebelión continúa.♦

De Galeusca
a Galeuscat 
Non sei se se decataron. Ga-
leusca pasou a ser Galeuscat.
Total unha letra máis, pero im-
portante. Na denominación
histórica Galiza e máis Euska-
di tiñan cada unha tres letras
no nome, mentres Catalunya
só dúas. Na reunión de Ma-
drid, os cataláns propuxeron
que se mudase o nome por Ga-
leuscat, pois “Cat” son as ini-
ciais que distinguen a Catalun-
ya. Como mudar o nome histó-
rico era difícil, a nova funda-
ción si que se chamará Galeus-
cat. Para algúns cataláns debía
de ser Cateusgal.

Por certo, as relacións do
BNG son moito mellores co PNV
que con CiU. Sobre todo no Par-
lamento europeo. As facilidades e
o apoio dos vascos para que os
galegos realicen o seu labor, tór-
nase en indiferenza, cando non en
atrancos cando se trata de CiU.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Os túneles do BNG. “Esta é a miña obra”, escribiu o ex
alcalde de Vigo, Manuel Pérez, en La Voz de Galicia a propósito da
inauguración do túnel do Areal. “Non se decataron de que mudamos
todo”, comentábanos Amador Fernández, o que fora concelleiro do
BNG e que se responsabilizou directamente das obras. Tanto os pla-
nos como os convenios así o demostran. No convenio subscrito en-
tre o Concello de Vigo, Zona Franca, Autoridade Portuaria e a Ren-
fe o 23 de xullo de 1998, o novo túnel non era unha prolongación,
senón que partía da “paelleira do Areal” construíndose por esa rúa.
Segundo o novo convenio asinado o 1 de xuño do 2000, polo alcal-
de Lois Pérez Castrillo, o túnel discorre todo polos terreos da
Renfe, podendo peonalizarse o Areal e os automóbiles non teñen
que saír á superficie na paelleira. Polo tanto, a obra seméllase
moi pouco á proxectada polo goberno de Pérez e as consecuen-
cias no tráfico tamén son moi diferentes. Na semana da inaugu-
ración, no BNG láianse de que ninguén recorde as obras que eles pro-
xectaron, nin tan sequera a militancia. Cuestión de comunicación?♦

A caza
LOIS DIÉGUEZ
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Sorpresivamente, tratándose de paises de-
mocráticos, o próximo referendo sobre a
nova constitución europea está a suscitar
un grado de debate moi baixo en todo o
continente. Deica nós chegaron os argu-
mentos e contrargumentos habidos no seo
do partido socialista francés e non moito
máis. O PS veciño constitúe precisamente
un exemplo. Os partidarios do sí impuxé-
ronse aos do non de forma bastante axus-
tada (54% contra 46%) e a disposición de
teses a prol e en contra acabou dirimíndo-
se nunha votación na que participou a
maioría da militancia. 

No Estado español non se sabe ape-
nas de debate algún. En Galiza, son os
nacionalistas os únicos que parecen ter
mostrado até agora un interese –ben que
tampouco moi amplo– pola confronta-
ción de ideas.

En todos os demais lugares o si pare-
ce darse por suposto, mais cun sobreen-
tendido ou apostila perigosa. Semella en-
tenderse que o non sitúa os seus defenso-
res á marxe das institucións ou, cando
menos, da construción europea. Se a de-
mocracia vivise tempos vigorosos, este
tipo de sobreentendidos excluíntes abon-
darían para cuestionarse a pureza do pro-
pio referendo. Desde cando nun plebisci-
to só é posíbel optar lexitimamente por
unha das opcións? O non, obvio debería
ser dicilo, é tan democrático e tan insti-
tucional como o si ou a abstención. De-
fender unha postura ou outra non implica
automarxinarse nin do parlamento euro-
peo, nin da futura construción europea,
nin tampouco estar contra a unión políti-
ca do continente. É un debate que debe-
ría estar superado cando menos para os
nacionalistas que participan de pleno de-
reito en todas as institucións do estado
español, aínda incluíndo nos seus pro-
gramas e obxectivos a reforma dalgunha
delas. Se os reis e os pontífices teñen o
sangue azul e son infalíbeis, os pactos, os
consensos e as institucións democráticas
caracterízanse por seren o contrario, é di-
cir, criticábeis e enmendábeis. Iso é o
que diferencia este tipo de réxime dos de
tipo totalitario.

Chegados aquí arguméntase que para
esa viaxe está o si crítico. Sería doado
responder que tanto pode valer un si crí-
tico como un non en positivo. Pero, tan
feble é o proceso europeo que non tolera
a discrepancia democrática? Tamén se
ouve dicir que o non representa a volta
ao pasado, a Maastricht ou mesmo, vade
retro, ás guerras que asolaron Europa hai
sesenta anos. A simplificación destes ar-
gumentadores comeza a resultar preocu-
pante. ¿Acaso os nacionalistas que de-
fenderon hai vinteseis anos unha demo-
cracia e unha constitución máis avanzada
para o Estado español da que realmente
houbo eran valedores ou podían ser equi-
parados cos que propugnaban a pervi-
vencia do sistema franquista? Xa o vi-
mos nos Estados Unidos: se votas a Na-
der estás con Bush. O medo e as falacias
argumentais dos que dominan os medios,
mesmo desde o polo liberal, acabarán es-
treitando tanto o camiño que a democra-
cia se pode converter naquel mal chiste
de hai tres décadas: coca cola ou pepsi
cola? 

Cabe preguntarse, ás avesas, que fa-
vorecería máis a Europa e que sería máis
beneficioso para á súa imaxe no mundo?
Un debate serio e un resultado acorde
con el ou un resultado á bulgara co
99,99% de sies e unha baixísima partici-
pación? Acaso non lles serviu de aviso

aos mandatarios de Bruxelas a alta abs-
tención habida nas últimas eleccións
continentais? Ou é que esa crítica xa ben
coñecida de que Europa se esta a construír
sen os cidadáns realmente non lles importa?

Os nosos políti-
cos, de certo, ás veces
non parecen ir por aí.
Semellan máis intere-
sados en marchar do
ganchete dos nortea-
mericanos a facer a
revolución orange a
Kiev e de guinda di-
cir que Rusia non é
Europa.

A política non debería ser, porén, tan
cega, nin moverse en tan grande medida
polo resultado inmediato. Son precisas
organizacións que planteen o debate
franco e un grao mínimo de utopía. Tal-
vez os alemáns ou cando menos bastan-
tes alemáns se esteñan a plantear aresto-
ra precisamente que unha visión máis ri-
ca e ambiciosa da unificación lles tería
reportado maiores réditos. A Alemaña de
hoxe está parada no económico, mais so-
bre todo encóntrase confusa. Os cida-
dáns do leste non agradecen os servizos
prestados e viven a cada máis inseridos
nunha estraña ostalxia. A Alemaña ac-
tual parece verse reflectida nese cadro
de Jan Van Eyck, O casamento dos Ar-
nolfini. Un varón sen escrúpulos, que
parece contar moedas, e unha muller sen
entusiasmo. Forzas houbo, non obstante,
hai agora xustamente quince anos, que
defenderon un tipo de unión distinto á
formulada por Kohl. Estaban a prol da
unión, mais doutro modo. Unha unifica-
ción que fose algo máis capaz de apro-
veitar o bo que tiñan ambas sociedades e
que non deixase marchar o neno ao abrir
o desaugue da bañeira. 

Son moitos os puntos que esta Cons-
titución europea non contempla e que,

non embargante, poderían resultar cru-
ciais de aquí a poucos anos, precisamen-
te cando os custes para resolver eses
problemas resulten ben máis altos. No
Seminario Europeo do Leite, organizado

por varias organiza-
cións campesiñas do
continente, entre elas
o SLG, celebrado en-
tre o 26 e o 28 de no-
vembro pasados en
Santiago, sinalouse
que as directivas da
UE veñen contri-
buindo ao despoboa-
mento de amplas zo-

nas xeográficas. Resulta críbel pensar
que dentro duns anos a propia UE se vai
ver obrigada a apoiar economicamente
planos de repoboamento nesas mesmas
zonas, pero a un custo ben máis elevado. 

A visión económica debe primar, ni-
so podemos estar da-
cordo cos tecnócra-
tas; pero unha visión
económica máis am-
pla e a máis longo
prazo. Hoxe os eco-
nomistas comezan a
contabilizar os cus-
tos ecolóxicos e
pronto deberán con-
tar tamén, por exem-
plo, o que representa
o traballo feminino
no seo da familia.
Iso debe levarnos a
pensar que outras
posturas que hoxe se
descualifican ou se
abeiran poden ser to-
madas en considera-
ción a non demasiado tardar. 

Máis utópico parece en cambio pre-
tender, como fan algúns partidarios do si,
que a UE seña un contrapoder fronte aos

Estados Unidos, dado que nese sentido
xiran as esperanzas dunha parte significa-
tiva do mundo. Certo que esas esperanzas
existen, mais a día de hoxe hai poucos
datos no seo do goberno europeo que ga-
rantan unha autonomía significativa fron-
te á unipolaridade norteamericana. Pode-
mos estar de acordo todos os críticos de-
se novo imperio en que esa autonomía
respecto de Washington é necesaria;
mais, é esta Constitución precisamente, e
sobre todo o espíritu dos seus mentores,
quen a van garantir? 

Desgrazadamente, o vello nome de
Mercado Común segue a representar me-
llor o que é realmente a actual Unión Eu-
ropea e abondaría observar as carteleiras
cinematográficas para comprobar que a
ocupación norteamericana dos nosos so-
ños apenas preocupa en Bruxelas. Ou é
que non se pode facer nada para que o ci-
nema alemán, francés ou inglés transpase

as fronteiras na-
cionais? Talvez resulte
que os máis europeis-
tas señan os que van
votar non, igual que
hai vinteseis anos os
que defendían unha
democracia máis fon-
da votaron en contra
da Constitución espa-
ñola ou se abstiveron.  

A fría patria de Ib-
sen é capaz de soster
unha agricultura viá-
bel sen pertencer á
Unión. Os galegos,
cun clima temperado,
non poden sostela.
Non se trata de sermos
radicais intempesti-

vos, senón de defendermos o dereito a fa-
cer preguntas, a participar e a tomar pos-
tura nos debates, cada quen da forma que
considera máis conveniente.♦
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Queremos para á Constitución europea
un ‘si’ á búlgara?

M. VEIGA

‘Pero, tan feble é
o proceso europeo que

non tolera a discrepancia
democrática?”

‘Os políticos europeos
parecen máis interesados

en ir, cos norteamericanos,
a facer a revolución

orange a Kiev
que en conseguir

que os cidadáns da UE
participen no debate
da súa Constitución”



A campaña consiste na edición
dunha tarxeta postal para enviar a
Pérez Touriño cun texto comina-
torio e un chiste de Pepe Carreiro
pola outra cara. O debuxo publi-
couse na portada d’A Nosa Terra
do número 1.150, na sección ha-
bitual do humorista gráfico.

O texto que figura na tarxe-
ta postal sinala que o alcalde da
Coruña “incumpre desde hai
moitos anos co estipulado na lei
de Normalización Lingüística”,
así como que “desobedece as
sucesivas sentenzas e ditames
do Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza, do Tribunal Supremo
e do Tribunal Constitucional,
que o obrigan a usar a única
forma legal do nome da cidade,

A Coruña, e o galego como lin-
gua cooficial”.

Para a Mesa, “non é só un
problema de carácter lingüístico
ou un problema local, pois esta-
mos ante un cidadán que desobe-
dece” as leis, por iso considera
que “alén da opinión que calque-
ra poida ter a respecto do topóni-
mo, o desacato aos tribunais é un
acto de delincuencia que deterio-
ra gravemente os principios bási-
cos da democracia”.

Ademais, a Mesa considera
“preocupante” que Pérez Touri-
ño, “como secretario xeral [do
PSdeG-PSOE] e como candida-
to á presidencia da Xunta, xus-
tifique esta situación e mesmo
cualifique de «fundamentalis-

mo» solicitar o cumprimento
das leis e das sentenzas”.

Estas razóns levan á Mesa e a
todas as persoas que envíen a
tarxeta postal a solicitarlle a Tou-
riño que “obrigue ao alcalde co-
ruñés ao inmediato acatamento
das sentenzas e das leis, a que
restableza o nome oficial da ci-
dade en todo tipo de actos e so-
portes sen excepción e que utili-
ce o galego como lingua coofi-
cial”. Conclúe asegurando que
“o contrario indicaría que carece
de autoridade no partido e deixa-
ría entrever cara ao futuro evi-
dentes problemas para garantir a
cohesión e organicidade territo-
rial de Galiza”.

A tarxeta está dirixida a Emi-
lio Pérez Touriño no grupo Par-
lamentar do PSdeG-PSOE no
Parlamento de Galiza. A entida-
de defensora da lingua ten estas
tarxetas para que dispoña delas
toda a cidadanía na súa sede .♦
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Como é que os nomes dalgúns meses pa-
recen inducirnos a erro? Setembro non é o
sétimo mes senón o noveno, outubro non é
o oitavo senón o décimo, e novembro e de-
cembro  tampouco non son o noveno e o
décimo senón o undécimo e o duodécimo.

A explicación é que o antigo calenda-
rio romano dividía o ano en dez meses:
Martius, Aprilis, Maius, Iunius, Quinti-
lis, Sextilis, September, October, Novem-
ber e December. Como se ve, fóra dos
catro primeiros, a denominación é sinxe-
la: quinto, sexto, sétimo, oitavo, noveno
e décimo. Velaí, logo.

O primeiro mes do ano, Martius, es-
taba consagrado ao deus Marte, pai dos
fundadores de Roma, Rómulo e Remo. A
denominación Aprilis posibelmente teña
relación coa deusa Venus. Maius parece
adicado á deusa Maia, nai de Hermes re-
presentada no ceo por unha das sete es-
trelas pléiades. Tocante a Iunius, podería
–non é seguro– aludir á deusa Xuno.

Máis tarde, os propios romanos enga-

diron dous meses novos, Ianuarius e Fe-
bruarius, sen modificaren o comezo do
ano, que seguía a ser Martius. Finalmen-
te, con Xulio César que estabeleceu o
“calendario xuliano” estes dous meses
situáronse no inicio. Ianuarius levaba
ese nome en honor do deus Xano, que
presidía o inicio, o comezo das cousas
(ianua significa ‘porta, portelo’ e de aí
procede o galego-portugués xanela). E
Februarius significa “das purificacións,
das penitencias relixiosas”.

Como a gabanza, a pompa e a cir-
cunstancia adoitan ir de par co imperio,
dous emperadores deixaron os seus no-

mes no calendario: Iulius e Augustus
substituíron a Quintilis e Sextilis perpe-
tuando a Xulio César e a Octavio Augus-
to unha vez que morreron. Un endeusa-
mento certo. Con todo, fagamos xustiza,
deámoslle ao César o que é do César:
non foi el o que fixo que séculos mais
tarde outros emperadores tomasen o títu-
lo de césar, nin que do seu nome deriva-
sen outros títulos imperiais coma o ruso
tsar e o xermánico káiser.

Os nomes dos meses en galego deri-
van directamente desas denominacións
do calendario xuliano: Xaneiro, Febrei-
ro, etc Naturalmente, como é habitual en

todas as linguas, téñense producido va-
riantes: marzo/marzal, xuñio/xuño, xu-
lio/xullo, etc

E tamén, á beira desas denominacións,
a tradición popular rexistrou outras basea-
das nas celebracións relixiosas. Así, Xuño
tamén é coñecido como mes de San Xoán,
Xullo como mes de Santiago, Agosto co-
mo de Santa María ou de Nosa Señora, Se-
tembro como de San Miguel, Novembro
como de Santos (ou de San Martiño) e De-
cembro como de Nadal. Outubro recibiu
tamén o nome da estación do ano: outono.

Igualmente, os nomes das estacións
(primavera, verán, outono, inverno) pro-
ceden do latín aínda que nin a súa dura-
ción nin a  súa denominación coinciden
coas da época clásica (ver, aestas, autum-
num e hiems ou tempus hibernum) Ver di-
vidiuse logo en dúas  (prima vera e tem-
pus veranus) co que durante algúns sécu-
los existiron cinco estacións. A partir do
século XVII volveuse ás catro, coa dura-
ción e denominación que coñecemos.♦

Meses
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

H.V.
Os principais medios da prensa
escrita do Estado teñen asumida
a toponimia oficial das localida-
des galegas. Aínda que persisten
formas deturpadas, é na sección
de Deportes onde menos se res-
pecta a denominación lexítima.
El País é o que mellor cumpre.

De forma paradoxal para Paco
Vázquez, é Augusto César Lendoi-
ro o maior responsábel de que os
medios de comunicación de carác-
ter estatal empreguen a forma de-
turpada do topónimo da cidade da
Coruña. O feito de que o club de
fútbol se chame Deportivo de La
Coruña fai que se empregue moito
esta forma nas seccións de Depor-

tes dos medios de comunicación,
mesmo naqueles que máis respec-
tan a toponimia oficial galega.

Se se analizan tres xornais de
importancia estatal como El Pa-
ís, El Mundo e La Vanguardia, é
El Mundo o que menos emprega
a toponimia oficial galega, mais
faino sen intención de deturpar a
toponimia. A principal razón do
uso de formas como ‘Arosa’ ou
‘Orense’ vén dada por dinámicas
do medio como o recurso a infor-
macións de axencia nas que non
se coida tanto a redacción e á me-
nor profesionalización dos traba-
lladores da sección deportiva. A
forma ‘Arosa’, por exemplo, apa-
rece máis nas informacións de

deportes. O mesmo acontece con
‘Orense’. No referente ao topóni-
mo coruñés, conviven as dúas
formas –a oficial e a deturpada–
tanto na información deportiva
como política. O curioso é que ás
veces en El Mundo emprégase a
forma ‘La Coruña’ e no mesmo
artigo aparecen denominacións
en galego doutras vilas como
Xinzo ou A Gudiña. A razón des-
ta situación con probabilidade
vén dada porque, ao ser menos
coñecidos estes concellos, os re-
dactores ignoran a forma detur-
pada e prevalece o nome oficial.

La Vanguardia de Barcelona é
moi respectuosa coas formas ofi-
ciais galegas, sobre todo nos últi-

mos tempos. ‘Orense’ aparece bas-
tante na información deportiva, ao
igual que ‘La Coruña’, mentres que
Ourense e A Coruña son case as
formas únicas que se empregan nas
informacións de política, economía
e cultura. Hai unha excepción, o
nome de ‘Arosa’, moi presente nes-
te medio pero para designar o nome
dun modelo de automóbiles de SE-
AT que se produce en Catalunya.

En El País o topónimo detur-
pado de Arousa a penas aparece.
É algo máis frecuente a forma de
‘Orense’, sobre todo cando a in-
formación é de axencias. A Co-
ruña convive máis con ‘La Coru-
ña’, sobre todo pola designación
do club de fútbol e para dar con-

ta co conflito do topónimo da ci-
dade. A razón de que este xornal
sexa tan respectuoso coa toponi-
mia galega non só vén dada pola
súa orientación constitucionalis-
ta, senón tamén pola sua extensa
rede de colaboradores, o que lle
permite dispor de corresponden-
tes en varias cidades galegas.

É preocupante o caso da
axencia de noticias EFE. Esta
compañía, de carácter público,
incumpre a normativa con certa
regularidade a pesar de ter unha
das redes máis amplas dos me-
dios estatais. Con respecto ás te-
levisións, Antena 3 é a que em-
prega máis formas deturpadas, ás
veces con excesiva frecuencia.♦

As formas deturpadas aparecen máis en Deportes

O uso dos topónimos oficiais galegos
xeneralizado nos principais medios españois

Solicítalle que obrigue a Vázquez a cumprir as leis

Unha campaña da Mesa reclámalle a Touriño
respecto aos topónimos

H.V.
A Mesa pola Normalización Lingüística está a desenvolver unha cam-
paña para reclamarlle ao secretario xeral do PSdeG-PSOE, Emilio Pé-
rez Touriño, que obrigue ao alcalde da Coruña, Francisco Vázquez, a
acatar as sentenzas e restablecer o nome oficial da cidade da Coruña.
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PERFECTO CONDE
O Museo Pedagóxico de Galiza é
un espazo que pretende render-
lles homenaxe aos profesionais
do ensino e lembrarlles ás no-
vas xeracións como eran as es-
colas e os estudantes de antano.

Celso Currás Fernández, conse-
lleiro de Educación e Ordena-
ción Universitaria, viu plena-
mente cumprida unha das súas
maiores ilusións. Neste caso, a
de pór en marcha o Museo Peda-
góxico de Galiza (MUPEGA) que
xa o seu pai, tamén Celso Cu-
rrás, ambicionaba cando era
mestre en Trabada.

Currás senior, que desfrutaba
ensinando e artellando instrumen-
tos e pezas que contribuíran á me-
llora da educación da súa época,
xa tiña en mente a organización
dun museo pedagóxico e, durante
a súa vida, foi gardando cousas pa-
ra compoñelo, aínda que morreu
sen velo feito realidade. Segura-
mente non se imaxinaba que ía ser
un dos seus fillos o que plasmara
aquela idea no que agora é, dende
hai dous meses, o Museo Pedagó-
xico de Galiza (San Lázaro 107,
teléfono 981540155, Santiago,
www.edu.xunta.es/mupega).

Un armario de mapas

Por exemplo, no MUPEGA pode
verse como eran a clases que da-
ba en Trabada o pai do consellei-
ro. Pupitres, cadeiras e algún li-
bro, incluídos o crucifixo e os re-
tratos de Francisco Franco e José
Antonio Primo de Rivera colga-
dos na parede. Nesa aula había
unha pequena xoia mobiliaria
que foi deseñada polo Currás se-
nior e que agora pode verse no
MUPEGA. Trátase dun pequeno
móbel de madeira, verdadeira-
mente orixinal e práctico, que
Celso Currás pai inventou para
gardar e expoñer os mapas que
se utilizaban cando el chegou de
mestre a Trabada no 1946. Por
certo, tamén tivo que deseñar os
pupitres, que foron feitos polo
pai dun dos alumnos, que era
carpinteiro. O móbel dos mapas
construíuno un dos alumnos can-
do tamén se fixo carpinteiro.

Celsos Currás iunior lembra
todo aquilo con palabras de
emoción: “Meu pai, cando che-
gou a Trabada, tivo que acondi-
cionar todo aquilo que estaba en
pésimas condicións, pedíndolles
axudas aos pais dos alumnos. O
armario dos mapas ocorréuselle
nos anos cincuenta. Eu era un
neno aínda, e lembro aquela es-
cola como parte moi importante
da miña vida. As aulas, na plan-
ta baixa, e a vivenda no primei-
ro andar. Alí recibín dos meus
pais un amor grandísimo pola
cultura e a lingua galega. Lém-
brome de que os venres, cando
remataba a semana e había que
descansar un pouco, despois de
cear na cociña, meu pai chegaba
co tocadiscos e poñíanos cousas
de ‘Toxos e Froles’, a ‘Casa-
blanca de Vigo’ e as mellores
corais. Meu pai e miña nai poñí-
anse a cantar. Naquela escola xa
había naquela época unha bi-

blioteca con todas as obras clási-
cas da literatura galega.”

Centro museístico

Do espírito daquela antiga esco-
la de Trabada naceu o MUPEGA,
creado mediante o decreto
268/2000 a proposta da Conse-
llaría de Educación. Segundo os
seus promotores, retomouse e
actualizouse con esta iniciativa o
testemuño histórico, datado en
1926, da fundación dun centro
museístico de cobertura territo-
rial galega especializado en ma-
teria educativa. “Coa memoria
posta nos seus devanceiros, pero
coa ollada sempre atenta ao pre-
sente e o firme compromiso cos
novos retos do porvir”, segundo
se proclama dende a dirección
técnica do MUPEGA, que tamén
manifesta o propósito de “ren-
derlles homenaxe a cantos, mer-
gullados no labor silandeiro e fe-
cundo do día a día, fixeron, fan e

farán posíbel a educación das
xentes de Galiza”.

O MUPEGA ten por finalidade
“promover e desenvolver a recu-
peración, salvagarda, estudo,
mostra e difusión do legado pe-
dagóxico de Galiza”. Entre os
seus obxectivos figuran os de
“especial atención ás realiza-
cións educativas en lingua gale-
ga e ás referentes ao ensino da
lingua e da cultura galegas”. Ta-
mén “a constitución dun centro
documental e de recursos peda-
góxicos que fornezan de instru-
mentos heurísticos e faciliten o
estudo e a difusión da educación
en Galiza na súa historia, actua-
lidade e perspectiva”.

Igualmente, “a realización de
mostras educativas temporais e
permanentes con fondos propios
e alleos” e “a promoción de pro-
xectos, publicacións e outras ac-
tividades para recuperar a memo-
ria educativa de Galiza e dinami-
zar a súa realidade pedagóxica”.

Estarán, así, entre as súas fun-
cións programar e realizar exposi-
cións, potenciar e incentivar a in-
vestigación e a innovación peda-
góxicas, colaborar na formación e
actualización dos profesionais da
educación, elaborar bases de da-
tos sobre a educa-
ción en Galiza, de-
señar e preparar
unidades didácti-
cas, manter rela-
cións de intercam-
bio e colaboración
con centros análo-
gos, actuar como
axente vertebrador
e coordinador
doutros espazos
museísticos, dotar
unha bibblioteca
especializada en
museísmo pedagó-
xico, promover a
realización de pu-
blicacións especí-
ficas, impulsar a
realización de en-
contros sobre o museísmo peda-
góxico e a recuperación da memo-
ria educativa galega, colaborar na
realización de estudos, informes e
investigacións sobre a educación
e a infancia en Galiza, etc.

Rede MUPEGA

O MUPEGA, en virtude do acordo
tomado o 11 de marzo do 2002
polos directores dos IES Arzobis-
po Xelmírez de Santiago, Salva-
dor Madariaga da Coruña, Sán-
chez Cantón de Pontevedra, Lu-
cus Augusti de Lugo e Otero Pe-
drayo de Ourense, co secretario
xeral da Consellaría de Educa-
ción, tamén ten encomendada a
súa actuación como “axente verte-
brador doutros espazos museísti-

cos de temática educacional exis-
tentes en Galiza”, e, como conse-
cuencia, creouse a Rede MUPEGA,
integrada por todos os estabelece-
mentos docentes que son deposi-
tarios dun patrimonio histórico-
educativo común, merecente de

ser coñecido e
apreciado pola
comunidade edu-
cativa e pola so-
ciedade galega no
seu conxunto.

O MUPEGA xa
ten un fondo pa-
trimonial que su-
pera as 39.000
pezas. Entre elas,
2.447 unidades
de material di-
dáctico, 6.258
unidades de ma-
terial manuscri-
to, máis de
15.000 libros de
texto e consulta,
máis de 13.000
unidades de ma-

terial audiovisual, perto de 1.200
publicacións periódicas, etc.

Como curiosidade, no novo
museo compostelán pódense
obervar os expedientes educati-
vos de cando pasaron polos insti-
tutos de ensino medio persona-
xes como Antón Vilar Ponte,
Álvaro Cunqueiro, Gonzalo To-
rrente Ballester, Sebastián Martí-
nez Risco, Santiago Casares
Quiroga, Ánxel Fole, Salvador
de Madariaga, José Calvo Sote-
lo, Wenceslao Fernández Flores
ou Manuel Fraga. Por certo, no
do actual presidente da Xunta xa
se apreciaban daquela as súas
dotes de “chapón”: só sacaba
aprobado en debuxo e educación
física. En todo o demais, sobre-
salientes e matrículas de honra.♦
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O Museo Pedagóxico de Galiza comeza a funcionar en Santiago

Un espazo para lembrar as vellas escolas

O conselleiro de Educación, Celso Currás. Abaixo, expedente do bacharelato de Manuel Fraga.

Pódense obervar
os expedientes
de A. Vilar Ponte,
Cunqueiro, Torrente
Ballester, Martínez
Risco, Casares
Quiroga, Fole,
Madariaga, Calvo
Sotelo, Fernández
Flores ou Fraga.



“Integreime na UTEG no 1976,
ao rematar os estudos. Despois de
pertencer a ERGA parecíame na-
tural e lóxico afiliarme ao sindica-
lismo nacionalista”. Así conta X.
R. González Boán os seus come-
zos na UTEG. Foron os de moitos
naqueles primeiros anos de sindi-
calismo nacionalista no ensino.

Como tamén era común a toda
Galiza o ambiente que describe en
Verín, lugar do primeiro traballo
deste sindicalista. “As forzas vi-
vas locais críanse inmunes á efer-
vescencia política e social do pri-
meiro posfranquismo, confiando
plenamente na tradicional lealda-
de dunha poboación debedora de
favores. Naquel ambiente, a nota
discordante viña dun pequeno fa-
to de labregos, estudantes e ensi-
nantes, formalmente encadrados
nas Comisións Labregas, en ER-
GA ou na UTEG, pero, na prácti-
ca, militantes nacionalistas para o
que cumprise. Teño moi presente
os quilómetros que faciamos Xo-
sé Lois Rúa e máis eu en bicicleta
para recoller e logo distribuír as
follas que editabamos baixo corda
nalgún centro comercial”.

Felisa García Castro, unha das
fundadoras da UTEG, que podería
encarnar moi ben as virtudes dos
mestres galegos nacionalistas,
lembra como nos anos 73, 74,
75... “nas asembleas masivas de
mestres, os militantes da UTEG
non pasabamos de tres ou catro, e
nas que sempre había alguén que
nos acusaba de ir facer política.
Por certo, algúns daqueles mes-
tres foron despois importantes
cargos con gobernos da UCD e
outros son hoxe alcaldes do PP”.

As Xornadas do Ensino

“Nos primeiros anos, sen liberda-
de sindical, xogou un papel moi
importante a organización das
Xornadas do Ensino, desde aque-
la primeira xuntanza accidentada
(prohibida) en Maceda até as de
hoxe. A actividade fundamental
nos anos 70 centrouse na loita po-
la estabilidade do profesorado,
xunto con outras formulacións de
política xeral , que se canalizaron
por medio das coordinadoras dos
PNNs”, rememora Xosé Luís Ar-
mesto, que foi responsábel da
CIG-Ensino na Universidade.

Para Concha Álvarez “o ensi-
no en toda Galiza é unha historia
permanente de carencias ante as
que unha mínima conciencia so-
cial desemboca na reivindica-
ción, organización e mobiliza-
ción”. A secretaria comarcal da
CIG-Ensino en Ourense lembra
os desprazamentos forzosos de
centos de mestres con oposicións
gañadas, máis de 700 no 1979 e
a batalla da UTEG, que defendeu
“o dereito irrenunciábel de todo
o colectivo de desprazados a tra-
ballaren na nosa terra, máxime

cando aquí non existía profeso-
rado suficiente”.

A defensa do galego

O actual secretario xeral da CIG-
Ensino, Anxo Louzao, apunta co-
mo, creada a UTEG, “axiña xur-
dirían as primeiras persecucións
e expedientes disciplinarios polo
uso do galego na escola”.

Un dos casos máis caracterís-
ticos foi o de Xosefa Baamonde,
outra das fundadoras da UTEG.
Lembra como estando no colexio
de Dices-Rois, logo de estar nove
meses provisionalmente suspen-
dida de emprego e soldo, se resol-
veu o seu expediente “impoñén-
dolle como sanción o traslado for-
zoso con cambio de residencia,
aínda que podería ter significado a
suspensión definitiva de funcións
segundo a tipificación vixente pa-
ra este tipo de faltas”. Era o 1980.

A defensa do galego foi un
dos sinais de identidade da
UTEG. O outro, sen dúbida, o
esforzo en defensa do ensino pú-
blico, no que hai que encadrar a

defensa dos postos de traballo e
do acceso directo do profesora-
do, así como a mellora das con-
dicións de traballo e salariais.

Francisco Rodríguez, outro
dos fundadores, engade a análise
política cando lembra a UTEG:
“Erguer un sindicalismo naciona-
lista na Galiza foi unha plasma-
ción da vontade para levar a cabo
unha convicción: a necesaria au-
toorganización da sociedade gale-
ga, esencial para que o noso pobo
tivese unha mínima conciencia
nacional e tamén para poder de-
fendernos tacticamente”.

Para Francisco Rodríguez “a
póla do ensino foi a vangarda na
plasmación da nosa estratexia, a da
UPG. Foi un dos xermolos sindi-
cais que, con decisións claras, ide-
as e activismo, logrou unha máis
rápida expansión. Para o naciona-
lismo, o ensino era un dos vehícu-
los básicos de españolización da
nosa sociedade. Debía, pois, ser un
dos servizos  nos que había que ac-
tuar máis urxentemente”.

Os primeiros “militantes” da
UTEG, así se definen. Resaltan
todos o traballo, o compromiso e
o compañeirismo. Henrique Te-
llo, que foi secretario xeral da
UTEG, afirma que “quen comi-
go viviu estas experiencias sabe
de sobra que –por esta vez– a re-
alidade sobarda os tópicos”.

Outro dos históricos, Xaquín
Méndez Anta, semella que non que-
re que se olle sempre cara atrás con
compracencia nas celebracións, sen
valorar a actualidade. Así, logo de
preguntarse se non é semellante o
esforzo e a dedicación que teñen
hoxe os cadros e os responsábeis da
CIG-Ensino, a defensa da lingua e
do ensino público e da dignidade do
profesorado, afirma que “se acaso a
algunhas persoas nos tocou pór en
marcha unha organización, que, de
non telo feito nós teríano feito ou-
tros, xa que, como se soe dicir, era e
segue sendo unha necesidade social
da nosa nación”.

Seguro que máis de un, posto a
contestarlle, lle preguntaría polas
necesidades nacionais e sociais
que aínda non están cubertas.♦
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O sindicalismo nacionalista no ensino celebra o seu 30º aniversario

Cando os leiras chegaron a mestres
A.N.T.

O sindicalismo nacionalista celebra o seu 30º aniversario o 11 de de-
cembro cun xantar en Compostela. Aquí recollemos algunhas refle-
xións dos protagonistas desta xeira, aparecidas no libro 30 anos de
sindicalismo nacionalista no ensino, que vén de editar a CIG-Ensino.
A Unión de Traballadores do Ensino de Galiza (UTEG), primei-
ra central sindical hoxe neste ámbito, tivo sen dúbida unha espe-
cial importancia na implantación e medra do nacionalismo galego.

Manifestación en Baiona en protesta pola represión do ensino en galego. Abaixo, unha
recente mobilización en defensa do ensino público.

A partir do 1972, o nacionalismo galego ini-
cia unha nova fase na súa andaina. Unha ca-
racterística sobranceira desta etapa vai ser a
súa penetración no mundo sindical. Daque-
la, o nacionalismo –que era tanto como dicir
a UPG– apostou decididamente pola crea-
ción de xermes ou núcleos sindicais, enten-
dendo que eles serían os encargados de acti-
varen no seo do proletariado galego tanto a
conciencia de clase como a nacional.

O seu labor sería, polo tanto, máis o de
sentar as bases na construción dunha central
sindical única galega, que o de consolidar
estruturas sindicais nacionalistas. A rentes
desta consigna, no mes de xuño de 1994, un
pequeno colectivo de ensinantes funda a
Unión de Traballadores do Ensino de Galiza
(UTEG), aínda que xa viña funcionando in-
formalmente desde había máis dun ano.

Na propia denominación escollida podí-
ase presentir a vontade dos seus fundadores
para dotárense dunha lexitimidade histórica,
xa que tentan encadrar o novo proxecto na

traxectoria sindical que desenvolven tanto
os ensinantes galeguistas como aqueloutros
de esquerda durante o período republicano.

“Fronte aos que situaban o movemento
do ensino entre os movementos ditos de
profesionais, a UTEG marcou na Galiza
unha liña de concienciación do ensinante
como asalariado, recollendo a tradición da
vella FETE o título glorioso de “traballado-
res do ensino” e impoñendo en cada loita
concreta esta realidade”, pódese ler no seu
“Manifesto”, publicado en Alento, o seu ór-
gano de expresión.

Quizais a potencialidade do ensinante
como asalariado consciente foi o que apu-
rou o nacemento da UTEG como primeiro
xerme sindical, mesmo sendo anterior no
tempo ao propio Sindicato Obreiro Galego
(SOG). Certamente, todo facía supor que o
discurso do nacionalismo popular –como
acontecía nas sociedades colonizadas dou-
tras latitudes– ecoaba en maior medida en-
tre aqueles traballadores máis vinculados á

cultura e que dispuñan dunha relativa esta-
bilidade laboral que, aparentemente, naque-
les sometidos a unha explotación forte.

Malia todo, non foron as razóns pura-
mente patrióticas, senón outras que pode-
riamos alcumar como “obxectivas” as que
estiveron por detrás da aparición da
UTEG. Por unha banda, a necesidade que
tiñan todos os traballadores de dirixiren as
súas loitas específicas. De aí, a esixencia
da autoorganziación. Pola outra, a consta-
tación da incapacidade do Estado español
para pór en marcha unha estrutura educati-
va axeitada á demanda social e ás necesi-
dades produtivas de Galiza.

De xeito sorprendente, en poucos me-
ses, a UTEG, foi quen de dispor dos instru-
mentos ideolóxicos e organizativos necesa-
rios para a súa andaina. En realidade, a apa-
rición da UTEG semellou unha luminaria
no ermo asociativo do ensino na Galiza.♦

BIEITO ALONSO é historiador.

Unha luminaria no ensino galego
BIEITO ALONSO

Programa provisorio do ano 75.



H.V.
A construción do porto exte-
rior da Coruña é inviábel e a
única solución que hai para o
problema é que se agrupen o
porto da Coruña e o de Fe-
rrol baixo a mesma Autori-
dade. Esta solución gusta
máis na Coruña que en Ferrol.

O alcalde da Coruña, Francisco
Vázquez (PSOE) xa asume que
a Unión Europea non vai pagar
o porto exterior que estaba pro-
xectado en Punta Langosteira.
Esta é a conclusión que se ex-
trae da súa petición de que se
contrate a obra sen financia-
mento comunitario. A ministra
de Fomento, Magdalena Álva-
rez mantén a mesma posición
do principio: non presupostará a
obra sen a seguridade do inves-
timento dos 280 millóns cos que
tería que contribuír Bruxelas á
execución desta infraestrutura.
A esta postura súmase a do Mi-
nisterio de Facenda, que indicou
que xa non chegarán os 280 mi-
llóns dos fondos de cohesión

porque España deixará de perci-
bilos en 2006, co que tería que
haber unha solicitude para reci-
bir unha subvención con cargo á

partida dos fondos estruturais,
pero se demoraría até 2006.

A principal xustificación
para construír o porto exterior é

liberar a ría da descarga de pe-
tróleo para a refinería, pero un-
ha solución razoábel sería a
construción dun oleoduto des-

de o porto exterior de Ferrol,
infraestrutura en construción
situada a só seis millas da Co-
ruña. Mais esta opción repre-
sentaría deixar o porto coruñés
sen un dos máis importantes in-
gresos.

A única solución ante esta
situación é agrupar o porto da
Coruña e o de Ferrol baixo a
mesma Autoridade Portuaria,
aínda que antes habería que
vencer todas as reticencias que
se dan tanto na Coruña como en
Ferrol, de forma máis acusada
neste último concello.

Mentres algúns sectores que
valoraron esta posibilidade na
Coruña manifestan en privado
unha posición favorábel aínda
que incrédula, en Ferrol a oposi-
ción é moito maior. A racionali-
dade que debe prevalecer na
xestión destas infraestruturas
sacrifícase en favor dos intere-
ses particulares nun país lastra-
do por un localismo que leva a
ter tres aeroportos, tres portos
importantes e a reclamar dous
trens de alta velocidade.♦
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Francisco Vázquez asume que non hai financiamento da UE

A unión dos portos da Coruña e Ferrol
única solución ao problema do peirao exterior

H.V.
As alcaldías das tres cidades ga-
legas que contan con aeroporto
entraron nunha competición para
conseguir que operen compañías
aéreas de voos de baixo custo.
Non importa o destino, senón ga-
ñarlle a carreira aos outros.

Hai máis dun ano que os con-
cellos de Vigo, Santiago e A Co-
ruña están a facer xestións para
que en cadanseu aeroporto opere
unha compañía aérea de baixo
custo, aínda que de todas a prefe-
rida é Ryanair, que é precisamen-
te a que conta cunha rede máis
ampla e prezos máis axustados.

Os planos dos concellos gale-
gos truncáronse cando Ryanair

anunciou que a partir do 19 de
xaneiro comeza a operar con
dous voos diarios entre Porto e
Londres. E todo sen que as auto-
ridades portuguesas puxesen un
euro de subvención.

O alcalde de Santiago, Xosé
Sánchez Bugallo (PSOE) e o con-
selleiro de Cultura Xesús Pérez
Varela (PP) anunciaron que están
a piques de pecharse negociacións
con Ryanair para que tamén ope-
re desde Santiago, para o que dis-
poñen dunha subvención disfraza-
da como gasto de promoción tu-
rística. O que non aclararon foi o
destino que unirá a capital galega.

A alcaldesa de Vigo, Corina
Porro (PP), apalabrou unha sub-

vención de medio millón de eu-
ros para a compañía aérea de
baixo custe que acorde operar
desde Vigo. A rexedora, que non
está a pór demasiados atrancos á
anunciaba suba do 50% no prezo
do bono de transporte público lo-
cal, está disposta a desembolsar
os cartos sen intervir na decisión
do destino que uniría a Vigo.

Con estas premisas, as compa-
ñías aéreas de baixo custo poderí-
an vir á Galiza a facer caixa. Se
Ryanair cobrase medio millón de
euros por cada aeroporto desde o
que opera, obtería uns beneficios
anuais de 47 millóns de euros. Cos
criterios que manexan o alcalde de
Santiago e a rexedora de Vigo, cal-

quera compañía aérea podería
abrir unha liña entre Vigo e Com-
postela e cobrarlle medio millón a
cada concello por operala.

O alcalde da Coruña, Francis-
co Vázquez (PSOE) tamén se su-
mou á carreira por conseguir voos
desde Alvedro. Consciente de que
A Coruña ten aínda menos posibi-
lidades que Vigo e que non lle po-
de facer a competencia a Lavaco-
lla, Vázquez anunciou o desem-
barco unha nova compañía en Al-
vedro: Futura International Air-
ways, que xa opera en Santiago e
que non figura na lista de compa-
ñías de baixo custe da principal or-
ganización do sector. En realidade,
a clasificación máis acaída para

esta empresa é a de voos charter.
Á marxe das reducións ao ab-

surdo dunha xestión que fai finca-
pé na competencia entre aeropor-
tos en lugar de promover a compe-
tencia entre as compañías, a pasaxe
que emprega o avión como medio
de transporte continúa a compro-
bar como as liñas aéreas continúan
a discriminar á Galiza adiando os
voos galegos para evitar atrasos
noutros lugares. O último exemplo
tivo lugar o xoves dous en Barajas,
cando Iberia retiroulle a tripula-
ción a un voo con destino a Vigo
para que fixese outro traxecto. Os
viaxeiros que viñan ao noso país ti-
veron que agardar varias horas pa-
ra embarcar no avión.♦

Dispostas a subvencionar sen importar o destino

Poxa entre as cidades para conseguir liñas aéreas baratas

O alcalde pretende recalificar os terreos para financiar a operación.                                                                PACO VILABARROS
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CÉSAR LORENZO GIL
Cinco bombas en Madrid o 3 de
decembro e outras sete, en dife-
rentes cidades, o día 6. Así rea-
pareceu a ETA após varios me-
ses de silencio militar. A pesar
de que Batasuna anunciara no-
vos tempos na esquerda abert-
zale, a organización armada cre
vixente a estratexia do atentado.

Madrid volveu vivir momentos
de pánico o 3 de decembro. O
medo tivo máis a ver coa lem-
branza dos atentados de Atocha
o 11-M que coa dimensión real
das bombas colocadas pola ETA
en cinco gasolineiras do extra-
rradio da capital. Ademais dos
ínfimos danos materiais, os aten-
tados con mini bombas cuxa co-
locación precisa fora avisada
previamente ao xornal Gara,
provocaron un enorme atasco en
plena operación saída pola ponte
da Constitución.

Outravolta o medo apareceu
tres días despois en Santillana
del Mar, León, Ávila, Valladolid,
Ciudad Real, Málaga e Alicante,
cidades nas que estouraron arte-
factos semellantes aos de Madrid
co mesmo procedemento. Estas
bombas, previstas tras atoparse
unha igual o día anterior en Al-
mería, supuxeron o toque de
atención da organización armada
co gallo do Día da Constitución.

Mais a estratexia do símbo-
lo convertido en bomba en lu-
gares vinculados dalgunha ma-
neira co nome de España (Pra-
za de España de Ciudad Real,
Explanada de España en Ali-
cante…) supón o primeiro acto
da ETA após a xuntanza de Ba-
tasuna en Donosti na que a es-
querda abertzale proclamou a

súa aposta polas “vías demo-
cráticas para resolver o conflito
de Euskal Herria”. Estes aten-
tados, cometidos, segundo fon-
tes policiais, por dous coman-
dos itinerantes con probábel
base na capital española, pre-
tenden demostrar que o grupo
ten capacidade operativa para
acometer unha operación a
gran nivel –converter Madrid
nunha ratoeira ou ameazar a in-
dustria do turismo– e que, ma-
lia as constantes detención, se-
gue a haber activistas non fi-
chados capaces de manipular e
colocar explosivos.

O significado dos atentados

Estas “credenciais” teñen por
obxecto, segundo algúns analis-
tas, mostrar o seu “capital políti-
co” de cara a unha pronta nego-
ciación co goberno. A ETA tenta-
ría obrigar a José Luis Rodríguez
Zapatero a iniciar conversas de
paz para evitar un repunte da
violencia.

Para outros, a vaga de atenta-
dos é unha advertencia aos que
xa a soterraron. A ETA non pre-
tende seguir unha rápida transi-
ción cara ao desarme e a sensa-
ción de que o 11-M foi tamén un

shock para o mundo abertzale se-
ría produto de certa euforia nos
partidos democráticos.

Se for certa esta segunda hi-
pótese, Batasuna queda descolo-
cada tras a publicación do docu-
mento de Anoeta. O seu líder,
Arnaldo Otegi, tiroulles impor-
tancia ás “bombiñas” e resaltou
os “terríbeis atentados que sofre
o pobo vasco cando a xustiza la-
mina dereitos, encarcera inocen-
tes e abafa calquera intento de-
mocrático por construír unha
Euskal Herria diferente aos pará-
metros marcados por Madrid”.

De todos os xeitos, nese tira-

puxa entre a ETA e o goberno Za-
patero, a policía francesa detivo
en Bayonne a Jean-François Le-
fort, portavoz de Askatasuna, o
colectivo pro-amnistía que reúne
os familiares dos presos da ETA.
Lefort, no punto de mira da xus-
tiza española desde o 2002, paga
agora a campaña de atentados.

Ao mesmo tempo, o PSOE
ordenou arrefriar as declaracións
en apoio a un cambio na política
antiterrorista e incluso o PNV
acordou seguir moi de perto as
declaracións de Batasuna para
“desenmascarar un suposto cam-
bio de rumbo que apenas é un la-
birinto dialéctico que segue cre-
ando confusión e dor”.

Este paro nos avances cara á
paz coinciden co procesamento
contra o pechado diario Egun-
karia e un repunte das manifes-
tacións de familiares de presos
–a nai dun etarra morreu nun ac-
cidente cando ía visitar o seu fi-
llo en Alcalá-Meco– e mais da
violencia de rúa. Tamén se co-
ñeceu que Soledad Iparagirre,
considerada a número dous da
ETA, presa en Francia, foi hos-
pitalizada polos danos provoca-
dos pola folga de fame que ini-
ciara xunto co seu compañeiro e
suposto número un, Mikel Ant-
za, para esixiren a fin do seu
illamento penitenciario.

As bombas da ETA serviron
de preámbulo para o cumio his-
panofrancés de Zaragoza no que
ambos os gobernos confirmaron
a liña de actuación en temas de
terrorismo. O ministro do Inte-
rior galo, Dominique de Ville-
pin, anunciou que Francia actua-
rá “coa mesma intensidade ca
España” na erradicación da “vio-
lencia etarra”.♦
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Compromisos
prácticos versus
propaganda
FRANCISCO RODRÍGUEZ

Só para que fique claro máis unha vez: os orzamentos do
estado significan un investimento na Galiza para o 2005 de
5,3% do total. O ano anterior significaron o 4,7%. Cecais
cumpra tamén repetir que non existe, pois, ningún cambio
cualitativo a este respecto. Hai un novo goberno. Había
certas expectativas sociais de que o trato con Galiza me-
lloraría. Existía o precedente das esixencias do PSOE na
oposición, sempre críticas coa actitude puramente propa-
gandística do PP, expresada a través do virtual Plano Gali-
cia. Cabía esperar, ademais, nun ano electoral, un esforzo
mínimo para demostrar que o virtual podía facerse real, en
parte. Ninguén dubidou de que for necesario paliar o im-
pacto económico-social da catástrofe do Prestige. Tam-
pouco pode esquecerse alegremente que Galiza non con-
verxe nin coa media española nin coa media europea…

Porén, o goberno actual optou por unha lixeira ma-

quillaxe xustificativa, mais non por mudar o trato. Pare-
ceu acreditar no mesmo que criticou. Con propaganda e
confusión a sociedade galega pode ser hipnotizada. Por
outra parte, aspirou a que a dialéctica bipartidista forzase
o nacionalismo galego a asumir as contas do Estado para
Galiza, porque, xa se sabe, re-
sulta pecado calquera oposi-
ción ao goberno, sobre todo
se é confluente coa do PP,
embora sexa con distintos an-
tecedentes, motivacións e le-
xitimidade. Non acertamos a
descubrir cal é a virtude de
aceptarlle ao PSOE o que non
lle aceptamos en oito anos de
presenza nas Cortes ao PP: a
insensibilidade discriminato-
ria co noso país, concreta-
mente en materia de investi-
mentos. Seguimos estando no sexto lugar en cifras abso-
lutas e no oitavo en investimento por habitante.

Parece existir un problema estrutural con Galiza difí-
cil de vencer. O PSOE non pode esperar que nos vexa-
mos obrigados a aceptar deseños continuístas. O esforzo
por parte do goberno é unha condición para acreditar en
que algo muda. Non abonda só con sorrisos e boas pala-
bras. Aínda menos con contraofensivas mediáticas, ao
vérense en apuros sociais, que agudizan a propaganda e
a mentira. A última comparecencia  no Congreso da mi-
nistra de Fomento foi todo un síntoma a este respecto. É
consciente de que non están dispostos a investir no país
o que virtualmente se promete para itinerarios de alta ve-
locidade no Plano Galicia. Porén, optan polo bombardeo

propagandístico co AVE do Cantábrico, variante de Cer-
dedo, Ponferrada-Monforte, Lugo-A Coruña…, mentres
saben que, nesta legislatura non teñen vontade de execu-
tar nada que non sexa o que xa está comezado: o Eixo
Atlántico e o tramo Santiago-Ourense. Nin credibilidade

nin racionalidade vemos nas
promesas do novo goberno.
Desgrazadamente, así resulta
imposíbel saír do propagan-
dístico e virtual, por unha
banda, e da hipercrítica, pola
outra. Nada contestan, a non
ser pretextos burocráticos, á
proposta de que se compro-
metan a rematar o tramo A
Coruña-Vigo nesta lexislatura
e a completalo co tramo Vi-
go-Porto e Ferrol-A Coruña,
antes de 2010. Tampouco

contraofrecen coa proposta de que están dispostos a me-
llorar, con deseños para un tren convencional de 150
km/h, o resto da rede interior nun prazo de seis anos, cun
orzamento asumíbel. En definitiva, realismo con com-
promisos prácticos e adaptación ás necesidades. Non.
Preferiron até agora o bombardeo fraudulento…

Esperemos que a firmeza do BNG, a consciencia da
nosa sociedade e os debates e informacións públicas
obriguen no futuro a unha dialéctica na que primen o
compromiso práctico e un realismo construtivo. Poden
modificarse deseños, poden mesmo aquilatarse cifras as-
tronómicas virtuais. Mais cada ano hai que ornamentar o
xusto para que planos con obras necesarias teñan un ho-
rizonte certo e asumíbel.♦

‘Non acertamos a descubrir
cal é a virtude de aceptarlle

ao PSOE o que non lle aceptamos
en oito anos de presenza

nas Cortes ao PP”

Os gobernos español e francés reaccionaron detendo un activista pro-amnistía

A ETA para os avances no diálogo político
con doce pequenas bombas 

A policía acordoa unha das gasolineiras madrileñas atacadas o 3 de decembro.



Días antes, o 3 de decembro, o
propio Putin falara aínda máis cla-
ro sobre a situación xeral, nun es-
cenario propicio, Nova Delhi. O
presidente ruso acusou os Estados
Unidos, sen mencionalos, de levar
a cabo unha política exterior dita-
torial e de provocar un aumento
da violencia que pon en perigo a
paz e a democracia no Irak.

“A ditadura na política inter-
nacional, afirmou Putin, nunca
resolverá os problemas, nin se-

quera se vén agachada baixo bo-
nitos discursos pseudodemocrá-
ticos”. “Mesmo, engadiu, pode-
ría empiorar os problemas”. Pu-
tin tamén dixo que as políticas
“baseadas en principios cuarte-
leiros dun mundo unipolar resul-
tan extremadamente perigosas”.

O líder ruso acusou ademais
os Estados Unidos e a UE de du-
plo raseiro no tocante ao terroris-
mo, perseguindo por unha banda
os fundamentalistas islámicos en

Afganistán e Irak, en canto “lle
dan refuxio aos terroristas cheche-
nos”. Putin culpou en concreto ao
Reino Unido e aos EE.UU. de
conceder asilo político a varios
destes terroristas, así como aos
seus cómplices e promotores.

Rusia está esforzándose por
aumentar os vínculos con países

emerxentes como a India. Un
estado, por outra parte, que xun-
to a Brasil, Arxentina e Suláfri-
ca, forma parte dun potencial ei-
xo económico e tamén político
que serviría de contrapeso a
unipolaridade dos Estados Uni-
dos. O outro socia desa posíbel
entente sería China.♦
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Finalmente, pasou o que cabía esperar. Can-
do o presidente da República portuguesa re-
xeitou a hipótese dun adianto electoral, mes-
mo nas filas do seu propio partido numero-
sas voces advertían da inconsistencia políti-
ca da substitución de José Manuel Durão
Barroso por Pedro Santana Lopes. Pero Jor-
ge Sampaio insistiu daquela en que a conti-
nuidade se podía garantir e que a consolida-
ción da recuperación económica do país esi-
xía estabilidade e mesmo que esta podería
padecer se o país se sometía a unha tensión
electoral que podía ofrecer resultados pouco
diferentes aos entón existentes. Agora, des-
pois de que a finais de novembro o primeiro
ministro cualificara de mero axuste unha re-
modelación que emerxía como a punta dun
iceberg dunha crise moito mais fonda, que-
dou ao descuberto o encaixe de bolillos do
seu gabinete, absolutamente desbordado coa
dimisión de Henrique Chaves, o ministro da
Xuventude e o Deporte. 

Santana Lopes durou apenas catro me-
ses. A combinación de demagoxia e incon-
sistencia, coa afirmación progresiva de estra-
texias diferenciadas entre as formacións que
conforman a alianza das dereitas portugue-
sas, facía previsíbel o actual escenario, unha
vez constatada a incapacidade do sucesor de
Barroso para manter unha maioría parlamen-

taria estábel. Santana defendeu ante Sampaio
a continuidade das políticas de Barroso nas
áreas de finanzas, defensa, política exterior e
xustiza que o presidente da República quería
ver aseguradas, pero a súa capacidade para
gobernar estaba en entredito. 

O momento é peor que hai catro meses?
Co debate da Constitución europea batendo
na porta e na fronteira
da elaboración dun no-
vo orzamento, todo po-
de acabar por pertur-
barse, estorbando todo
a todo, mesturando os
debates e confundindo
as prioridades. De con-
vocar eleccións hai ca-
tro meses, hoxe habe-
ría un novo goberno e
o debate das contas pú-
blicas resultaría mais
equilibrado. Sampaio
equivocouse.

As eleccións serán
en febreiro. O PS vese a si mesmo como
seguro gañador dos próximos comicios. A
vitoria de José Sócrates nas primarias,
ubicado no centrodereita da familia socia-
lista, facilita as cousas para asumir as ta-
refas gobernamentais, aínda que as difi-

culta para propiciar acordos á súa esquer-
da, cos comunistas da CDU ou a “esquer-
da caviar” do Bloco de Esquerda. Separa-
dos ou xuntos, CDS-PP de Paulo Portas, e
PSD, afrontan uns comicios en condi-
cións pouco propicias. O fiasco Santana,
que liderará a campaña do PSD, empurra
á baixa e será difícil remontar.

A respecto da
CDU, poucas novida-
des e moitos medos a
seguir perdendo espa-
zo electoral. O PCP
celebrou recentemente
o seu congreso, optan-
do pola elección de
Jerónimo de Sousa co-
mo substituto de Car-
los Carvalhas, dende
hai anos lixeiramente
distanciado da ortodo-
xia que aínda coman-
da Álvaro Cunhal,
convertido nunha es-

pecie de Deng portugués cos seus mais de
noventa anos de idade, pero cunha autori-
dade moral e influencia política que pou-
cos discuten.♦

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

Sampaio fronte ao vacío
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘De convocar eleccións
hai catro meses,

hoxe habería un novo
goberno e o debate
das contas públicas

resultaría mais equilibrado.
Sampaio equivocouse”

A lei
do silencio
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Apolémica que houbo
estes días nos que saí-
ron á luz as

intervencións do anterior go-
berno español no golpe de
estado de abril de 2002 en
Venezuela marca a liña entre
o que o sistema permite ou
considera inadmisíbel. 

En abril de 2002, a pren-
sa española no súa maioría
falaba de malestar en Vene-
zuela, sen explicar máis. Fa-
cíase eco do que transmitían
os medios de comunicación
venezuelanos, case que na
súa totalidade nas mans da
alta burguesía. As
manifestacións que saían
nos telexornais eran as desa
clase. O 11 de abril uns dis-
paros de francotiradores
produciron seis mortos, un
deles galego, que se
manifestaban contra Hugo
Chávez. Culpabilizaron, sen
probas, os bolivarianos.
Agora esas probas xa
sinalan a policía
metropolitana de Caracas,
dirixida polo que entón era
alcalde, sinalado antichavis-
ta. Artigos na prensa
descualificaban a Chávez, o
ambiente estaba creado, a
trama ía adiante. 

O día do golpe, Pedro
Carmona, hoxe prófugo, en-
tón presidente provisional,
recibiu a visita de só dous
embaixadores. Un era o
español Manuel Viturro, an-
tigo militante da extrema
dereita universitaria e
colaborador da policía fran-
quista, o outro era o
representante dos EE UU,
Charles Shapiro, que fora
agregado militar en Chile
cando o golpe de Augusto
Pinochet. Josep Piqué,
ministro de Exteriores neses
momentos, di agora que
falou co Departamento de
Estado dos EE UU para
facer accións conxuntas. O
interlocutor foi Otto Reich.
Reich, máximo experto en
canta conspiración
contrarrevolucionaria houbo
nas tres últimas décadas no
continente americano, foi un
dos instigadores do golpe en
Venezuela e dos atentados
en Cuba.

José María Aznar chamou
a Carmona oferecendo “a súa
dispoñibilidade e apoio”. O
portavoz de exteriores no
Congreso, Gustavo Arístegui
escribiu un artigo de apoio ao
golpe. Piqué dixo que non
era posíbel distinguir entre
golpes bos e malos,
xustificando o apoio do
goberno español.

Danilo Anderson era un
fiscal venezuelano que inves-
tigaba o golpe e a súa trama.
Tamén os sucesos do 11 de
abril e o asedio armado á em-
baixada cubana deses días.
Unha bomba rematou coa súa
vida ao mesmo tempo que
Miguel Ángel Moratinos era
vapuleado por dicir a
verdade. Aplicábase a lei do
silencio.♦

COUSAS DO MUNDO                                                                           ROI CAGIAO

Putin acusa os EE UU de ter
unha política exterior ‘cuarteleira’

A.N.T.
Sen violentar o guión de boas palabras que esixe a diplomacia e as
amizades necesarias que marcan os negocios, o presidente ruso
Vladimir Putin, deixa ver de cando en vez a súa opinión máis sin-
cera sobre a situación internacional. O pasado día 7 era o seu mi-
nistro de exteriores, Serguéi Lavrov, o que, nunha reunión da Or-
ganización para a Seguridade e a Cooperación en Europa (OS-
CE), acusaba os paises ocidentais de inxerencia nalgúns estados
ex soviéticos. Era un aviso para os seus homólogos norteameri-
cano e alemán, Colin Powell e Joschka Fischer, respectivamente.

Vladimir Putin.
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Participei o pasado 13 de novembro en
nome do BNG na celebración do 40º ani-
versario da Union Démocratique Breton-
ne (UDB) na cidade bretoa de Saint Malo.
Creada en 1964 por un grupo de estudan-
tes a UDB é hoxe unha forza política de
referencia en Bretaña que conta co 10 por
cento dos votos nunha poboación de case
3 millóns de habitantes, 700 militantes
distribuidos en sete federacións, 70 repre-
sentantes a nivel municipal e dende a pri-
mavera de 2004 ten ademais tres repre-
sentantes no Conseil Régional, o que su-
puxo un fito pola entrada no goberno re-
xional asumindo a Vicepresidencia e a
carteira de Relacións coa UE e Relacións
Internacionais. Este feito e a evolución do
último ano do debate interno da forma-
ción política, provocando a apertura á es-
querda ecoloxista bretoa, aos movemen-
tos sociais, económicos e sindidicais cos
que participaron nas pasadas eleccións ao
Consello rexional son proba da vontade
de compartir os mesmos valores de huma-
nismo e de progreso social, desterrando o
vello mito de que a UDB é un partido cul-
turalista e folclorista e afirmando que po-
la contra, é unha formación cun proxecto
de construción dun pais, dunha vontade
común de vivir xuntos que se pode sentir
na proliferación de vida asociativa, nese
espírito cívico bretón que mistura idades,
xénero e mentalidades participando en ac-
tividades comúns en todos os eidos. E a
clara vocación europeísta e internacional.
Proba disto último é que a UDB non con-
fronta ser europeo con ser internacionalis-
ta, senón que asume as dúas visións cun-
ha perfecta sintonía e sen necesidade de
xustificación. Consideran ser bretóns e
europeos e defender valores interna-
cionais e solidarios, defensa dos dereitos
humanos e da diversidade como parte da
propia existencia como pobo. Proba desta
vocación é a participación no debate euro-
peo. É sorprendente o grao de coñece-
mento e amplo debate sobre o proxecto de
tratado que estabelece unha Constitución
Europea ou é exemplificador que a candi-
data ás listas europeas da UDB foi unha
muller representante do movemento beré-
ber (a comunidade beréber en Francia re-
presenta máis de 2 millóns de persoas). Is-

to proba que este pobo de emigración for-
zosa cara aos quartiers dos alfoces de Pa-
rís e cara a outros lugares do mundo, ta-
mén esta atento ao fenómeno da inmigra-
ción e integra os no-
vos habitantes, son
moitas as asociacións
bretoas unidas con
movementos de libe-
ración nacional e de
inmigrantes. Reafir-
man a súa identidade
bretoa, europea e in-
ternacional, o particu-
lar e o universal sen
ningún tipo de descul-
pas nin complexos.

Integrada na
Alianza Libre Europea, a UDB mantén
unha estreita relación co BNG e participa
nos últimos anos na celebración do Día da
Patria. Mais a identificación e solidariada-
de entre ambas as formacións ten unha

orixe común, ideolóxica e ademais prácti-
ca: problemas de tanta semellanza entre
as dúas nacións como os escasos investi-
mentos en transportes, redes informáticas

e investigación (París
e Ille de France con-
centran co 19 por cen-
to da poboación do
hexágono, o triplo de
investimentos que o
resto do territorio
francés), o illamento,
a centralización das
comunicación aéreas
en París, a ausencia
de liñas regulares de
transporte marítimo,
etc. E un feito, que o

noso grao de autonomia é maior en com-
paración coa existente en Francia, que é
unha autonomia cosmética e aínda non re-
coñecida en materias como a cultura e a
lingua, xa que idiomas como o bretón non

teñen recoñecemento oficial e apenas pro-
tección, con escasísima implantación no
ensino e non contan por exemplo cun ser-
vizo público bretón de radio ou televisión,
tendo en conta ademais que o descoñece-
mento do bretón pola poboación é enor-
me, por ese pasado estratéxico de nega-
ción da lingua que se impuxo dende París.
Máis con esas diferenzas no uso e na pro-
tección legal, coma nós, non queren que o
bretón sexa unha língua dun día concreto,
senón unha língua protexida, recoñecida e
valorada, que pase da esfera privada á pú-
blica con naturalidade. Galiza e Bretaña
están unidas polo mesmo océano, polas
mesmas mareas negras e recursos mari-
ños, pola defensa da cultura e da identida-
de máis separadas pola mesma intransi-
xencia centralista e o desequilibrio territo-
rial.♦

ANA MIRANDA é portavoz do BNG
no Parlamento Europeo.

O 10 de maio do 2004 apareceu a noticia
de que o Federal Reserve Bank de Nova
York lle impuxera unha multa de 100 mi-
llóns de dólares á Unión de Banque Suis-
se (UBS), o banco máis grande de Europa
e un dos máis grandes e seguros do mun-
do, por ter gardado e permitido opera-
cións en dólares en efectivo con catro pa-
íses sancionados polos EE UU baixo a lei
de comercio co inimigo, Libia, Irán, Iu-
goslavia e Cuba. A acusación foi de que
funcionarios da UBS facían operacións en
dólares en efectivo con Cuba e encubrían-
llelas aos funcionarios norteamericanos.

Os EE UU, facendo uso da súa lei de
comercio co inimigo estendeu a súa sobe-
ranía a todos aqueles que usan o dólar
máis alá da súa fronteira. Hoxendía hai
700.000 millóns de dólares en circulación
no mundo, dos cales 250.000 están dentro
dos EE UU e 450.000 fóra. A moeda esta-
dounidense é utilizada como reserva de
valor, como reserva internacional dos
bancos centrais, e como medio de pago no
comecio internacional. A multa estadou-

nidense á UBS serviu para recordarnos a
todos que onde hai un dólar dos EE UU, a
lei do devandito país aplícase para esa
moeda onde sexa que estea.

Cuba reaccionou lentamente á multa, e
seis meses despois do incidente decidiu
poñer o parche e esencialmente evitar o
uso do dólar no comercio internacional cu-
bano baixo o risco de que outros bancos
tamén lle neguen o seu
uso, co que non pode-
ría importar bens nin
servizos. De todas as
sancións económicas
pensadas até agora po-
lo agresivo goberno de
George Bush, a prohi-
bición do uso da súa
moeda en territorio estranxeiro é a máis
sofisticada porque involucra operadores
en terceiros países que operan coa moeda
de dito país. Onde está a moeda dun país
está a súa soberanía. Washington acaba de
invitar os gobernos medio orientais no seu
conxunto a operar en francos suízos e eu-

ros ao impedir o comercio internacional en
dólares de Irán e de Libia cos seus veci-
ños. Sendo ámbolos produtores de petró-
leo, debe de estar invitando ao uso do eu-
ro no mercado internacional de petróleo.
Talvez Washington busca que tras a debi-
lidade do dólar, lle siga unha redución na
demanda no comercio internacional, o que
sería o inicio da final da súa utilización co-

mo referente do co-
mercio. Quizais esa
sexa a mensaxe de Fi-
del Castro a Bush.

Débese recordar
que por medidas simi-
lares a Unión Soviéti-
ca creou un banco en
París na década do

1950 que en esencia atrapaba todos os dó-
lares que recibía a Unión Soviética do seu
comercio internacional de bens e servizos
e logo os recirculaba vía préstamos dentro
de Europa, o que deu pé a un mercado
próspero de ouro non monetario e ao que
logo se chamou o mercado de eurodólares.

No futuro, as viaxes a Cuba deberanse
facer con euros e para a poboación cuba-
na significa a ampliación da moeda na-
cional, peso convertíbel, respaldada por
moedas estranxeiras sen contar o dólar.
Perante un dólar que se devalúa fronte ao
euro, isto pode non ser necesariamente
unha mala noticia aínda que sen dúbida,
ao inicio, será desconcertante implicar os
axentes económicos na compra e garda
doutras divisas. Para os viven en Cuba
non significa máis ca unha molestia adi-
cional. Para os emigrantes que envían re-
mesas, significa que o deberán facer en
euros, dólares canadenses ou francos suí-
zos, e para os turistas que visitan a illa, o
propio. A moeda de reserva de Cuba pasa-
rá a ser o euro sen dúbida, o que podería
ser un cambio de rumbo para outros ban-
cos centrais máis alá de dito país, ao que-
dar clara a vulnerabilidade no uso da mo-
eda do irmán país do norte.♦

ÓSCAR UGARTECHE é profesor universitario
de Economía e consultor internacional.

O nacemento da moeda cubana convertíbel
non vinculada ao dólar

ÓSCAR UGARTECHE

‘A moeda de reserva
de Cuba pasará
a ser o euro”

No 40º aniversario da UDB bretoa
ANA MIRANDA

A UDB ten participado en moitos encontros de nacións sen estado. Na imaxe, xuntanza da CONSEO en Barcelona, 1984.                                            XAN CARBALLA

‘Non queren que
o bretón sexa unha língua

dun día concreto,
senón unha língua

protexida, recoñecida e
valorada”



Nº 1.154 ● Do 9 ao 15 de decembro de 2004 ● Ano XXVII



CÉSAR LORENZO GIL
Último na táboa clasificatoria,
sen modelo de básquet definido,
cun plantel canso a pesar de
estarmos na primeira fase da
liga e poucas opcións de cam-
bio. Así está arestora o Breo-
gán. O presidente, Xesús Len-
ce, esixe un millón de euros máis
de orzamento para garantir a
presenza do equipo na elite.

O proxecto máis ambicioso do
Breogán nos últimos anos fai
aguas por todos os lados. Após
doce xornadas de liga, os celestes
son últimos, con só dúas vitorias
e un pésimo balanzo de canastras
anotadas e recibidas. A última de-
rrota, ante o todopoderoso Tau de
Vitoria, deixou en creba o pro-
xecto deportivo do adestrador
Moncho López e debilitou as es-
truturas económicas do club.

Á espera de que se resolva o
futuro do técnico, Xesús Lence
xa ergueu a man para esixir diñei-
ro e apoio. Para o presidente, os
perto de 4,15 millóns de euros cos
que conta o club para esta tempa-
da son insuficientes para crear un
proxecto de garantías na Liga
ACB. Foi por iso que esixiu un
aumento do capital dispoñíbel de
un millón máis, o que permitiría
contratar novos xogadores para a
segunda volta da competición.

Lence é propietario do grupo
lácteo do que forma parte o leite
Río, patrocinador do club lucen-
se e preside o Breogán en dele-
gación dun Consello de Admi-
nistración no que ten a maioría

das accións a Deputación de Lu-
go. Do presidente desta entidade,
Francisco Cacharro, recibiu o
presidente total apoio e prome-
teu axudalo para conseguir eses
investimentos, que, en principio,
deberían provir das billeteiras do
Pazo de Deportes.

O anuncio de Lence chega só

meses despois de que anunciase
o proxecto máis ambicioso da en-
tidade que preside. Ao redor da
dirección técnica de Moncho Ló-
pez, ex seleccionador español, o
Breogán creou un novo equipo
con xogadores moi experimenta-
dos e novos valores que parecía
destinado a conseguir doadamen-

te o acceso ás eliminatorias polo
título. Uns poucos meses des-
pois, todo parece ter fracasado.

López no disparadoiro

Para unha parte do consello de ad-
ministración, o adestrador Mon-
cho López é o principal responsá-
bel da crise. Aluden á falta de ex-
periencia do ferrolán na ACB, a
certos personalismos que danaron
o equipo e a un modelo de balon-
cesto que se viu pouco competiti-
vo nestas primeiras doce xornadas
de competición. Para substituílo,
estas voces críticas piden que se
fiche un técnico experimentado e
que non se concentre o poder de-
portivo nun só par de mans.

Polo momento, pese a todo, o
futuro de López está asegurado,
aínda que só sexa dun feble fío.
Xesús Lence considera que a súa
aposta persoal pode facer medrar
o equipo e confía na súa boa vi-
sión para que, xunto ao director
deportivo, Xermán Sánchez
Quintana, traia para Lugo dous
ou tres xogadores capaces de fa-
cer reaxir os celestes.

Mais, de momento, as xes-
tións para conseguir novas ficha-
xes están varadas. Os nomes que
están soando nos últimos días xa
declararon publicamente que
non ficharán polo Breogán. Ló-
pez e Quintana seguirán sondan-
do o mercado europeo para en-
contrar esas dúas figuras comu-
nitarias que permitan seguir so-
ñando con básquet de primeiro
nivel en Galiza.♦
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O equipo é último na ACB e periga o posto de técnico de Moncho López

O Breogán esixe un millón de euros máis
de orzamento para manterse na elite

Este ano
si haberá
partido
da selección
C. LORENZO

En efecto, haberá partido
amigábel da selección ca-
talá, da vasca, da andalu-

za, da canaria, da valenciana,
talvez da cántabra, da murcia-
na ou da asturiana. Mais non
da galega. A pesar de que ha-
bía voces que vían posíbel
que este ano debutase un
combinado propio nun
partido amigábel que xa se
soñaba contra Portugal,en Vi-
go ou contra o Brasil, na Co-
ruña, avanta veloz o mes de
decembro e a Federación ga-
lega segue sen dar mostras do
compromiso con esta
tradición, xa asentada noutras
autonomías, de aproveitar o
descanso do Nadal para revi-
talizar un vello costume.

O responsábel federativo,
Xulio Meana, ten acusado a
Manuel Fraga de non apoiar
a selección galega e sempre
lavou as mans neste asunto
conducindo as preguntas ca-
ra ao poder político. Con es-
te escudo e arroupado polo
triunfo en Madrid do seu
adaíl, Ángel María Villar, o
coruñés segue mudo diante
dos pedimentos, xa
históricos, de permitir que a
banda azul luza nunha cami-
sola alén da meritoria selec-
ción de afeccionados. Co seu
silencio despreza moitas vo-
ces que, desde dentro do
propio fútbol, considerarían
bonito que Galicia tivese a
oportunidade de competir
contra unha selección xa
consolidada.

O peor é que toda unha
xeración, talvez a mellor da
historia, a que durante os úl-
timos doce anos converteu a
Galiza nunha potencia futbo-
lística que até tivo tres equi-
pos na primeira división e
contou co Deportivo e o Cel-
ta na Liga dos Campións,
chega ao seu ocaso co soño
incumprido. Este é o ano da
retirada de Fran. O capitán
deportivista loitou moito
tempo por lucir a bandeira
galega no seu brazal e colga-
rá as botas sen poderse gabar
de ter xogado coa súa propia
selección. O dito é ‘Moito
fai quen quere’. Máis fai o
que non quere, como se ve
neste caso.♦

Moncho López non tivo fortuna no seu debut na ACB.



Dez anos do
Centro de Estudos
Galegos de París
O 10 de decembro o Centro de Estudos
Galegos de París conmemora a súa pri-
meira década de existencia, tempo no que
ten editado un vocabulario galego-francés
e impulsado diversos traballos. Para a ce-
lebración desenvolverase unha xornada
na que se debaterá a relación entre Gali-
za e Francia, na que participará a Uni-
versidade de París III-Sorbonne Nouve-
lle. A mesa redonda contará cos relatorios
de Antón Figueroa, Henrique Harguin-
dey e Michel García. O acto inclúe ade-
mais un concerto de música medieval.♦

Preséntase o disco
da Polifónica
de Pontevedra
O teatro Principal de Pontevedra acolle o
10 de decembro a presentación do disco
Unha voz na polifonía europea, edición
na que se recuperan as gravacións reali-
zadas pola Sociedade Coral Polifónica de
Pontevedra nos anos 1929 e 1958. Edita-
do por Ouvirmos  e co apoio do concello
de Pontevedra, a publicación deste novo
traballo histórico enmárcase nos actos
de conmemoración do centenario das
primeiras gravacións discográficas ga-
legas, un material no que se amosa a fa-
ceta de cantor de Alexandre Bóveda.♦

Ultímase
o II Congreso
do Audiovisual
Entre o 16 e 18 de decembro Composte-
la acollerá o II Congreso do Audiovisual
no que se afondará sobre a situación do
sector galego atendendo aos novos me-
dios, a formación dos profesionais, aos
contidos, a piratería e os dereitos de pro-
piedade e a industria cultural. Ademais
das conferencias e das sesións plenarias,
o congreso potenciará os encontros e
presentacións corporativas. Como rela-
tores participarán Manuel Rivas, Suso
de Toro, Xurxo Coira, Antón Reixa, Ma-
bel Rivera e Luís Tosar, entre outros.♦

Arranca a VI Mostra
de Curtametraxes
de Noia
Este fin de semana celébrase en Noia a
sexta edición da Mostra de curtametra-
xes, con máis de vinte proxeccións, entre
elas, seis estranxeiras. Entre as películas
que se pasarán no Coliseo Noela desta-
can a galega Lobos, a premiada co goya
Soños, do director Daniel Guzmán, a
francesa Hora sen cabeza. Nesta ocasión
o certame ofrecerá un premio especial á
traxectoria do actor Xosé Manuel Olvei-
ra. O xurado está integrado polo actor
Serxio Pazos, Albert Ponte, Álex Pa-
dernars e o guionista Ramón Campos.♦
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aría do Cebreiro Rábade Villar recibiu o 8 de
decembro o premio ‘Dámaso Alonso’ de in-
vestigación filolóxica para menores de 30
anos polo seu traballo As antoloxías de poe-

sía en Galicia e Cataluña. Representación poética e fic-
ción lóxica (Universidade de Santiago). A autora de Non
queres que o poema te coñeza recibirá 6.000 euros como
galardón por esta obra. Outro premio, desta volta o ‘Tur-
ner’ de arte, volveu outorgarse con certa polémica entre
artistas, críticos e galeristas. Este galardón, que concede a

prestixiosa Tate Britain, é un recoñecemento á orixinali-
dade dos autores máis modernos. O gañador desta edición
foi o británico Jeremy Deller, un videocreador cuxo tra-
ballo máis famoso é un achegamento a Crawford (Texas,
EE UU), vila na que ten o seu rancho George Bush. E ou-
tra arte ten o seu lugar en Santiago. A compañía Teatro do
Atlántico presenta na Sala Yago O encoro, de Connor
McPherson, un drama de moitas paixóns represadas diri-
xido por Xulio Lago con interpretacións de Gonzalo
Uriarte, Artur Trillo, Antonio Simón e María Barcala.♦

M
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Canto tempo leva en funcio-
namento a Fundación Luís
Seoane?

En 1996, mediante un de-
creto municipal, acéptase o le-
gado de Luís Seoane e compro-
métese a coidala e divulgala.
No 1997 xa se estrutura a Fun-
dación que estivo até 2003 nun
edificio de Durán Loriga e que
desde maio dese ano abriu a súa
sede definitiva. Neses seis anos
traballouse nos fondos e había
o compromiso con Maruxa Fer-
nández, a viúva de Seoane, pa-
ra erguer este edificio, que fora
un antigo cuartel onde se talla-
ban os reclutas. Fíxose un con-
curso público en 2000 que ga-
ñaron os arquitectos Juan Creus
e Covadonga Carrasco, e cons-
truiuse o edificio de nova plan-
ta respectando a estrutura anti-
ga pero só conservando o anti-
go patio, que está no centro, e
coas galerías rodeándoo.

Co edificio en marcha
mudou moito a proxección
da Fundación. Hai fondos de
Seoane en exhibición perma-
nente?

Ao principio houbo unha
pequena mostra con óleos, ma-
teriais de edición e gravados.
Cando cheguei á dirección, en
marzo de 2004, propúxenme
que sempre houbese obra de
Seoane en exhibición, porque
os fondos son moi ricos e va-
riados. A idea é que haxa obra
del sempre, non cunha exposi-
ción permanente, pero durante
todo o ano hai proxectos que
inclúen dalgún ou outro xeito a
súa obra. Agora estamos nun
semestre adicado á edición e
temos que procurar que as dúas
exposicións que non produci-
mos nós teñan unha vincula-
ción co Luís Seoane editor. No
caso da mostra sobre a editorial
Ruedo Ibérico, que está aberta
até marzo de 2005, existía esa
colaboración directa e incluí-
mos un óleo, e no caso de “Me-
dia vaca. A vida secreta dos li-
bros”, fíxose unha nova edi-
ción dos Retratos furtivos de
Seoane. Á marxe diso o día 16
de decembro inauguramos un-
ha exposición sobre o libro Ho-
menaxe á Torre de Hércules do
que se cumpren sesenta anos.

Un libro que tivo fama in-
ternacional.

No ano 1945 o Instituto de
Artes Gráfica de New York es-
collérao como un dos mellores
libro de debuxos do mundo da
década, xunto coa Historia
Natural de Buffon, ilustrada
por Picasso. Imos traer un Pi-
casso desa edición para que es-
texa a carón dun orixinal de
Seoane. Haberá tamén unha
videocreación sobre Homena-
xe á Torre de Hércules e un
cronograma sobre a obra de
Seoane. Facer continuamente
esas pinceladas sobre a múlti-
ple obra de Seoane parécenos
máis produtivo de cara ao
2010, no que se cumprirán os
cen anos do nacimento de Luís
Seoane. Chegaremos alá cunha
obra moito máis divulgada e no
centenario poderemos facer un-
ha gran exposición. Daquela xa
estará toda a súa obra inventa-
riada e organizado e cataloga-
do todo o seu arquivo persoal

para acceso dos investigadores.
Seoane morreu relativa-

mente novo, con 69 anos, pe-
ro a súa obra é vastísima.

E apesar de estar no exilio
moitos anos... Hai carpetas de
debuxos, ensaios non edita-
dos, traballos de radio que te-
mos escritos pero esperamos
recuperar tamén as fitas de

gravación, as maquetacións
dos libros, publicidade,... Por
iso me parecía unha pena non
ir contando as pequenas histo-
rias deste enorme mundo. Que
hai detrá do cartel de Cinzano,
ou o do Estatuto de Autono-
mía de 1936? Non só é unha
obra plástica, son documentos
históricos que teñen detrás súa

todo unha narración que hai
que reconstruír.

Agora cúmprense vintecin-
co anos do seu pasamento, pen-
sa que é suficientemente coñe-
cido Luís Seoane en Galiza?

Pola xente da investigación
sen dúbida. Pero non é abondo
coñecido pola cidadanía, e en
todo caso só se sabe ben do

pintor, porque era un home de
tantas dimensións que real-
mente resulta unha sorpresa
permanente. Por establecer un
paralelismo, en Cataluña e no
mundo Joan Miró é recoñeci-
do, e identifícase a súa estética,
ese traballo temos que facelo
con Luís Seoane e lograr reco-
ñecemento popular.

Axuda que a súa estética
sexa comprensíbel sen gran
esforzo?

Cando un repasa textos de
arte de Seoane el é moi explíci-
to na pintura e na escrita. Cando
fala de arte ten os conceptos e as
ideas ben claras e fala do artista
que sinte o arte fronte a aquel
outro que só trata de mirar o ar-
te. Esa claridade teórica trans-
mítese no que fai. Non sei se os
óleos que pintou nos anos 40 e
50 na Arxentina serían com-
prensíbeis na Galiza da época,
pero sei que cando comeza o
seu regreso nos 60, e forma o
Laboratorio de Formas con Isa-
ac Díaz Pardo, a súa obra é cer-
cana para o espectador.

Hai obra de Luís Seoane
en máis museos galegos?

Ademais dos nosos fondos,
o Museo de Belas Artes da Co-
ruña ten un legado importante
que fixo á Asociación dos Ami-
gos do Museu. Alí está por
exemplo ese óleo impresionan-
te e conmovedor sobre a emi-
gración dunha muller cun car-
tel ao pescozo “Je m’apelle
Maria...”. Tamén hai obra moi
importante no Museo Carlos
Maside de Sada.

A necesidade de divulgar
non precisaba tamén de mei-
rande atención dos medios
audiovisuais?

Espero que si e nesa direc-
ción imos. A videocreación que
inauguramos o 16 de decembro
e un paso, contan a historia dun
Seoane neno que a través da vi-
sión dun faro chega á praia e
recolle os sons do mar, basán-
dose nas obras do libro Home-
naxe á Torre de Hércules. Que-
remos ver como, despois de
tantos anos, esas figuras se ex-
presan por medio da técnica
máis contemporánea. 

Que tareas pendentes te-
ñen máis urxencia?

Moitas. Unha das metas do
2010 é facer un gran catálogo
razonado, outra a recuperación
das fitas das audicións radiais
que pode ser un gran momento
para entrar en colaboración con
diferentes emisoras e poder-
mos ouvir da súa voz as ideas
de Seoane. Por exemplo ver
como lembraba el A Coruña
desde Buenos Aires. E queda
por facer un bo documental
con moito material, fotografía
e opinións diversas. Pero para
iso hai que rematar de preparar
todo o seu arquivo. 

Con que financiación con-
ta a Fundación?

O edificio é propiedade do
Concello e seu é o financiamen-
to. Agora tratamos de entrar en
convenio con outras empresas e
institucións, porque resulta moi
custoso financiar e producir ex-
posicións, e sobre todo divulgar
e conseguir que a xente colla o
hábito de vir á Fundación. É un
traballo duro e caro.♦
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Silvia Longueira
‘Traballamos para que o centenario

de 2010 sexa o grande ano Luís Seoane’
XAN CARBALLA

A historiadora e xornalista Silvia Longueira (Brasilia, 1961), é
a directora da Fundación Luís Seoane. Desde un fermoso edifi-
cio no alto da cidade vella da Coruña, a fundación ten a res-
ponsabilidade principal de proxectar o legado artístico e intelec-
tual dunha das principais figuras da arte galega do século XX.

PACO VILABARROS
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Luís Seoane é un dos principais
afectados polo escuro telón que
baixou en 1936. Cumpría 26
anos o avogado que abrira un
pequeno despacho na Coruña,
cando as tropas de Franco se su-
blevaron e bombardearon va-
rios edificios da cidade. A nai de
Luís Seoane impediulle sair da
casa e posibelmente o salvou
dunha morte segura. Agachado
na aldea do seu cuñado, en
Montrove, consigue escapar vía
Lisboa coa axuda da súa na-
cionalidade arxentina, en cuxa
capital nacera o 1 de xuño de
1910, fillo de emigrantes que
non chegara a Galiza até 1926.

Seoane é o artista compro-
metido por excelencia, e durante
moitos anos a súa produción en-
saística afondou nesta idea, co-
mo hai pouco lembraba nestas
páxinas o seu amigo e compa-
ñeiro de tareas Isaac Díaz Pardo.
Encontramos a súa primeira ex-
posición en 1929, no tempo no
que tamén forma parte da Fede-
ración Universitaria Española
(FUE), que participou nas mobi-
lizacións estudantís a prol da re-
pública e a reforma universita-
ria. Desa época é tamén o seu
contacto co galeguismo e as sú-
as principais figuras, entrando
no 1933 no partido de Castelao.

O percorrido pola súa bio-
grafía é un continuo de activis-

mo social, político e cultural.
Obrigado a marchar para salvar a
vida, recompón a vida en Bueno
Aires, onde chegará acadar ver-
dadeira sona como pintor, consi-
derado por moitos como artista
arxentino. Pero o seu labor é
constante en favor da comunida-
de galega, dirixindo todo tipo de
iniciativas, das que se poden sin-
gularizar as múltiples editoriais
fundadas, revistas inmensas co-
mo Galicia Emigrante ou a audi-
ción radial do mesmo nome. 

A carón destas iniciativas, o
artista incensante ponse a tra-
ballar na recuperación da in-
dustria cerámica de Sargadelos
e crea o Laboratorio de For-
mas, pinta, grava, ilustra, debu-

xa, fai murais, teoriza sobre ar-
te, escrebe poesía e teatro,... O
seu regreso definitivo a Galiza
non se produce até 1976. Mo-
rre o cinco de abril de 1979 na
Coruña, dun derrame cerebral.

No ano 1994 dedicóuselle o
Día das Letras Galegas, pero non
tivo a sorte de anos posteriores
no que o labor editorial permitiu

unha ampla difusión dos autores
homenaxeados. Ese traballo de
divulgación está hoxe principal-
mente nas mans da Fundación
Luís Seoane, creada pola man
firme dos seus albaceas e a súa
viuva, Maruxa Fernández, que
veu colmado o soño de ver de-
positada e en marcha a obra dun
dos seus máis grandes artistas.♦

Luís Seoane,
vintecinco anos sen o artista integral

Ana Luisa
Amaral
MARTA DACOSTA

Unha tarde de sábado,
mentres tiraba libros
do andel na Bertrand

de Braga, caeu nas miñas
mans o poema. O libro titulá-
base Às vezes o paraíso, de
Ana Luisa Amaral.

Lino unha e outra vez, sen
saber explicar por que me
recoñecía no poema, por que
me identificaba coa muller que
escribía naquel libro. Foi un
achado importante. Víame nos
versos e recoñecía o que para
min é un mesmo gusto pola
palabra exacta, transparente e
simbólica, capaz de nos trasla-
dar os sentimentos e ao tempo
construtora dun mundo propio.
Unha poesía sen artificio inne-
cesario, directa e fermosa.

Un ano despois, mentres go-
zaba do sol e da praza da Repú-
blica no decembro vianés, volvín
procurar os versos de Ana Luisa
Amaral: Imagens, Minha señora
de quê. Insuficiente, debía volver
novamente para poder ler tamén
Coisas de Partir, non había máis
nos andeis.

Ana Luisa Amaral é
profesora de literatura inglesa
na Faculdade de Letras de Por-
to, realizou a súa tese de douto-
ramento sobre Emily Dickinson
e con A. Gabriela Machado rea-
lizou un Dicionário português
de termos feministas. Publicou
o seu primeiro libro de poesía
en 1990, Minha señora de quê.
No prólogo á segunda edición,
en 1999, M. Irene Ramalho di
que desde a publicación dese
seu primeiro libro a poeta “Se
tem vindo a impor nas nossas
letras”, presentando unha
concepción da práctica poética
que contradi a tradición. Para
Irene Ramalho isto é así porque
Ana Luisa Amaral se presenta
como o contrario do que a
tradición recolle para a figura
do poeta: “mulher e não
homem; despojada ..., desinspi-
rada ..., ausente...” E certamente
Amaral fai fincapé en contrariar
a tradición, reinterpreta e volve
falar dos mitos, das personaxes,
das figuras prototípicas. Contra-
ría e ironiza, principalmente en
Imagens (2000) onde transitan
entre os versos as sombras de
Penélope, de Helena, de Ariad-
na, a Penélope que se nega a
Ulises, quen non regresará. 

Anos antes publicara Coisas
de partir, libro do que podemos
atopar poemas traducidos en
compaña de Andolin Egurkitza,
onde a ironía é a chave que abre
a porta da reflexión. Así no poe-
ma “Reais ausências”: “Não há
rainhas, não. // Quando se fala
em mitos, é sempre Artur // ou
D. Sebastiao ...”, ou no magnífi-
co “Lugares comuns”, un
poema sobre a uniformidade
das concepcións sociais, en Por-
tugal, ou Londres: “e pensei que
afinal não interessa Londres ou
nós, // que em toda parte // as
mesmas coisas sao.”

As mesmas cousas son, a
mesma necesidade de escribir-
nos, definirnos, construirnos...
en feminino.♦

Unha cousa é a obra realizada polos homes com-
prometidos coa problemática fonda do seu tempo
e outra a que fan os homes para adornar, para mu-
sicar, como divertimento ou por puro ensaio cien-
tífico ou estético. Estas posturas do home ao en-
frentarse coa súa obra fanse presentes no conxun-
to dela, mais tamén en cada un dos detalles fican
pegadas da súa intención. Isto non é un sistema
absoluto, pois en xeral estas intencións aparecen
mesturadas, ás veces confúndense ou disimúlanse
e xamais aparecerán puras. Pero é indubidábel que
ao contemplar en conxunto ou en detalle a vida e
a obra do home estas orientacións fanse evidentes.

Non se trata de rexeitar as experiencias puras
da ciencia e da arte ou dos puros esteticismos e
cientismos pois eses virtuosismos foron ben nece-
sarios para facer evolucionar as cousas, mais se fa-
cemos un repaso na historia vemos que a obra que
ten acadado máis transcendencia foi aquela que es-
taba ao servizo dunha orientación ética, que ade-
quirira un compromiso coa problemática do seu
tempo. Coido que non é necesario poñer exemplos.
Naturalmente, esta preocupación que expoño léva-
nos directamente a preguntarmos sobre a función
que cumpre a creación humana, a función social
que están a cumprir a ciencia e a arte.♦

Orientación ética da arte
LUÍS SEOANE

X.C.
No ano 1979 Galiza perdeu a tres grandes figuras da súa cul-
tura: Celso Emilio Ferreiro, Eduardo Blanco Amor e Luis
Seoane. Seoane foi todo un renacentista, que brillou con for-
za en todo o que tocou, pintura, cerámica, literatura, edición,
xornalismo cultural,... A súa morte en 1979 e o seu longo exi-
lio impediu un meirande coñecemento dunha figura principal.

Luís Seoane retratado por Eduardo Blanco Amor.



Título: A negrura do mar.
Autor: Ramón Caride.
Edita: Xerais.

Said o Sheila son dous cativos,
irmáns, que forman unha pare-
lla de aventureiros investigado-
res felizmente prolífica. Desde
a súa primeira
aparición, des-
de aquel Peri-
go Vexetal,
Premio Mer-
lín, de 1995,
son moitos os
rapaces e rapa-
zas galegos
que gozaron as
súas aventu-
ras. A mencio-
nada Perigo
Vexetal vai po-
la 7ª edición,
Ameaza na
A n t á r t i d a
(1997) pola 6ª e 0 futuro rou-
bado (2000) anda na 4ª edi-
ción. Neste 2004, á colección
Merlín chegou A negrura do
mar, volume no que se inclúen
outras tres novas aventuras
destes dous intrépidos e inteli-
xentes, rapaces do futuro, dun
futuro que para eles é pasado, o
cal, se temos en conta que se
dirixen frecuentemente ao lec-
tor e este non é contemporá-
neo, fai deles narradores peci-
lares. En dúas destas ocasións
onde con valor, astucia e cultu-
ra, resolverán casos de impor-
tante problemática ecolóxica. E
no outro dáse conta da orixe de
Said e Sheila, pois hoxe han ser
moitos os cativos que se teñan
preguntado de ónde chegaron,
estes dous galegos do futuro,
que viven nun muíño e fan ta-
pices, de nomes exóticos, aínda
que a crecente e imparábel
mestizaxe cultural nolos fai ca-
da día máis familiares.

Na segunda delas, “A pri-
meira aventura”, por boca de
Said relátasenos a que, en rea-
lidade, é a primeira aventara,
pois é anterior a Perigo Vexe-
tal. Aínda que, verdadeira-
mente, eles non son os prota-
gonistas centrais. Este rol está
desempeñado por Xan, o avó.
Nalgún punto no que o que
agora, aínda que no 2067 xa
non, se chamará así, nalgún
punto dese desértico e árido
lugar, hai un oasis, unha illa
verde entre mares de area, de
casiñas pequenas e brancas,
alí viven Said e Sheila cos
seus pais Haziz e María o co
seu avó Xan. Mais a ese lugar,
como unha proxección do pa-
sado no futuro (proxección,
que se mantén en todo o volu-
me) chega a besta da guerra;
logo dun descritivo comezo
soan alarmas que rompen a vi-
da e nos intalan na acción pa-
ra non abandonarnos. En si, a
trama deste relato, conta como

Said e Sheila chegaron a Lore-
da, ao muiño de Loureda onde
viven agora. Para chegar alí
houberon de sufrir unha aven-
tura no deserto, que consiste
na fuxida daquela paradisiaca
illa verde. E nesa fuxida ten

un protagonismo relevante o
avó Xan. Nesta desesperada
fuxida, motivada dunha das
peores caras do ser humano, a
querencia pola violencia con-
tra semellantes, manifestarase
tamén aquelo que nos fai dig-

nos da condición humana: a
tenrura, a piedade.

“A negrura do mar”, que
dá titulo ao volume e o enceta,
ten como miolo, como centro,
a recente catástrofe do Presti-
ge. No 2076, unhas manchas
oleaxinosas de cor escura co-
mezan a aparecer na Costa do
Morte. Este é o desencadeante
que leva os dous irmáns a in-
vestigar. No inicio das súas
pescudas, sonlles entregadas
unhas cartas nas que se conta,
na voz dun mozo de Ogrobe, o
desenvolvemento, dos aconte-
cementoss que tiveron lugar
no 2002, a soidade, a impoten-
cia, a solidariedade. A partir
de aí, a astucia e o saber dos
dous irmáns orfos, levaranos a
resolver o misterio, non sen
antes correr perigos dos que
foxen, pois aos amos do mal
non lles gusta nada que se en-
tremetan nos seus negocios.
Porque, claro, como sempre,
detrás de todo está o desmedi-
do afán de lucro de mentes sen
escrúpulos, que choca e con-
trasta coa conciencia ecolóxi-
ca de Said e Sheila, auténticos
paladíns (nesta e nas demais
aventuras) do respeto e amor
pola vida natural. 

E “O misterio do prión”, a
aventura que pecha o volume,
ten como referente a peste po-
pularmente coñecida como mal
das vacas tolas, outro exemplo
de cómo a cobiza provoca
grandes desastres. Neste caso,
a EBB, a encafalopatía espon-
xiforme, non se produce en
ovellas nin en vacas senón en
avestruces que viven na explo-
tación dun amigo de Said e
Sheila. Na resolución do miste-
rio xoga un papel fundamental
o coñecemento da historia, sa-
ber que iso xa aconteceu antes,
como foi, que efectos produ-
ciu, por que foi motivado. Es-
tando ambos (Prestige e EBB)
aínda frescos na memoria dos
lectores a oportunidade destas
lecturas é evidente.

Poderase argumentar que
estas lecturas non teñen unha
alta literariedade, son escritas
sinxelas, de estruturas sim-
ples, que procuran como un
valor moi importante a proxi-
midade ao lector e a emoción
que poidan producir neles.
Exactamente igual que en cal-
quera outra lectura. Precísase
tanto deste tipo de discursos
que transmiten valores e ofre-
cen unha transversalidade moi
operativa (bioloxía, ecoloxía,
historia ... ) como doutros que
afagan os rapaces ás calidades
literarias, o que non resulta
positivo é a igualación, a neu-
tralización no primeiro dos
modelos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Biblioteca Fole
Historias que ninguén cre e
Contos da néboa son os dous
primeiros volumes que
Galaxia pre-
senta na súa
Biblioteca
Ánxel Fole.
Ambos os li-
bros
compóñense
de relatos on-
de o
fantástico apa-
rece intrincado
na vida cotiá,
nos anos grises
do franquismo.
Obras fundamentais para
coñecer a esencia da literatura
do lucense.♦

Lendas urbanas 
O caso do neno na lavadora, a
panca de cambios convertida
en consolador,
a autoestopista
que avisa dun-
ha curva
mortal… Estes
mitos modernos
e outros
fincados no
mundo tradicio-
nal compoñen
Arrepíos e
outros medos.
Historias galegas de
fantasmas e terror, de Xosé
Miranda e Antonio Reigosa,
primeiro volume da nova
colección ‘Lendas de Galicia’,
de Xerais.♦

Ulises e
o seu porqueiro
Biblos presenta o seu último
volume, Outono na illa, de
Xosé Manuel
Martínez Oca.
O libro segue
a vida cotiá
dun Ulises que
vive dos recor-
dos, entre
furanchos e en-
soñacións, a ca-
rón de Penélope
e dos seus inse-
parábeis amigos
o porqueiro e o boieiro. Até
aparece un tal Homero que es-
coita as súas historias dos
tempos heroicos. Na colección
‘Mandaio’.♦

O último Tolstoi
Lev Tolstoi deixou escrita un-
ha derradeira obra digna da
súa magna
bibliografía.
Hadzi
Murat é un
achegamento
aos rebeldes
chechenos
que se
arrepoñen aos
desexos impe-
riais rusos nun
territorio de
terra dura, noi-
tes xélidas e homes dunha soa
peza. Novela de forte presenza
e personaxes vizosos que des-
vela o fracaso da represión.
Edita Txalaparta.♦

Con valor,
astucia e
cultura,
os dous
rapaces
resolverán
casos de
importante
proble-
mática
ecolóxica.

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. GUÍA DAS AVES DE GALICIA.
Xosé M. Penas e outros.
Baía.

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

3. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.

Xosé Feixó.
Xerais.

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

5. AS BIOINVASIÓNS NA
GALIZA.

Xurxo Pérez e Xosé Bouzó.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Tres aventuras máis de Said e Sheila
Ramón Caride retoma a historia
destes dous rapaces galegos do futuro

Ramón Caride.                                                                       PACO VILABARROS
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Título: Soberano.
Autor: Adolfo Caamaño.
Edita: A Nosa Terra.

Houbo un tempo no que a so-
ciedade galega deixou de ser
rural para se converter non

noutra urbana, senón nun híbrido
que propiciou a aculturación e o
estrañamento da propia tradi-
ción. Un tempo
no que as cun-
cas de viño e as
copas de caña
cedéronlles o
paso aos gin-
tonics e aos co-
ñacs con cho-
colate ou no
que un carni-
ceiro chamado
Raimundo po-
día transmutar
no boxeador
Ray Meat por
obra e graza da
recén chegada
televisión, que
comezaba daquela a viaxe cara á
omnipresenza da que hoxe goza.

Soberano, primeira novela
de Adolfo Caamaño, posúe co-
mo unha das súas principais
virtudes o debuxo dun excelen-
te retrato, entre hilarante e dra-
mático, daquela sociedade
que, en moitos sentidos, expli-
ca o noso presente. A partir do

relato dunha anécdota mínima
–o accidente dun camión carga-
do de botellas de coñac– Caa-
maño degraña a paisaxe vital
dos últimos anos do franquismo

e os primeiros da transición den-
de unha perspectiva narrativa
que prefire o distanciamento iró-
nico, pero lúcido, ante un extra-
vagante panorama de contrastes
sociais causantes de situacións
moitas veces disparatadas pero
posuidoras do recendo de auten-
ticidade necesario para provocar
a complicidade do lector.

Valéndose dun entramado de
saltos temporais que relacionan
a peripecia vital dos personaxes
cos acontecementos históricos
que os condicionan, o vigoroso
avance da trama de Soberano
repasa o variado mosaico de fi-
guras –case todas elas eivadas
por algún tipo de derrota vital–
que poboan aquela sociedade

amedoñada. Individuos venci-
dos e entrañábeis ensarillánse
nun nobelo de pequenas histo-
rias que, dende as guerras de
África (Abd-el-Krim ou Sidi If-
ni) até as máis recentes do con-
trabando nas Rías Baixas, com-
pletan unha acertada radiografía
da nosa historia máis recente.
Todo isto sen renunciar ás chis-
cadelas á tradición narrativa
procedente de Cunqueiro nin
aos elementos simbólicos que
engastallan as arelas íntimas dos
personaxes co seu papel de fi-
gurantes na intrahistoria do tar-
dofranquismo (como esa espe-
cie de MacGuffin no que se
converte a historia do anel le-
xionario que vai de man en man

ao longo de case un século).
Pero sobre todo, Caamaño

amósasenos coma un escritor
cunha clara vocación de estilo.
Nunha época onde proliferan os
textos cuxa única preocupación
é “contar unha historia” fachen-
deando dunha arrepiante deso-
rientación literaria, agradécese a
aparición dun autor que, xa den-
de as primeiras páxinas da nove-
la, corre riscos ao modular unha
voz narradora que transita do es-
tilo indirecto libre á omniscien-
cia cunha notábel fluidez, impli-
cando o lector e axilizando o re-
lato. Un autor que atopa na bre-
vidade dos capítulos o mellor
aliado para a construción dun
ritmo narrativo contido que bule
ou acouga segundo as necesida-
des da historia. Un autor, en fin,
que manexa cun alto grao de
perfección a combinación de to-
da unha serie de rexistros, dende
a retranca implícita nalgúns dos
episodios máis esperpénticos da
historia cotiá do franquismo até
un certo tremendismo na descri-
ción das caras máis sórdidas da
sociedade que retrata. 

Por todo iso, e malia algúns
excesos no preciosismo ao que
tende a súa prosa, a entrada de
Adolfo Caamaño no panorama
da narrativa galega merece to-
da a atención que se lle debe a
un autor que ten cousas que di-
cir e que logra explotar todos
os seus recursos. Non o perdan
de vista.♦

MANUEL XESTOSO

A entrada
de Adolfo
Caamaño
no
panorama
da narrativa
galega
merece
toda a
atención
que se
lle debe
a un autor.

Murguía
Revista galega
de historia

Nº 4. Maio-agosto 04. Prezo 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores.

Este número está dedicado
monograficamente á música
en Galiza, co gallo do
centenario da
primeira
gravación.
Inclúense
traballos de
Teodosio
Vesteiro,
Ugia Pedrei-
ra, Martín
Blanes,
Ramon
Pinheiro,
Félix Castro,
Constantin Brailoiu, Norberto
Cirio, Cástor Castro, Roberto
de Andrés e José Luís do Pico.
Inclúense entrevistas aos
músicos Mini e Mero, do gru-
po A quenlla e ao concelleiro
de Cultura de Pontevedra,
Luís Bará.♦

Carreiros
Nº 3. Novembro 04. 
Edita: Asociación Cultural A Fervenza de 
Ouzande (A Estrada).

Xosé Luna dá conta da
historia de San Lourenzo de
Ouzande. Manuel Castiñeira
repara no cruceiro do adro de
Ouzande. Carmela Sánchez
explica como catalogar o
patrimonio
de Ouzan-
de. Xabier
Camba ex-
plica a
relación en-
tre Castelao
e Ouzande.
Ademais,
fai a crónica sobre as activida-
des lúdicas e asociativas dos
últimos meses.♦

Paracoches
Nº 2. Outubro 04.
Dirixe: Armando Alonso.
Edita: Prensa Atlántica.

No capítulo de análise, a
redacción viaxa de Vigo a Po-
rriño polo novo tramo da auto-
estrada AP-9. Considérase cara
e sen poucas vantaxes compa-
rativas a
respecto
da
autovía. O
camionei-
ro Antonio
Montero
prepara en
Vigo o
rally Dakar
2005. Na
análise de
novos vehí-
culos son protagonistas o Saab
9-5 Station Wagon, o BMW
Serie 1 e outras novidades das
casas Mazda, Rolls Royce,
Honda, Ford, Skoda, Audi e
Land Rover. Armando Alonso
descobre o Peugeot 206 tunea-
do de Iago Martínez. Na base
de datos, os coches
“comprábeis” máis
semellantes aos bólidos de
Fórmula Un.♦

Título: Poesía reunida (1957-2001).
Autora: Xohana Torres.
Edita: Pen Club de Galicia.

A colección “Arte de trobar” es-
tá a entregar, á parte dos libros
galardoados co premio do PEN,
unhas escolmas e/ou poesías
completas, bela e coidadosa-
mente editadas de autores xa
consagrados. Esperemos que
continúe. Dentro da serie de
“consagrados”, da man de Lu-
ciano Rodríguez, responsábel da
edición, acaba de entregar a Po-
esía reunida, de Xohana Torres,
un(ha) d@s grandes poetas do
século pasado e do inicio deste.

Como ben di o editor, a “súa
obra poética (é) breve pero den-
sa” (tres libros en 44 anos; o edi-
tor dá a nova de outro en prepa-
ración), e nela hai “un proceso
de maduración lento, reflexivo e
sen présas”. Un proceso de ma-

duración de libro en libro, que
entrega unha obra na que abrolla
con naturalidade a efusión lírica,
a comunicación afectiva, a acep-
tación dunha subxectividade rica
en femineidade
–non sei achar
outra palabra–,
sentimento e
sinxeleza afec-
tiva. Todos os
poemas, mes-
mo aqueles, so-
bretodo do pri-
meiro libro nos
que se quebra o
ritmo, adoitan
ter unha unidade de estilo, de es-
crita, e case de temática. A poeta
opta por unha expresión viven-
cial, subxectiva e directa, me-
diante a cal afonda na súa propia
condición de muller e no enig-
mático destino humano.

Mais, curiosamente, a poesía

de Xohana Torres non empurra á
complicidade, o lector non pode
implicarse facilmente coas pala-
bras e fica como un espectador de
primeira fila, mentres sinte como
medra nel a conciencia daquel
mundo da poeta, non exactamen-
te propio como lector, aquela vida
fóra de si que a poeta expresa e o
espectador (ou o lector), segue
con vertixe. Porque a distancia
que hai entre o lector e o poema
non é negativa, ao contrario. O
poema en Xohana Torres impón
unha determinada humildade, xa
que non se trata de apropiarse del
no mellor sentido posibel, trátase
de que é difícil a mistificación
cun autor tan radical, tan autóno-
mo canto aos discursos morais e
estéticos a que estamos afeitos.

Os temas recorrentes que xera
esta poesía ou os temas recorren-
tes que xeran a poesia de X. To-
rres, poden considerarse perfecta-

mente típicos, mais aquí o miste-
rio –misterio implícito na súa sin-
xeleza– que producen é unha per-
manente conmoción. Temas co-
mo a casa, a infancia, a avoa, os
amigos, as cidades, os lugares, a
morte..., cada un aparece singular,
como un mundo en aparencia per-
fecto mais supeditados por fíos in-
visíbeis á plenitude da vida, á súa
percepción e á súa perda. 

A poesía de Xohana Torres
ten un lugar, dos primeiros, in-
cuestionábel dentro da lírica
galega dos séculos XX e XXI,
porque está á marxe das modas,
inmune, porque é unha biogra-
fía do presente (malia a evoca-
ción). Por iso, estamos seguros
que esta Poesía reunida contri-
buirá non só a consolidar ese
lugar da poeta, senón a aumen-
tar o número de lectores.♦

X.G.G.

Xohana Torres, incuestionábel e
á marxe de modas

Os temas
poden
considerarse
típicos,
mais cada
un parece
singular.

Excelente novela de Adolfo Caamaño
Soberano completa unha acertada radiografía
da nosa historia recente

Adolfo Caamaño.                                                                                     X.E.A.



Título: Os incríbeis.
Dirección e Guión: Brad Bird.
Nacionalidade: EE UU, 2004. Animación.

Hai xa un par de anos pasou
brevemente polas carteleiras do
país unha  verdadeira xoia do
cinema de animación contem-
poráneo. Non viña da estimu-
lante industria nipona nin tiña o
selo da omnipresente Disney
–neste segundo caso dificil-
mente lle podería adxudicar o
de xoia. O filme pasou bastante
desapercibido
e poucos fala-
ron del aluci-
nados como
andaban públi-
co e críticas
cos produtos
da factoría Pi-
xar e as novas
animacións 3D
coas que os
n o r t e a m e r i -
canos trataban
de lles faceren
fronte aos pro-
dutos do país
do sol nacente.

Refírome a
O xigante de
ferro, unha ma-
rabilla de ani-
mación clásica, só no apartado
gráfico, que cun equívoco as-
pecto de filme xuvenil facía un
sentido homenaxe ao cinema
americano de serie B fantacien-
tífica da década do 1950 e retra-
taba con atinada ironía, como
poucos filmes de imaxe real fo-
ron capaces de facer, a histeria
anticomunista dos EE UU do se-
nador Joseph McCarthy  e tantas
outras luminarias da época.

O responsábel da fita, Brad
Bird, viña acreditado por ser un
dos responsábeis das primeiras
tempadas dos Simpson e por
ter colaborado como guionista
con Steven Spielberg naquela
serie de historias fantásticas en
clave “dimensión descoñecida”
que o creador de ET producira
para a televisión a mediados da
década do 1980.

Pasaron os anos e pouco máis
se volveu saber de Bird. Hai que
sinalar no seu descargo que os
proxectos en materia de cinema
de animación teñen unha xesta-
ción máis repousada ca o emba-
razo dunha elefanta. Se non que
lle pregunten a Katsuhiro “Aki-
ra” Otomo. Eu aínda non acabo
de comprender o ritmo stakhano-
vista de Hayao Miyazaki, xenio
de xenios, capaz de levar a bo ter-
mo un parto cada catro anos.

Pasaron os anos como di-
ciamos e por fin nos volvemos
a atopar con Brad Bird, entre-
gado agora ao efectismo 3D e
baixo a protección da escudaría
Pixar –Montros SA, Buscando
a Nemo– pero fiel aos seus
postulados de sempre. A súa
agardada nova fita Os incríbeis
é probabelmente a  mellor

mostra do cinema de anima-
ción “para todos os públicos”
que lle podemos botar á retina
nestes últimos anos. E moito
me temo que pola beira nortea-
mericana non se vai superar a
cousa nuns cantos anos. 

Bird monta unha comedia
de situación con familia de su-
perherores que parodia os Ca-

tro Fantásticos da Marvel –xa
saben Spiderman, X-Men,
Hulk... Nuns poucos meses po-
deremos asistir tamén á versión
oficial do citado cómic. 

Pero a cousa vai moito máis
alá, de verdade que teñen que
ver O xigante de ferro. Bird
comprende perfectamente o ver-
dadeiro sentido da parodia como

subcategoría do humor inteli-
xente e converte a típica bufona-
da con superheroes nunha sátira
familiar que refresca a esencia
do que no seu día puideron su-
por os Simpson –o director xa
contribuíra á renovación hai uns
anos con outra serie televisiva
de animación nesa liña que por
aquí só desfrutan os que pagan o
cable ou o satélite, King of the
hill. Superheroes en familia en-
frontados á ameaza dos miche-
líns, os desencontros co xefe da
aseguradora ou a idade do pavo
dos seus fillos adolescentes.
Evidentemente tamén temos a
superameaza de rigor que hai
que deter para salvar o mundo
pero o cerne da historia está no
ton de vida cotiá costumista. Pa-
ra os afeccionados á banda dese-
ñada de filiación anglosaxona e
xénero superheroico un aliciente
máis, probabelmente o princi-
pal, é o xeito en que Bird recicla
algo máis de 60 anos de historia
do xénero con vocación enciclo-
pedista e dente de bo coñecedor,
exactamente o que xa fixera con
toda a parafernalia da serie B na
súa anterior longametraxe.

Sobre o apartado técnico da
fita a estas alturas penso que xa
resulta totalmente prescindíbel

falar das marabillas que poden
facer os rapaces de Pixar coa
animación dixital. O peor da pe-
lícula, para os que a vimos no ci-
ne, en versión dobrada, é a esco-
lla das voces na versión españo-
la. Seguindo esa infausta moda
de poñer famosos a dobrar fil-
mes de animación e facendo un-
ha curiosa transmutación da sit-
com norteamericana aos reme-
dos de produción peninsular
aquí temos a Esther Arroyo e
Antonio Molero representando
o sector da xunto a Ana Rosa
Quintana (si esa, non hai outra)
e Antonio Herrero cubrindo a
cota do famoseo. Inenarrábel.
Como o das versións orixinais
con subtítulo é xa unha batalla
que dou por perdida propoño so-
lución alternativa xa. Campaña 

da Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística para dobrar
Os Incríbeis cun combinado
nacional dos repartos de Mare-
as vivas, Rías Baixas e, por que
non, Pratos combinados. Se
Antonio Molero pode substi-
tuir a Samuel L. Jakcson na
versión española porque non o
vai poder facer o Miro (Ernes-
to Chao) na galega.♦

XOSÉ VALIÑAS
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Superheroes para o mundo real
Os incríbeis é unha obra mestra de debuxo en 3D e de guión

Bird
converte
a típica
bufonada
con
superheroes
nunha sátira
familiar que
refresca
a esencia
do que
no seu día
puideron
supor
os Simpson.

Brad Bird e a súa dona Liz.



De onde vén a idea de enlazar
cadro e poema?

É a primeira vez que o fago
de forma explícita. Sempre rela-
cionei a poesía coa música e máis
coa pintura. Todo creador se
apoia noutra arte para explicar a
propia. Este libro vén dos apun-
tes que fun tomando durante
anos nos Uffizzi, no Hermitage,
no Museo Nacional de Atenas ou
nas igrexas do noso románico.

Cando se le calquera dos
poemas un non imaxina o ca-
dro, se non o coñece, máis ben
é coma se vostede fose o pintor.

O proceso, consciente ou
inconciente, foi o de habitar o
soño creador do pintor ou es-
cultor co meu propio soño. É o
único xeito de entrar na cerna
do cadro e da cultura que o cre-
ou. Entrar na alma do cadro
implicaba trascender a imaxe
evidente, non facer descrición.

A pesar diso, este é un li-
bro máis textual ca outros
anteriores.

Hai unha certa mudanza.
Case sempre tiven como prota-
gonistas dos meus libros a na-
tureza e a soidade do ser huma-
no diante do cosmos. Aquí tal-
vez se incide nunha literatura
que pon o home no centro, o
ser humano como construtor da
historia e como ser temporal.

Os silencios seguen a xo-
gar un papel moi importante.

Por moito que o ser humano
constrúa a súa historia non deixa
de estar só, de sentir o desampa-
ro. É imprescindíbel deixar moi-
tos silencios ao seu redor. O ser
humano nunca di a derradeira
palabra sobre si mesmo. A li-
teratura con vontade de perma-
necer é a que se axeita ao propio
mundo poético do lector. Cando
editas contés o alento vendo que
libro recibe cada quen.

Tamén segue a notarse o
peso da infancia.

A infancia é o territorio do
intemporal. Certos seres queri-
dos e certas circunstancias aca-
ban dándoche unha imaxe.
Mesmo alguén que viches unha
única vez acaba sendo esencial,
arquetípico, para ti. A infancia
é un lugar habitado por soños.
Co paso do tempo a vida sitúa-
te na humildade do hoxe. A in-
fancia queda como referente.

Talvez pola influencia dos
cadros, o libro está tinguido
de cores.

O título remite ás variacións
que as nubes fan da luz conver-
tendo a terra nun rostro humano
e está suxerido polas Variacións
Goldberg. Coincide con que es-
tou a facer no mar das Mariñas
de Oleiros un diario de ceos,
que son as cores que a luz, ao
longo do día, pon na nube. É a
beleza dos ceos atlánticos, moi
distinta da mediterránea. O ceo
do Atlántico radicaliza a per-
cepción, un non imaxina o que
hai detrás. Aparecen palabras
moi absolutas como fin da te-
rra, alén. Co Mediterráneo ima-
xinas un mar habitado nas súas
illas. A percepción da luz é ou-
tra. Enlaza coa luz e as cores
nos cadros. A paleta dos ceos
galegos é distinta. Levoume
aos cadros e alí comezou o pro-
ceso de que as cores implicaban
ledicia, tristeza, dor...

Nun verso di: “reducín to-
do ao esencial, suprimindo per-
sonaxes / e ninguén olla a nin-
guén e todos son evidencia e
misterio”. É coma se pretende-
se describir o seu propio estilo.

É que se trata do comezo do
Renacemento. O poema refíre-
se a un cadro de Giotto e Giot-

to é o que apreixa a alma hu-
mana dentro do corpo e a pin-
tura perde rixidez. Para falar do
sentir hai que procurar o esen-
cial da linguaxe.

Tamén se percibe ás veces
un certo clasicismo.

É a busca na historia daqui-
lo que permanece. O intento,

case nunca conseguido, de
apreixar instantes de eternidade. 

É influencia dos cadros?
Si. Imaxinemos os séculos

de arte, de saber que hai deposi-
tado nun retablo barroco de cal-
quera das nosas igrexas románi-
cas transformadas. Ves iso e pen-
sas: cantos séculos de cultura se-

dimentada, canto oficio! Canta
historia hai detrás de cada xesto
do pincel, igual que da ferramen-
ta. Sempre digo que a curva da
madeira do zoco é a exacta. É a
que mide o paso axeitado para
acompañar o gando. Non podes
correr, nin ir máis amodo.

“Quen escoitou o silencio
non o esquece:/ a súa ollada:
Redonda, sen eco./ E morre sen
perecer. Frente ao ser./ É lonxe-
vidade, onda nada é perdido”.

Moitos dos poemas do libro
xa teñen anos, pero este saíu ca-
se na primeira escrita. É un po-
ema que, como o primeiro vio-
lino na orquestra, dá o ton para
todo o libro. Fíxeno á morte do
meu pai. O ton tamén se percibe
no primeiro poema: “Ninguén
escribe fóra da súa propia vida”,
aínda que seña o modo como ti
vives a vida dos outros. 

Malia as diferenzas que
comentamos a respecto do
resto da súa obra, aquí percí-
bense tamén con claridade as
súas constantes. Case se pode
dicir que a lectura de calque-
ra estrofa permite decontado
saber que é súa.

Manuel María dixo no li-
miar da escolma da miña poe-
sía que tiña unha voz propia. É
o esforzo de atopar unha lin-
guaxe para o teu mundo.

Como poeta, enmárcase
nalgún grupo?

Eu veño do 75. O tempo his-
tórico deixa pegadas. Por moito
que intentes rompelas están aí.
O propio Pimentel escribiu Cu-
netas. Hai constantes entre poe-
tas, mais penso que aínda queda
moito por dicir. Quizais seña
posíbel falar de grupos perto do
límite final que peche o ciclo,
cando teñamos máis anos. Meti-
dos nunha realidade veloz coma
esta, estamos sempre agarrando
para que non se nos escape a
historia. O que si vexo en co-
mún nos poetas que vivimos
aquel tempo é unha certa ética,
unha dialéctica cultural, rigor
estético pero sempre en contac-
to co mundo exterior.

Fálenos das súas pre-
ferencias.

Na estética intentei sempre
ir cara a oriente: os grandes clá-
sicos chineses, os gregos, Safo...
Pero máis que autores, para min
son determinantes certas obras.
Este último ano en Galiza, por
exemplo, houbo unha boa co-
lleita: Territorio da desapari-
ción de Fernán Vello, En con-
creto de Luisa Villalta, Casa úl-
tima de Xulio Valcárcel, A cou-
sa vermella de Olga Novo, ten
alí un poema ao seu avó, leuno
en Bos Aires e fixéronllo repar-
tir en fotocopias. Tamén está a
obra reunida de Xavier Seoane. 

É tan boa a poesía galega
dos últimos anos como din?

É unha poesía sólida. Non
se trata dun libro ou dous. E hai
nomes novos como o de Olga.

A un poeta parece obriga-
do preguntarlle pola situa-
ción do idioma.

Hai algo conseguido. Falo
do monolingüismo dos escrito-
res, vivido ademais con norma-
lidade. Agardemos que as novas
xeracións, aínda que o seguen a
ter tan difícil como o tivemos
nós, continúen este camiño.♦
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Cesáreo Sánchez-Iglesias
‘Nun pequeno retablo barroco dunha

igrexa hai tanta historia que emociona’
M.V.

Variacións nube (A Nosa Terra) é o último poemario de Cesáreo
Sánchez-Iglesias, o número once da súa traxectoria, mais neste ca-
so coa particularidade de que cada poema está referido a un cadro.
O autor enlaza así dúas vocacións persoais, a pintura e a lírica.

PACO VILABARROS
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Corenta anos de obxectos acu-
mulados, inventados, descom-
postos e pasados centos de ve-
ces pola imaxinación dos crea-
dores. Esta é o percorrido que
presenta o MARCO, en Vigo, bai-
xo o título O estado das Cousas.
O obxecto na arte de 1960 aos
nosos días, unha exposición coa
que se pode botar unha ollada á
evolución da arte contemporánea
internacional dende principios
dos sesenta, momento no que os
obxectos cotiás conseguen facer-
se oco dentro do terreo da arte.

A mostra, que poderá visitarse
até o vindeiro nove de xaneiro,
consta dunha selección dos Fon-
dos Rexionais de Arte Contempo-
ránea (FRAC), unha rede de vin-
tecatro centros creados en 1983
polo Ministerio de Cultura de

Francia e os gobernos rexionais.
En total cento dezasete obras que
reflexionan sobre a súa función,
reivindican a súa individualidade,
presentan cuestións como a inuti-
lidade da obra de arte e falan das
fronteiras entre arte e deseño.

Duchamp, o artista provoca-
dor que elevou o urinario á cate-
goría de arte, e a súa Boîte en
Valise (A caixa na maleta) abren

a mostra. Nesta obra, producida
en Milán baixo a supervisión de
Arturo Schwarz, Duchamp reuniu
oitenta e tres réplicas exactas en
miniatura das súas creacións
máis importantes nun intento de
desmitificar a obra e o papel do
artista, porque, como ten indica-
do, “o traballo de toda a miña vi-
da cabe nunha soa maleta”.

Os artistas do movemento Flu-

xus, e os seus obxectos desvia-
dos da súa función cotiá, e do
pop, como Andy Warhol ou Ri-
chard Hamilton, interesados polos
elementos de consumo de masas,
son xunto con Raymon Hains, Ch-
ristian Boltanski, Tony Cragg, Ri-
chard Arschwager, Claude Closky,
Bertrand Lavier Gabriel Orozco ou
Bruno Peinado algúns dos prota-
gonistas da mostra.

Dende a copa parafuso de
Joan Brossa, ás latas magnifica-
das de Jean-Luc Moulène, pa-
sando pola orixinal aposta de Cé-
leste Bousier-Mougenot, cunha
piscina chea de auga e de pezas
de vaixela en flotación e en cons-
tante movemento, cada unha das
obras amosa como o obxecto co-
tiá instalouse de xeito permanen-
te no discurso da arte actual.

Homenaxe en sala

Ademais, en Vigo están presen-
tes obras de Juan Muñoz e Joan
Brossa, recentemente finados.
Como nunha sorte de homena-
xe, o MARCO adica unha sala a
cada artista e a visión particular,
radicalmente diferente, que tiñan
no tratamento do obxecto.♦Nº 1.154 ● Do 9 ao 15 de decembro de 2004 ● Ano XXVII

Do urinario a Duchamp
MAR BARROS

Obxectos magnificados. Obxectos desviados. Obxectos efémeros e obxectos vitrina. Obxectos
acumulados, obxectos vendados e cínicos. Todos conforman a exposición O estado das cousas,
que estes días acolle o MARCO e na que se fai un repaso pola historia da arte contemporánea.

Palissade, de Raymond Hains, 1976. Colección FRAC Bourgogne.

Perfect Vehicles, de Allan McCollum, 1988. Colección FRAC Bourgogne. Copa Tornillo, de Joan Brossa, 1988. Colección FRAC du Centre. Sen título, de Céleste Boursier-Mougenot, 1997. Colección FRAC Limousin.

Palette, de Tony Cragg, 1985. Colección FRAC Bourgogne.



Hai vinte anos Carlos Núñez
subiu por primeira vez ao esce-
nario do auditorio de Castrelos,
en Vigo. Foi alí onde coñeceu a
The Chieftains e poucos anos
tiveron que pasar para que em-
pezase a falarse deste gaiteiro
como o sétimo músico do grupo
irlandés. O pasado 18 de xullo,
o vigués quixo festexar tocando
dúas celebracións, dunha banda
o seu trinta e tres aniversario e
doutra os vinte anos transcorri-
dos dende o seu debut en Cas-
trelos. 

Para a ocasión rodeouse dos
amigos que o acompañaron du-
rante toda a súa carreira musi-
cal para interpretar, na mesma
noite, os temas que o converte-
ron no gaiteiro que bate máis
forte nos escenarios interna-
cionais. O resultado vén de saír
ao mercado, tan só cinco meses
despois do concerto, baixo o tí-
tulo Carlos Núñez e amigos.
Aínda que o gaiteiro foxe de
definir o traballo como un disco
de memorias, este novo álbum
está composto por compacto e
dvd, e nel fai un repaso pola súa
discografía, incluíndo ademais
un recordo a Matto Congrio, o

grupo vigués no que Carlos Nú-
ñez se deu a coñecer. 

Despois de publicar o pasado
ano Almas de Fisterra, o músico
edita por primeira vez un traba-
llo en directo, que reúne case un-
ha trintena de temas, entre eles
dous da banda sonora orixinal da
película de Alejandro Amenabar,
Mar adentro, seleccionada pola
academia de cine para represen-
tar a España nos oscars.

En boas compañías

O mesmo auditorio no que Car-
los Núñez presentou o seu pri-
meiro disco A Irmandade das es-
trelas, acompañado de Luz Ca-
sal, Compay Segundo e Dulce
Pontes, reuniu o pasado mes de
xullo a trinta mil espectadores e
algúns dos mellores artistas in-
ternacionais dentro do mundo do
folk e da world music. Non falta-
ron The Chieftains, os seus mes-
tres, cos que colaborou por pri-
meira vez na gravación en 1989
da banda sonora de A illa do te-
souro, película protagonizada
por Charlton Heston e Oliver
Reed. Cos irlandeses actuou po-
los escenarios máis prestixiosos

do mundo, como no Carnegie
Hall de Nova York ou no Royal
Albert de Londres e conseguiu
un premio grammy.

Ademais de música celta e de
autor, o disco inclúe outras sono-
ridades como o folclore arxenti-
no. Neste sentido, León Gieco
interpreta o tango Galleguita e o
seu tema Sólo le pido a dios, que
nesta ocasión reuniu as gaitas
galegas e irlandesas. 

Pero Castrelos foi o escena-
rio de máis reencontros, entre
eles, o da acordeonista irlandesa
Sharon Shanon, a banda de gai-
tas escocesa The National Youth
Pipe Band, os irmáns Jon e Nat-
han que compoñen o dúo cana-
dense Pilatzkes, revelación do
claquet celta, a banda de gaitas
de Cea e a bailarina Carla Butler.

Para Carlos Núñez desta “ex-
periencia saíu un novo concep-
to”, o dun concerto de grandes
dimensións ao estilo dos grandes
do rock and roll, pero con músi-
ca celta, o que significa , na súa
opinión, que “este xénero está a
romper fronteiras” e “dende o
noso país estamos abrindo vías
de comunicación”.

Despois de vender máis de

600.000 no estado, Carlos Núñez
salta a fronteira que existía entre
os seus concertos e os seus dis-
cos e presenta este novo álbum
en directo como unha sorte de
resumo dunha vida musical mar-
cada pola capacidade de renovar
a tradición e poñela ao día, ele-
vando a gaita e o mundo celta a
unha sorte de relixión persoal.

Extras

Ademais do concerto, o dvd in-
clúe extras como o making off de
Maio longo e Almas de Fisterra,
gravados en Galiza, Irlanda, Bre-
taña, Austria e Xapón, o video-
clip O pozo de Arán rodado nun-
ha goleta na ría de Vigo e o vídeo
Danza da Lúa, filmado en Com-
postela co gaiteiro como prota-
gonista.

Xira galega

Paralelamente á presentación do
disco, o gaiteiro anunciou que na
vindeira primavera comezará a
súa próxima xira, un roteiro mu-
sical que contará co patrocinio
de Caixanova para as actuacións
que teñan lugar dentro do país.♦
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Máis libros
MARICA CAMPO

Hai  medio ano que se
fundou en
Pontevedra a

asociación cultural “Máis
libros”. O nome é abondo
elocuente e afórrame
explicacións verbo da súa
finalidade. Debo dicir que
non coñezo outra
semellante. Sei de
asociacións
gastronómicas, deportivas,
de cinéfilos, de diabéticos
ou doutras doenzas, mais
ningunha que faga do
libro o seu  motivo
principal. De certo que as
haberá, aínda que non ha
ser doado localizalas no
noso gastronómico país.

O poeta Stephan
Mallarmé dixo que o
mundo está feito para
desembocar nun libro. Os
membros da asociación
pontevedresa danlle a
volta ao pensamento do
francés e fan que os libros
os leven a desembocar no
mundo. Explícome:
Propoñen a lectura da
obra dunha autora ou
autor vivo e despois viaxan
pola xeografía que o criou.

Eu tiven a fortuna de os
acompañar polas terras do
Incio e de Samos o pasado
27 de novembro e podo
asegurar que foi un dos
días máis gratos da miña
vida. Acompañar a xente
que le é doado porque
quen sabe ler nos libros
tamén sabe ler no mundo,
ese libro que, segundo
Kostas Axelos, permanece
ilexíbel e impón múltiplas
lecturas. Mágoa que o meu
continuo parolar, o meu
abanqueiro de anécdotas,
dificultase talvez a persoal
lectura que cadaquén
debería facer. En todo o
caso, estou segura de que
moitos e moitas han volver
para escoitar no silencio a
voz máis fonda da Terra
Brava.

Porque, seguindo o
consello de Sir Francis
Bacon, non hai que ler
para contradicir ou
impugnar, nin para crer
ou dar por sentado, nin
para atopar tema de
conversa ou de
disertación, senón para
sopesar e reflexionar. Nese
“sopesar e reflexionar” é
onde se nos revela o
verdadeiro pracer da
lectura: o encontro co
noso propio ser, o que de
nós ecoa na palabra dos
autores ou autoras.
Porque, como
seguramente alguén dixo
xa algunha vez, non é que
nós teñamos que atopar o
libro senón que é o libro
quen nos ten que atopar a
nós. Mais, xa se sabe, os
libros non teñen pernas
nin mans e debemos
auxilialos coas nosas. ♦

CARLOS NÚÑEZ,
en directo e con boas compañías

MAR BARROS

O pasado 18 de xullo, Castrelos acolleu o concerto co que Carlos Núñez quería celebrar o seu 33 ani-
versario e conmemorar o seu debut musical en Vigo, hai xa vinte anos. Ante trinta mil persoas inter-
pretou os temas máis coñecidos rodeado dalgúns dos grandes. Agora vénse de publicar o resultado.

PACO VILABARROS



Este 2004 foi o ano escollido por
algúns dos grupos de folk máis
destacados do país para celebrar
o seu aniversario. Para iso prepa-
raron xiras con concertos por to-
da Galiza, discos conmemorati-
vos, espectáculos diferentes e até
algún documental sobre a histo-
ria dunha das bandas.

Unhas das primeiras en po-
ñerse en marcha foron as pande-
reteiras de Leilía. Con motivo do
seu décimo quinto aniversario
presentan o espectáculo Son de
Leilía, no que ademais de conti-
nuar mesturando a tradición cos
novos tempos, algo que xa se ten
convertido no seu sinal de identi-
dade, inclúen unha nova faceta, a
da representación teatral. “ao
longo destes 15 anos de existen-
cia, foron moitas as anécdotas e
historias que vivimos xuntas,
moitos os acontecementos que
nos influíron e nos imprimiron o
carácter diferenciado que nos ca-
racteriza, -indican-. Son viven-
cias que afectaron ao grupo, pero
tamén a todas e cada unha de
nós, e pensamos: por qué non
amosarlle ao publico estas reali-
dades, por qué non establecer
aínda unha maior complicidade
cos nosos seguidores, por qué
non ensinarlle unha cara máis ín-
tima de cada unha de nós”.

Despois de varios meses ac-
tuando por todo o país con esta
proposta, para a que contaron coa
colaboración de Ana Vallés, as mu-
lleres de Leilía presentarán o seu
espectáculo en Compostela, no Te-

atro Galán o 16 e 18 de decembro.
Por outra parte, os pioneiros

do folk galego por excelencia ta-
mén están de aniversario. Con
máis dunha vintena de discos na
maleta e centos de actuación por
todo o país, xa corren vintecinco
anos dende aquel maio de 1979
no que se comezou a escribir a
historia de Milladoiro, con aque-
la actuación no auditorio dos Sa-

lesianos da Coruña. Despois dal-
gunhas baixas e de novas incor-
poracións, Milladoiro segue a ser
no 2004 todo un referente na-
cional e internacional da música
folk. Para celebrar as súas vodas
de prata están a desenvolver un-
ha xira de concertos por todo o
país, con próxima parada no pa-
zo Paco Paz de Ourense o día 10
de decembro.

Silencios na memoria

Coincidindo co seu vinte aniver-
sario, A Quenlla editou o traballo
Silencios na memoria, un dobre
álbum no que se inclúen cancións
que “despois da guerra non se pui-
deron interpretar e temas popula-
res que non gozaron da atención
dos musicólogos”, como o indica
o grupo. Este convértese no nove-
no disco da formación fundada
por Mini e Mero, músicos que
pertenceran á histórica formación
Fuxan os Ventos. Ademais de te-
mas políticos, en Silencios da me-
moria inclúense cancións de festa,
textos de Celso Emilio Ferreiro,
Marica Campo, Neira Vilas, Fiz
Vergara ou Manuel María.

Luar en celuloide

Coa maioría de idade acabada de
cumprir, Luar na Lubre presenta
Hai un paraíso, un disco no que
buscan “recuperar o espírito da
aldea para proxectalo cara o futu-
ro”. Aínda que fieis ás súas sono-
ridades, este oitavo disco presén-
tase, en moitos sentidos, diferen-
tes. Os coruñeses escolleron O
Lincoln Centre de Manhatan co-
mo escenario para a presentación
mundial do novo traballo. Tamén
en Nova York proxectouse unha
das primeiras unións que se pro-
duciron entre a música e o cinema
galegos, o documental Un bosque
de música no que Ignacio Vilar,
director de Ilegal, fai un repaso
pola traxectoria de Luar na Lubre.

Fía en vivo

Se foi no 2003 cando Fía na Roca
cumpriu dez anos sobre os escena-
rios e decembro o mes escollido
para gravar un disco recompilato-
rio en directo, agardaron até o
2004 para presentalo en público.
Estes días as tendas de discos aco-
llen nos seus andeis Dez anos ao
vivo, un disco no que se repasan os
temas máis aclamados da forma-
ción e no que presentan un par de
pezas novas e algunha versión.♦
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Silvia Penide
‘Estase a perder
boa música
polo xeito
de traballar na
industria do disco’

A.N.T.
Vén de rematar a xira de
presentación do seu pri-
meiro disco Kilómetros e en
decembro dará a coñecer o
segundo, Invisible, editado
por Falcatruada. En que
vai consistir o acto?

Presentarase o 18 no Pa-
raninfo do Reitorado da Co-
ruña. Por primeira vez cola-
boro nas labores de produ-
ción, xunto con Víctor Va-
quero. Coido que é un traba-
llo máis maduro, aberto a
novos campos, máis persoal,
se cabe, que tenta chegar a
xente do xeito máis sinxelo.

Quen colabora?  
Vítor Iglesias, que xa o

fixera no álbum anterior, a
violinista Nuria Naya, An-
drés Vilán, Víctor Vaquero,
Luís Moro e Lucía Rolle.

Grazas a Kilómetros co-
ñécena até en Eslovenia.
Incluso unha radiofórmula
estatal pinchou durante
moito tempo este disco.

Presenteino no programa
de M80, La Gramola. A
aceptación foi moi boa e du-
rante varios meses seguían a
pedir temas meus. Foi un
impulso moi forte que se no-
tou no número de vendas.

A que pensas que se de-
be o éxito?

Non o sei moi ben, pero
xa levaba anos tocando na
Coruña, e algunha xente xa
me coñecía aínda que fose
de ouvídas. Agora achegou-
se máis xente e descubriron
que non era só unha rapaza
pegada a unha guitarra.

Agardaba o tirón?
Non. Dende cativa que-

ría traballar na música pero
víao nun segundo plano.
Con kilómetros tomei a ini-
ciativa e agora malvivo da
música. (Risas).

Edita con Falcatruada,
unha discográfica nova
que aposta polos novos.

Falcatruada, casualmente,
naceu ao mesmo tempo que o
meu primeiro disco. Viñeron
cubrir un valeiro moi grande,
porque non había ninguén
que nos axudase a dar os pri-
meiros pasos. Adáptanse a ca-
da grupo e ocúpanse da web,
da contratación e dos temas
legais. Está ben porque a in-
dustria musical móvese polo
interese do momento, con
modelos prefabricados e se
non encaixas neles quedas fó-
ra. Estase a perder moi boa
música por iso.♦

Ademais dos aniversarios que se
continúan a celebrar durante todo
este mes, para o ano que vén están
previstos diferentes lanzamentos
discográficos de música tradicio-
nal e folk. Dunha banda, as pan-
dereteiras de Donicela están a ul-
timar o que será o seu primeiro
disco, un debut para o que se ro-
dearon de músicos destacados
dentro da escena musical galega.

Será en marzo cando estea a
venda este traballo das mozas de
Salceda de Caselas, disco que
levará por título Que nunca foi
avaladas, ao igual que unha das
foliadas que o conforman. 
Nel inclúen temas tradicionais,
recollidos da memoria dos máis
vellos, artellados con pandeire-
tas, pandeiros e cunchas. Para
este disco, ademais de Treixadu-

ra, contaron coa colaboración de
Tino Baz, o Orfeón e de Magoia
Bodega, a gaiteira de Muxicas.

Pero esta non será a única
novidade musical. Treixadura
comezará a traballar no seu
cuarto disco no 2005, ano no
que ademais cumpren quince
anos de andaina. Está previsto
que o novo traballo se edite pa-
ra finais do inverno próximo.♦

NOVOS DISCOS PARA O ANO QUE VÉNN O VO S DISCOS PARA O ANO Q UE VÉN

Folquis de aniversario
MAR BARROS

Remata o ano e deixa ao seu paso celebracións destacadas dentro da música tra-
dicional e folk. Con discos especiais e espectáculos alternativos quixeron celebrar
o seu aniversario grupos como Leilía, Milladoiro, A Quenlla ou Luar na Lubre.

Milladoiro e Luar na Lubre. Abaixo, Leilía e A Quenlla.
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O Voo do Moscardo                                             José Viale Moutinho

Por iniciativa do editor José da
Cruz Santos, a quem os leitores
portugueses devem a exemplari-
dade de edições que conciliam a
sua qualidade literária com a ca-
tegoria de belos objectos artísti-
cos, eis aparece nas livrarias
portuguesas uma original co-
lecção, Os Poemas da minha vi-
da. É uma série de antologias,
as mais delas revelando que há
poetas que nunca escreveram
versos que tivessem aparecido
recolhidos em livro mas leram
poemas em número e qualidade
suficiente para adquirirem o es-
tatuto lírico! A chancela é do
jornal Público que, depois de
uma experiência de quiosque,
metendo na casa dos seus leito-
res algo do melhor da literatura
universal, seguindo a essa onda
uma outra do mais interessante
da literatura juvenil, entrou ago-
ra no mercado tradicional do
livro, confiando a sua direcção
ao jornalista e crítico literário
Luís Miguel Queirós. Este, por

sua vez, entendeu confiar no ex-
traordinário gosto de Cruz San-
tos –mais de meio século de es-
pectacular actividade– para
umas quantas iniciativas, como
esta. E Cruz Santos, que tem um
currículo de prestígio muito ao
jeito de Mário Muchnik, grafi-
camente recorre sempre ao
grande pioneiro do grafismo de
livro em Portugal, o pintor Ar-
mando Alves. Ora o excelente
Armando Alves é do tempo em
que o gráfico ainda não era cha-
mado designer! 

Mas está o leitor em pulgas
para saber o que é Os Poemas
da minha vida. Pois nada me-
nos que uma série de antolo-
gias feitas por leitores espe-
ciais. E o arranque foi com
quatro volumes, sendo o pri-
meiro organizado por Mário
Soares (socialista, fundador do
PS, ex-primeiro ministro e ex-
presidente da República), o se-
gundo por Miguel Veiga (fun-
dador do Partido Social Demo-

crata, de que é um dos vice-
presidentes), o terceiro por
Diogo Freitas do Amaral (fun-
dador do antigo Partido Centro
Democrático Social, democra-
ta-cristão, ex-presidente da As-
sembleia Geral das Nações
Unidas) e o terceiro por Urba-
no Tavares Rodrigues (grande
novelista e ensaísta, militante
do Partido Comunista, profes-
sor universitário). Dos quatro
apenas Urbano tem poesia con-
hecida, mas apenas dois poe-
mas, pela voz de Adriano Co-
rreia de oliveira, preparando
agora o seu primeiro livro.

E quais são os poemas de
Mário Soares? Para já, todos de
portugueses. Começa com San-
cho I e termina em Ary dos
Santos. Entre os poetas com
mais poemas seleccionados
estão Camões, Ramos Rosa,
Bocage, Pessoa, Torga, Sophia,
Carlos de oliveira, Cesariny,
O’Neill, Manuel Alegre e Ary.
Mas lá estão também versos de

Eugénio, Natália, Herberto Hél-
der, Florbela, Régio, Gomes
Leal e Antero. De Filinto Elísio
começa assim o poema escolhi-
do: Nasci –logo a meus pais
custou dinheiro/o baptismo,
que Deus não dá de graça. 190
págs, incluindo notas.

Nas suas 90 págs. De poe-
mas escolhidos, Miguel Veiga
vai de Camões a Lorca, passan-
do por Eugénio de Andrade a
Vasco Graça Moura, incluindo
Neruda, Veiga Leitão, Cavafy e
Borges. Herberto Hélder, Pes-
soa, Ramos Rosa, entre outros.
Começa por dizer no prólogo:
Menino e moço cedo me leva-
ram os meus pais a ler poesia.
Já Freitas do Amaral, nas suas
98 págs, garante que na sua vi-
da “tem havido muito mais pro-
sa que poesia”, mesmo assim,
aponta o Se de Kipling como “o
poema da minha vida”,  a que
se segue um romance popular
minhoto. Nota curiosa é que,
como Soares, selecciona o Ai

eu coitada! do rei Sancho I.
Elege João Roiz Castelo Bran-
co, Gil Vicente, Camões, Pes-
soa, Garrett, Herculano, tam-
bém Catulo, Vinícius, Gedeão,
Sophia, David Mourão Ferreira
e de Manuel Alegre “É preciso
um país”. Lorca, Geraldy, Schi-
ller e Whitmann. 

Já Urbano Tavares Rodri-
gues, na sua antologia de 96
págs, começa com o “Senhora,
partem tam tristes”, de João
Roiz de Castelo Branco, segue
por Camões e Antero, Cesário,
Nobre, deste Lusitânia no Bai-
rro Latino. Ra terceira elegia de
Duíno de Rilke e Pessoa, Mário
de Sá-carneiro, Vallejo (Espan-
ha, afasta de mim este cálice),
Eluard, Aragon, Lorca, Gomes
Ferreira, Celan, Egito Gonçal-
ves,  Eugénio, Alegre, Luísa
Neto Jorge. 

Uma experiência consegui-
díssima esta de Cruz Santos. E
vêm aí mais umas antologias de
leitores especiais. Vejamos.♦

Os Poemas da minha vida

O 1 de Dezembro a ministra da
Cultura, Carmen Calvo, na inau-
guração do VII Seminário de
Propriedade Intelectual dizia:
“Se uma sociedade desenvolvida
não consegue proteger os seus
criadores não tem futuro e será
colonizada”. Talvez a Ministra
não se referisse à Galiza.

O mesmo dia o conselheiro
de Cultura comparece perante o
pleno do Parlamento para apre-
sentar mais uma das suas asnei-
ras. Anunciou um Foro no 2005
para atrair turistas, uma cópia
pressurosa do realizado em Bar-
celona, e na relação de famosos
que disse ter contactados figura
Edward Said, falecido em No-

vembro de 2003, junto a Mikhail
Gorbachev, Jimmy Carter, Kofi
Annan, Daniel Barenboim, e to-
do famoso vivo ou morto que se
lhe apareça em sonhos.

Pelos corredores do Seminá-
rio, que se celebrava em Ma-
drid, perguntavam-me por Car-
minha Burrana como quem se
lembra do pateta da aldeia. As
burrices deste governante são
uma infâmia para a Galiza e tem
bem merecido o alcunho desde
que transformou a Cantata de
Carl Orff en “uma das melhores
vozes deste país”.

A ministra da Cultura anun-
ciou, para antes do fim do ano,
um plano de medidas urgentes

contra a piratagem intelectual ar-
gumentando que a quem mais
prejudica é aos jovens porque
lhes cega o futuro. Vai reforçar a
formação de juízes e polícias pa-
ra lutar contra os delitos de vul-
neração dos direitos dos criado-
res, e responsabilizar todas as
administrações porque têm o de-
ver de garantir as condições para
o normal desenvolvimento da
criação. “O papel do Ministério
da Cultura não é fazer cultura
nem dirigi-la, senão gerar o es-
paço propício para a sua mani-
festação” disse Carmen Calvo e
avançou que a Directiva Euro-
peia 29, de Harmonização dos
Direitos de Autor também con-
hecida pelo nome de Sociedade
da Informação, vai ser incorpo-
rada em breve e para o 2006 te-
remos uma nova Lei de Proprie-
dade Intelectual consensuada
com todas as partes implicadas
para facilitar a difusão pacífica
da obra criativa.

Com certeza a ministra tam-
bém não se referia as instituições
galegas. A CRTVG grava e emi-
te música vulnerando a lei. Os
centros de ensino público pira-
teiam descaradamente. As or-
questras e agrupações musicais
que se financiam de subsídios
públicos fazem o papel de agen-
tes colonizadores e ainda espo-
liam os compositores. 

Os conservatórios superio-
res de música de Vigo e Corun-
ha foram contactados por CE-
DRO (Centro Espanhol de Di-
reitos Reprográficos) para lega-
lizar a actividade das suas má-
quinas de fotocopiar, mas em
ambos casos receberam um des-
plante dos responsáveis dos
centros. Parece que a partir daí
lhes enviaram um inspector e
acabarão nos tribunais de jus-

tiça. A Conselharia de Educação
deveria informar, e também for-
mar, os cargos directivos dos
centros de ensino sobre a legali-
dade vigente na Propriedade In-
telectual, e também nas vanta-
gens da negociação amistosa
para melhor os administrar. Não
é boa estratégia provocar que
um juiz te obrigue a pagar, por-
que estrangula os orçamentos.

Jean François Michel, Di-
rector do Serviço de Exportação
da Música Francesa, disse: “A
diversidade cultural é reconhe-
cer a totalidade dos direitos de
autor”. Temos de convencer a
sociedade de que o respeito pela
propriedade intelectual é coisa
de todos, como as finanças pú-
blicas. Se um tira o lixo ao rio
talvez não se passe nada, mas se
todos tiramos o lixo ao rio isso é
uma catástrofe que provocamos
de um em um. A Ministra tam-
bém falou de informação e pe-
dagogia para evitar a catástrofe
e as medidas repressivas. Se-
gundo indicou um analista do
Observatório Europeu do Au-

diovisual, na França o filme
mais descarregado e pirateado é
Buscando a Nemo, para
crianças, e não são precisamen-
te as crianças quem as descarre-
gam senão os seus pais. Obvia-
mente não é uma pedagogia co-
rrecta oferecer aos filhos filmes
roubados.

Ao dia seguinte o Conselhei-
ro de Cultura deveu sentir-se tão
satisfeito de si mesmo pelo logro
de o Jacobeu ter ignorado a nos-
sa música culta que rematou a
sua intervenção perante a im-
prensa com um eufórico “Viva
Carminha Burana!”. Resulta pa-
tético que alguns jornais  ainda
celebrem a flatulência do gover-
nante como se fosse um orgulho
para o país. Só a estultícia pode
congratular-se com a indignidade
que deitam sobre a nossa terra.

Contudo, mesmo assim, é
preciso que retorne à Galiza para
trabalhar desde dentro. Sei que
as dificuldades se empilham mas
está na hora de iniciar uma nova
perspectiva musical.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Perspectivas musicais

Carl Orff.

URBANO LUGRÍS
de Antón Patiño

Colección
ESENCIAS / A NOSA TERRA

A biografía do pintor do mar



Nº 1.154 ● Do 9 ao 15 de decembro de 2004 ● Ano XXVIIXVI Sínodo
diocesano
de Tui-Vigo
FRANCISCO CARBALLO

Adiócese de Tui-Vigo
está na segunda fase
do XVI Sínodo da

súa historia. Temos
constancia de dezaseis
sínodos celebrados por es-
ta diócese: nove antes de
finalizar o concilio de
Trento, 1563, e seis
despois. Desde 1661 non se
reuniron sínodos en Tui,
inda que o bispo R. Casta-
ñón no 1752 reeditou as si-
nodais de 1627.

Os sínodos son as
asembleas canónicas das
dióceses; a súa frecuencia
denota vitalidade; a súa
ausencia expresa anemia.
Todos os concilios xerais
insistiron na celebración
frecuente de sínodos,
mais a realidade eclesial
non encaixou tal práctica.
Na Galiza temos datos de
38 sínodos antes de Tren-
to e de 49 despois, outros
houbo que non deixaron
documentación acreditati-
va. Houbo, igualmente,
concilios provinciais
maiormente en Santiago;
o último homologábel foi
o Concilo Pastoral de Ga-
liza (CPG) de 1968 a
1979.

Paréceme un acto de
valentía a decisión do
bispo de Tuii-Vigo, Xosé
Diéguez Reboredo, de con-
vocar sínodo logo de tres
séculos de carencia.
Segundo informacións do
portavoz diocesán, Alberto
Cuevas, o iter sinodal
avanza correctamente.
Consta de tres fases, catro
temas; traballan en 636
grupos unhas 6.383 perso-
as. Está en curso a
segunda fase a concluir en
maio de 2005.

A terceira fase, a
propiamente sinodal, está
prevista para setembro-de-
cembro do 2005. Baixo a
presidencia do Bispo
forman a asemblea delega-
dos laicos e cregos. Os
catro temas que tratar
son: Igrexa fogar de fe,
Igrexa celebra a fe, Igrexa
comunidade viva e Igrexa
centro de acción. Un
eclesiocentrismo
complementario do cristo-
centrismo do CPG.

O CPG dera liñas de
análise da realidade galega
e de asimilación do Vatica-
no II, mais non foron leva-
das á práctica. Ao sínodo
de Tui-Vigo correspóndelle
reexaminar a situación,
enculturar a fe,
concretizar e descubrir as
fontes de auga viva para a
evanxelización de crentes e
cantos se acerquen á vea
cristiá. A circunstancia é
áspera, a urxencia
máxima. Que este sínodo
faga de badal da Igrexa
galega. Ben cómpre. ♦

PEPE POL
A súa natureza: O seu pai é un
monte astur e a súa adorada nai
unha montaña leonesa, Cueta
Alba, que pare este Sil das súas
entrañas nunha fontana fermosa
chea de vida, por iso dicimos
que é nado nas terras de León.
Por esas descorre a súa pracen-
teira infancia e a mocidade
desenvólvese polo belo Bierzo,
xogando a regar hortas. Pero
nesa bisbarra, sendo case ado-
lescente, comeza a traballar de
carboeiro, oficio que desempe-
ña non con moitas ganas, pois a
ningún rapaz lle gusta andar en-
negrecido pola feluxe. 

Coñecedor da existencia de
Galicia decide cambiar o seu
rumbo, permutando de domici-
lio; durante un tempo vai inde-
ciso, non sabe se cara a León
ou cara á nosa comunidade, es-
tá nos lindes. Por fin faise ve-
ciño de Ourense. E a profe-
sión? Pois aquí traballan até os
ríos. El non quere ser un vago,
pois, aínda que empedernido
viaxeiro, nunca foi lacazán nin
preguiceiro. Nestas terras, que
son ricas en ouro, decide facer-
se ourive, labor que toma non
para enriquecerse, mas si para
agasallar as mozas, esas aurea-
nas que para coller a súa rique-
za non recean en ensinarlle as
súas pernas fermosas e até dei-
tárense con el. O pobre Sil, co-
mo todos os que traballan con
este metal precioso foi, ao lon-
go do seu camiño, por “honra-
dos” bandidos atracado e até
maltratado. Lembremos As
Médulas e Montefurado. 

Ante tantos perigros e pro-
blemas, despois do susto en San
Miguel de Montefurado onde

foi soterrado vivo, decide acep-
tar o outro emprego que pon nas
súas mans o home do progreso.
Así se converte en socio dunha
empresa onde o Sil pon traballo
e capital e ou outro membro da
sociedade leva todos os gaños.
Ben merece a medalla de ouro
do traballo pois, dende princi-
pios da década do 1950 é un fiel
cumplidor como empregado nú-
mero un das centrais hidroeléc-
tricas. Sen tomar nin unha bai-
xa, sen faltar... Que exemplo de
laboriosidade!

A pesar de todo, este infati-
gábel traballador non ten unha
vida moi ordenada, unhas veces
está tan gordo que parece vai
estourar e noutras é tan só un
fío. E o seu camiñar é recto en
poucos puntos do seu vital cur-
so, pois cambadeleado polos
montes, vai coma bébedo trope-
zando en crebadas retortas e
máis retortas. Podería estar pe-
neque pois eses mesmos montes
e vales non paran de invitalo a
que con eles se embriague co
godello, quiroga ou amandi, pe-
ro ben se pode desculpar porque
un honrado e humilde traballa-
dor tamén debe desfrutar do le-
cer que supón embebedarse coa
natural beleza que manan estas
terras.

Pero non é o Sil un ser de vi-
da voluptuosa; verdadeiramente
que moitas desas aureanas, síl-
fides e nereides non son máis ca
rapazolas que están tan namora-
das dese belo río que se meten
con el nese leito e, outras veces
espidas e provocativas toman o
sol na verde e fresca herba das
súas ribeiras como esperando
que o Sil tenda os seus líquidos
brazos e leva con el esas louzás

mozas que parecen flores de
sempiterna primavera. Pero a
grandiosa corrente evita, con
certa indiferenza todas esas pro-
vocacións e cando, para apagar
a súa sensual calor, deciden
abrazarse ao seu longo corpo,
xacen xuntos, pero soamente
hai afectosas e sentimentais ca-
ricias. Nunca perderán a súa
virxindade con el nin enlouque-
cidas marcharán nas súas augas.
O río é coma un vello e agari-
moso avó que xa perdeu, ou
quizais nunca tivo, apetito se-
xual; soamente quere beber esas
copas que algúns regatos e ríos
menores lle ofrecen para lle dar
o máis vital sangue. O Sil é un
místico que busca os mosteiros
e conventos da Ribeira Sacra
para, unha vez coñecidos, pa-
sando por eles descalzo e espi-
do camiñante, rezando á súa
maneira, pedir para que as súas
ribeiras sigan sendo fértiles. 

Despois de facer as súas
particulares ofrendas, entregán-
dolle ao Miño unha cestiña con
pementos e botelo do Bierzo,
godello e mencia de Valdeorras,
aceite, cereixas e viño do val de
Quiroga e amandi, como proba
da súa case servil fidelidade.
Unha vez amosada postura res-
pectuosa co contorno e pedindo
vida para todos, entrega a súa
afogándose serenamente, es-
trangulado polos fortes brazos
dos colosais xacios que se enfa-
dan porque o río de aureanas e
fadas chega só, sen esas encan-
diladoras belezas que vivirán
para sempre na floresta das súas
ribeiras, onde o melodioso mer-
lo e o reiseñor lanzan no vento
doces melodías para que o Sil
saiba que percorrer por esta vi-

da, as terras bercianas, valdeo-
rresas e lucenses son o seu
maior paraíso. Por iso sabe o bo
río que morrer nos Peares é re-
sucitar na súa terra natal incluso
antes de atopar o ceo do mar. 

Pode que a súa salvación ta-
mén a logre polo moito que vai
rezando no seu camiñar, se ti-
vese que pertencer a algunha
orde relixiosa, de seguro que
sería a algunha mendicante.
Cando pasa aos pés de San Mi-
guel en Valdeorras représase en
singular confesión no encoro
de Valencia, cando volve apare-
cer San Miguel en Montefura-
do, ve a cor ferrosa desa torre
que parece espada de pedra,
sendo consciente de que algún
pecado arrastra, na presenza
dos ollos do arcanxo, fustiga o
seu minguado corpo contra as
lanzas de lousa que emerxen no
seu leito para facer que a súa
cama sexa de suplicio. Tan azo-
rado vai que até parece querer-
se soterrar no mesmo monte.
Tanto pecou? San Miguel, que
é guía, aparta a tentación do
corvo que gralla coa alegría
propia do malvado que ve mo-
rrer enterrado na fosa do monte
un pobre inocente, e fai, o bo
gardián da Igrexa, resucitar o
río e para maior ledicia dálle a
bendición vital do Bibei. Xa,
antes de entrar na Ribeira Sacra,
en Nocedo volve estender San
Miguel as súas ás para dicirlle
que xa está en perfecta santida-
de e pode vestir a capa de San
Martiño e entrar por cada un de-
ses lendarios e grandiosos mos-
teiros que queren escoitar a voz
deste peregrino tan sensacional,
un río dunha vida sen igual,
mundana e sacra.♦

Percorrido biográfico do Sil
PACO VILABARROS



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 xei-
tos de comunicación, na que
todos os cadros conteñen le-
tras, palabras ou frases.
Inaugurada o día do afundi-
mento do Prestige, ao que
aluden moitos dos traballos,
poderemos contemplala até
o 19 de decembro.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS CABRERA
Até final de decembro po-
demos ver no CIEC as súas
serigrafías, linogravados e
estampas dixitais.

■ TEATRO

SALITRE
O vindeiro domingo 19 na
Casa da Cultura disfrutare-
mos coa actuación da com-
pañía Volta e Dalle.

CambadosCambados
■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroeste repre-
senta esta peza, de Eduar-
do Alonso e protagonizada
por Luma Gómez e Ma-
nuel Areoso, na que se na-
rra o proceso de ensaios
dunha obra de teatro, o vin-
deiro domingo 19 na Socie-
dade Cultural.

CangasCangas
■ TEATRO

NOVE DOUS
Representa O porqué das
cousas este sábado 11 no
Auditorio Municipal.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

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

exibe. No museo do Castro
de Viladonga até finais de
ano de 10 a 19 h.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

SAN & SAN
Esta compañía chega este sá-
bado 11 ao Auditorio Munici-
pal coa obra Concerto Bífido.

CeeCee
■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Representa a obra Fobias,
unha estraña noite na casa
de Luís Mendía, de José
Luis Prieto e baixo a direc-
ción de Lino Braxe, o vin-
deiro domingo 19 no Audi-
torio Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe programa, dentro do
ciclo adicado ao prestixioso
director Tsai Ming-liang, es-
te xoves 9 ás 20:30, Goodbye,
dragon inn (2003) con subti-
tulos en castelán. No ciclo A
tradicición independente no
cine norteamericano podere-
mos contemplar, este venres
10 ás 18 h, Hola, mamá
(Brian de Palma, 1970); e ás
20:30, Permanent vacation
(Jim Jarmushc, 1981); o sá-
bado 11 ás 18, Hold me whi-
le I‘m naked (George Ku-
char, 1966) e Female trouble
(John Waters, 1974), e ás
20:30, Thundercrack! (Curt
McDowell, 1975); o luns 13
ás 20:30 The velvet under-
grouns and Nico (Andy
Warhol, 1967); e o mércores
15, The last movie (Dennis
Hopper, 1971), todas els con
subtítulos en galego. No ciclo
adicado a Fritz Lang, o mar-
tes 14 ás 20:30, poderemos
ollar Clandestino y caballero
(1946)

■ ACTOS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este venres 10 ás 20 h. na Au-
la de Cultura de Caixa Gali-
cia preséntase o libro Una-
muno: cartas de Alemania,
de Pedro Ribas Ribas, cate-
drático de Filosofía da U. Au-
tónoma de Madrid e membro
de numerosos organismos.
No mesmo lugar o vindeiro
martes 14 darase a coñecer o
libro de Jorge Martínez Re-
verte, La batalla de Madrid,
e o xoves 16 celebrarase un-
ha charla, a cargo de Hermi-
nio Barreiro, titulada Edu-
cación pública, educación
republicana.

■ EXPOSICIÓNS

A VIDA SECRETA
DOS LIBROS
Editorial Media Vaca:
1998-2004, mostra sobre o
percorrido desta editorial
na Fundación Luís Seoane,
onde vai permanecer até o 6
de marzo. No mesmo lugar
podemos admirar tamén a
outra mostra sobre unha
editorial: Ruedo Ibérico,
un desafío intelectual.

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

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación Barrié presen-
ta, en exclusiva para Euro-
pa, unha coidada escolma
de 239 fotografías proce-
dentes desta institución de
Rochester, en New York,
que amosa os primeiros pa-
sos e posterior evolución da
fotografía e o cinema, desde
os daguerrotipos de 1839
até os acontecementos do
11 de setembro de 2001,
ademais de proxecións de
imaxes de clásicos do cine
mudo, como O Mundo Per-
dido ou A pantasma da
Ópera, ou retratos da época

dourada de Hollywood.
Obras de célebres artistas
como Robert Capa, Doro-
tea Lange, Cartier-Bres-
son ou Nan Goldin, entre
outros, que poderemos ad-
mirar até o 2 de xaneiro. A
fundación organiza, parella-
mente á mostra, diversos ta-
lleres didácticos para esco-
lares 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

PEDRO GRANELL
Este venres 10 ás 00 h. no
Playa Club, presenta o seu
último traballo Sils María.
Entrada á venda na billetei-
ra, en Noni´s e Portobello
por 5 euros; entrada antici-
pada 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
■ CINEMA

CINEMA E MÚSICA
Continúa este ciclo na sede
do Ateneo en colaboración
co colectivo Opaíí!!, coa
proxección da fita O con-
trato do debuxante, dirixi-
da por Peter Greenaway e
con música de Michael Ny-
man, o martes 14 ás 20:30
h. Entrada de balde.

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

Música fusión, mestiza e chea
de ritmo. Con estes vimbios
axúntanse en Santiago unha
chea de artistas con ganas de ar-
mas barullo. Dj Floro, Kusson-
dolola, El Bicho, Cheikah Ri-

mitti e Dissindenten, Deambu-
lants e Xosé Manuel Budiño e
convidados. Ademais, perfor-
mances, videocreación e moita
xolda. O xoves, 16 de novem-
bro, no Multiusos de Sar.♦

FestribalFestribal
O O TTrinquerinque

Theres a mosnster growing in our
heads, e o seu LP de debut, xa á ven-
da, e que andan a presentalo: este
xoves 9 á 22 h. estarán na sala Gael

de VILAGARCÍA; o venres 10 no ca-
fé Pop Torgal de OURENSE ás 22:30;
e o sábado 11 ás 00:30 no pub Salón
Parroquial de PONTEAREAS.♦

SteelwoodSteelwood
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☞ 2046. Ambientada pro-
babelmente en Hong

Kong (aínda que só se ve o cuar-
to dun hotel) está película goza
de culto entre especialistas, gra-
zas a imitar certo cine francés
dos anos sesenta que, á súa vez,
arremedaba o cine americano
dos corenta, con Clark Gable de
protagonista. Ben rodada e feti-
chista, pero cun argumento este-
reotipado que, no mellor dos ca-
sos, a achega ao cómic. A se-
guinte frase do actor principal é
un exemplo: “Bebo para esque-
cer as preocupacións”. 

☞ UN TOQUE DE CA-
NELA. Terceira película

que mitifica Estambul en tres
anos, o que –casualmente–
coincide coa preparación de
Turquía para formar parte da
UE. O fío condutor é a comida
turca e as especias daquel país
(todo o cal desaparecerá, por
certo, o día que entre en vigor
a normativa de Bruxelas). 

☞ 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
franquismo. Grazas á súa in-
tervención desmantélase a cú-
pula da banda terrorista. Pelí-
cula de acción baseada en fei-
tos reais de pretendida equi-
distancia. Reparto máis que
aceptábel entre o que destaca
a actuación de Eduardo No-
riega.

☞ 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 dun-
ha rapaza frustra a súa apren-
dizaxe. Película sobre o peca-
do, 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

trintena con amores cruzados.
Woody Allen respóndelle aos
analistas da súa filmografía e

trata de demostrar que come-
dia e traxedia son dúas caras
da mesma realidade. Tamén
hai algunha chiscadela á polí-
tica: a leoa máis atrevida se-
xualmente pertence 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 facer-
se co ximnasio máis cutre da
cidade, pero atópase coa oposi-
ción do propietario e dos seus
únicos 5 clientes. Comedia de-
lirante con Ben Stiller (Algo
pasa con Mary) como malo.
Despois dos créditos, autocríti-
ca humorística do cinema co-
mercial americano.♦

CarCarteleirateleira

O cuarteto madrileño presenta o
seu quinto traballo, titulado Red-
do, o mércores 15 ás 21:30 h. na
sala Capitol de SANTIAGO; o xo-

ves 16 ás 22 h. toca no Nova
Olimpia de VIGO; e o venres 17 ás
00:00 h. poderemos escoitalo na
sala Playa Club da CORUÑA.♦

SôberSôber

A cantante portuguesa faranos gozar
da mellor música popular do seu pa-
ís o vindeiro venres 17 ás 23 h. no
Liceum do PORRIÑO. Entrada antici-

pada á venda por 10 euros, por 12 o
día do concerto (6 para os socios). O
sábado 18 á mesma hora vai dar un
recital na sala Nasa de SANTIAGO.♦

Filipa PaisFilipa Pais

O vindeiro sábado 18 de decembro
actúa no Playa Club da CORUÑA(An-
dén de Riazor s/n) esta banda británi-
ca de pop. Cun nome posto en honor
ao ciclista castelán Perico Delgado,
constitúe un dos principais piares
do novo pop escocés. Musicalmen-
te, iniciáronse cuns sons próximos

á psicodelia de ton denso mais ho-
xe están instalados nun pop con
brillo e arranxos máis lúdicos. A
apertura de portas do concerto terá
lugar ás 24 horas e o prezo da en-
trada é de 15 euros adiantada e 18
en billeteira. www.delgados.co.uk.
www.playaclub.net.♦

The DelgadosThe Delgados

O Centro
Galego de

Artes da
Imaxe

adícalle un
ciclo ao

cinema do
director Tsai

Ming-lai.

O pintor
madrileño

Lucio Muñoz
expon na

galeria Ana
Vilaseco da

CORUÑA



■ EXPOSICIÓNS

LOMARTI
Na galería Sargadelos po-
demos contemplar a mostra
deste artista, titulada Socio-
loxicamente, até o 13 de de-
cembro.

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.

FozFoz
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
Esta obra será representada
por Producións Librescena
este venres 10 na sala Bahía.

GondomarGondomar
■ TEATRO

OS PIRATAS
Teatro do Morcego repre-
senta esta peza o sábado 11
no Auditorio Municipal.

O GrO Grobeobe
■ ACTOS

DANIEL AMEIXEIRO
O vindeiro venres 10 ás 20
h. na galería Sargadelos a
editorial Rodeira presenta o

seu novo libro A tenda de
antigüidades, ilustrado por
Irene Fra Gálvez .

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

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

MeañoMeaño
■ MÚSICA

MANITU
O grupo de rock toca este
xoves 9 ás 23 h. na Taberna
de Cancela en Xil.

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.

■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 ANOS
A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxe-
les Cuña Bóvedo, é repre-

sentada por Sarabela Tea-
tro o vindeiro venres 17 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.

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
colectiva até o 19 de de-
cembro, 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.

■ MÚSICA

MILLADOIRO
O mítico grupo celebra o
seu 25 aniversario cunha
xira de concertos que os le-
vará este venres 10 ás 22 h.
ao Polideportivo Paco Paz.

■ TEATRO

MARIO POR ALUSIÓN
Traspasos Kultur actúa o
vindeiro xoves 16 no teatro
Principal.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OLLADA
NO TEMPO
Case 300 fotografías de
Pontellas, Torneiros e Mo-
sende, recollidas polo Ar-
quivo Municipal da Imaxe
(que prosegue o seu labor
por estas e outras parroquias
do concello), datadas desde
o século XIX até a década
de 1960, pódense ollar no
Centro Cultural até o 7 de
xaneiro. Oficios, festas, tra-
ballos do campo, escola, ce-
lebracións familiares, emi-
gración, retratos... son os te-
mas máis frecuentes.

MEMORANDUM
O colectivo compostelán Sa-
poconcho presenta, no Li-
ceum, esta mostra na que po-
demos ver o estado creativo
dos seus compoñentes.

■ MÚSICA

MALVELA
O grupo de música popular
presentará, este venres 10
ás 23 h. no Liceum, o disco
de panxoliñas O Aghinal-
do. Entrada anticipada á
venda por 4 euros, 5 na bi-
lleteira e 2,5 para os socios.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

UM ANO DEFENDENDO
A NOSSA CULTURA
Na sala Reimundo Patinho
(Arcebispo Malvar 3), da

AC A Revira, poderemos
contemplar até o 26 de de-
cembro, unha mostra sobre
as actividades da aso-
ciación ao longo do ano.

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 este venres 10
ás 21 h. no Pazo da Cultura.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

ESPELLO CÓNCAVO
Esta compañía chega o do-
mingo 12 ao Auditorio Mu-
nicipal coa obra Os mutan-
tes 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, este sábado
11, a actuación da compa-
ñía 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

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, Sal-
vador García Bodaño, Xe-
sús Rábade, Rafa Villar e
Helena Villar Janeiro adi-
carlle unhas composicións;
ás 12 actuará o Grupo Ins-
trumental e Coral de Sol-
fa; proxectarase un docu-
mental sobre o homenaxea-
do e rematarase, ás 13:30,
coa actuación d’A Quenlla.

CONFLITOS ESQUECIDOS
O colectivo Compromiso e
Solidariedade organiza esta
charla, que se vai celebrar o
martes 14 ás 20 h. na gale-
ría Sargadelos.

■ DANZA

JUSCHKA WEIGEL
A coreógrafa e bailarina es-
trea Life is too short to
dance with an ugly man?
este xoves 9 ás 22 h. no te-
atro 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-
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, titula-
da A viaxe de Cosme III de
Médicis a Compostela, na
que poderemos contemplar
a obra de Caravaggio O
prendemento de Cristo, tra-
ída expresamente desde o
Museo Nacional 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
mostra O peso do corazón
fronte á pluma da verdade,
na que se presenta o traba-
llo da artista norteamerica-
na, por primeira vez no Es-
tado. Cunha importante ca-
rreira ao longo de máis de
cinco décadas, recoñecida
como unha das líderes da
arte feminista, poderemos
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 retrospectiva
na que, a través de 100 obras
do artista, se tenta amosar a
influencia do xénero femini-
no, tanto na súa produción
plástica como literaria.
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Dionisio GuerraDionisio Guerra
Teatro Meridional chega este
venres 10 ao coliseo Noela de
NOIA con esta obra; o domingo 12
estará na Sociedade Cultural en
CAMBADOS; e o vindeiro xoves 16
actúa na Casa da Cultura de
MONFORTE DE LEMOS.♦

Paso de CebraPaso de Cebra
Obra que será representada por
Áncora Producións este venres

10 no Edificio de Servizos Múlti-
ples en CULLEREDO; o vindeiro
xoves 16 poderemos vela en VI-
VEIRO no teatro Pastor Díaz.♦

Folie a DeuxFolie a Deux
Titzina Teatro representa a obra
Soños de psiquiátrico o vindeiro
mércores 15 no auditorio munici-
pal Gustavo Freire de LUGO; o xo-
ves 16 actúa no Torrente Ballester
de FERROL; e o sábado 18 e do-
mingo 19 poderemos vela no tea-
tro Principal de SANTIAGO.♦

TEATEATROTRO

O Outono Fotográfico vai
chegando ao seu remate.
Mais aíinda podemos ver,
en OURENSE: no CC da
Deputación, até o 12 de
decembro, Las Brigadas
Internacionales, imáge-
nes recuperadas, 180 ima-
xes e 250 documentos, na
súa maioría inéditos; no
Museo Municipal pode-
mos ver nestas mesmas da-
tas No comezo da viaxe,
colectiva dos alumnos da
escola de artes A. Faílde;
pero tamén os mellores tra-
ballos presentados ao Ma-
ratón Fotográfico, de Ca-
ja Madrid, até o 15 de de-
cembro; até o 13 de de-
cembro na Casa da Xuven-
tude, Con ollos de Arga-
nauta, de Elena Muné e
Xevi Castejón, e, até o 13
de decembro, a mostra
Presa, de Xacobe Melén-
drez Fassbender, e os tra-
ballos do XIV Certame de
fotografía Meio Ambiente

04 do Ateneo de Ferrol; na
galería Marisa Marimón,
até o 10 de decembro, Un-
ha película de pel X, do in-
terdisciplinar Álvaro Ne-
gro; en Alterarte, da Uni-
versidade, até o 12 de de-
cembro, Ser Comida, de
Sara Sapetti; na libraría
Eixo, até o 13 de decem-
bro, Ciencia+Natureza de
Roberto Delgado. Na ga-
lería Sargadelos do BARCO
DE VALDEORRAS, até o 10
de decembro, Camelias,
dos alumnos da Escola de
Imaxe e Son da Coruña.
No BARCO DE VALDEO-
RRAS, na galería Sargade-
los, a mostra colectiva Ca-
melias, do alumnado da
Escola de Imaxe e Son da
Coruña, ate o 10 de de-
cembro. En CHANTADA,
na Casa da Xuventude, até
o 17 de decembro, as ima-
xes do Concurso Fotográ-
fico. Máis información no
telf. 627 428 016.♦

Outono FotográficoOutono Fotográfico

A CGT, GAIM, o Ateneo Libertario
e Lume Negro organizan unha serie
de charlas de apoio ao Consejo In-
dígena Popular de Oaxaca-Ricardo
Flores Magón, que se van celebrar
este xoves 9 ás 11:15 no IES Cha-
pela en REDONDELA e ás 20 h. na

sede da CGT en VIGO (Urzaiz 73);
o venres 10 ás 12 no IES Luís Seo-
ane e ás 20 h. na CGT (Pasantería 1)
de PONTEVEDRA; e o sábado 11 ás
18:30 no pub Flowers de PONTEA-
REAS, nas que interviran dous repre-
sentantes do consello indíxena.♦

Xornadas MagonistasXornadas Magonistas

O grupo
de música

popular
Malvela toca

este venres
10 no

Liceum do
PORRIÑO.

Guerra Universal, 1916, de Aleksei Kruchenij, que forma
parte da mostra As verbas da pintura, actualmente no
CGAC de SANTIAGO.

Xosé Chao
Rego é
homenaxea-
do este
sábado 11
en
SANTIAGO.



■ MUSICA

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto este xoves 9,
ás 21 h. no Auditorio de Gali-
cia, dirixida por Antoni Ros
Marbà, xunto ao clarinetista
Manuel Juan. O vindeiro
xoves 16 repetirá actuación,
baixo a dirección de Maximi-
no Zumalave, coa presenza
do tenor Thomas Randle.

LU REYES
O pub Modus Vivendi acolle
este concerto de country-
rock o martes 14 ás 22:30 h.

LOS PARARRALLOS
Esta banda de rock vai dar un
concerto o martes 14 ás 22:30
h. na Casa das Crechas.

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.

IMPROVÍA
Poderemos gozar do mellor
jazz o mércores 15 ás 22:30
h. na Borriquita deBelén.

VÍTOR ANEIROS BAND
O mércores 15 ás 19 h. presen-
ta O blues do amencer no pro-
grama Os directos da galega,
que se realiza no Estudo 5 da
Radio Galega. Os interesados
en asistir ao concerto poden in-
formarse en www.crtvg.es ou
enviar o nome e DNI a contra-
tacion@victoraneirosband.co
m.

LEILÍA
As cinco mozas que compo-
ñen este fabuloso grupo cele-
bran os seus 15 anos de exis-
tencia co espectáculo Son de
Leilía creado por elas coa
colaboración de Ana Vallés.
Estarán actuando o vindeiro
xoves 16 e o sábado 18 ás 22
h. no teatro Galán.

IV FESTIVAL
DE ZARZUELA
O vindeiro venres 17 ás 21 h.
no teatro Principal, a sopra-
no Isabel Rey e o pianista
Alejandro Zabala interpre-
tarán cancións de nadal de
Rodrigo, Nin, Halffter, Turi-
na e García Leoz, e Roman-
zas de Barbieri, Serrano,
Moreno Torroba e Chapi.

■ TEATRO

O ENCORO
No teatro Yago, desde este
xoves 9 ao domingo 12, po-
deremos ver á compañía

Teatro do Atlántico repre-
sentar esta obra, de Connor
McPherson, baixo a direc-
ción de Xulio Lago e con
música de Rodrigo Roma-
ní. Reserva de entradas e
consulta de horarios en
www.salayago.com.

PORTUGAL, TAN
PERTO, TAN LONXE
A sala Nasa promove un
programa estábel de cultura
portuguesa que ao longo da
tempada quere fomentar os
intercambios ente Galiza e
Portugal e o resto dos países
do ámbito cultural lusófono.
Este venres 10 ás 22 h. e o
sábado 11 ás 23 h. a compa-
ñía Trigo Limpo presenta a
peza Mamá Lusitania.

TTuiui
■ DANZA

OS ESQUECIDOS
Trespasando presenta, este
venres 10 ás 21:30 h. na Área
Panorámica, este espectácu-
lo de Bárbara Monteagudo
con música de J.S. Bach.

■ EXPOSICIÓNS

PEREMIGRACIÓN
Na Área Panorámica pode-
mos ver até o domingo 12
este percorrido visual e sen-
sorial sobre o fenómeno da
emigración galega na Suíza.

■ TEATRO

NADARÍN
A compañía Títeres Trom-
picallo actúa o vindeiro ven-
res 17 na Área Panorámica.

VVigoigo
■ ACTOS

CONSUMO
RESPONSÁBEL
O Sindicato Labrego Gale-
go, a CIG, os CAF, Galiza
Nova, o BNG, EU, a coo-
perativa Árbore e a aso-
ciación Caleidoscopio con-
tinúan a celebrar estas xor-
nadas na sede da Federa-
ción Veciñal. Este 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
vexetariana de produtos
biolóxicos elaborada pola
Cova dos Ratos, para a que
é necesario mercar antici-
padamente un bono de 6
euros á venda en todas as
actividades.

LINGUA E LINGUAS
O Seminario Permanente
“Lingua e Sociedade”, da
Fundación Carlos Casares,
organiza estes debates aber-
tos para o martes 14 ás
19:30 h. na biblioteca-salón
de actos da fundación (El-
duayen 36, 2º), o encontro
presentado por Anxo Lou-
renzo e Henrique Monte-
agudo, Linguas e Nacións
de Europa, no que se deba-
terá sobre o libro do mesmo
título de Daniel Baggioni.

OS ANOS ESCUROS...
...a resistencia cultural
dunha xeración, libro de
Xosé Luís Franco Grande
que será presentado o mar-
tes 14 ás 20 h. na Casa Ga-
lega da Cultura (Praza da
Princesa), coa presenza de,
ademais do autor, Vítor F.
Freixanes, Xulio Ríos e
Miguel Barros.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría te-
mos: este xoves 9 a presenta-
ción do libro La Iglesia en la
Galicia del franquismo, de
José Ramón Rodríguez La-
go, coa intervención do autor,
o historiador Francisco Car-

ballo, o catedrático de Socio-
loxía e C.C. Políticas Xosé
Pérez Vilariño e o historia-
dor e mestre Luís Domín-
guez Castro; o venres 10
ESCULCA organiza unha
charla-coloquio titulada Vida
privada e poderes públicos.
A lei de Violencia de Xénero
a debate, na que van partici-
par a avogada Celia Balboa,
o presidente de ESCULCA
Fernando Martínez Ran-
dulfe, e a directora da revista
Andaina, Ana Arellano; o
luns 13 a obra que se vai dar
a coñecer é Los sambenitos
del Museo Diocesano de
Tui, de Jesús Casas Otero,
que estará acompañado polo
delegado diocesano do patri-
monio cultural Antonio Her-
nández Matías; o martes 14
o fotógrafo Magar asina
exemplares do seu libro Vigo
por Magar II, e se desenvol-
ve unha mesa redonda sobre
Condicións da aprendizaxe
escolar ao cargo das psicólo-
gas e psicoanalistas Olga Ji-
ménez Mesa e Camila Vi-
dal Gutierrez; o mércores
15 edicións Xerais celebra a
homenaxe poética Xela
Arias, quedas en Nós; e o
venres 17 farase entrega dos
premios do Concurso de Fo-
tografía de Montañeiros Cel-
tas. Todos os actos darán co-
mezo ás 20 h.

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Os sábados 11 e 18 ás 12 h.
no Laboratorio das Artes do
MARCO haberá contacontos
e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos  os domingos
12 e 1 os máis cativos
(acompañados) poderán go-
zar con diversos obradoiros
plásticos. Máis información
en www.marcovigo.com.

■ CINEMA

RESFEST 04
O salón de actos do MARCO
acolle unha nova edición do
festival de cinema dixital,
que comeza este xoves 9 ás
20 h. no que poderemos ver
Resfest Shorts I, Cinema
Electrónica e Shynola Rari-
ties. O venres 10, os audiovi-
suais Resfest Shorts II, Vi-
deos that Rock e unha re-

trospectiva de Jonathan
Glazer. O sábado 11 será o
turno de Resfest Shorts III,
By Design, e Warp Vision.

■ EXPOSICIÓNS

RECORDOS
DO XOGUETE
É unha mostra realizada cos
fondos do Museo Castelán-
manchego do Xoguete que
poderemos visitar no Mu-
seo Municipal Quiñones de
León a partir deste xoves 9.

RAFAEL CALVO
Desde este xoves 9 e até o
26 de decembro, mostra a
súa pintura, baixo o título
de Horizontes, na sala II do
Centro Social Caixanova.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As fotografías do Wildlife
photographer of the year
04 poderemos contem-
plalas na sala de exposi-
cións III do Centro Social
Caixanova desde este ven-
res 10 até o 16 de xaneiro.

O NADAL
VISTO POR DALÍ
Esta retrospectiva de traba-
llos do artista catalán per-
tencentes ao periodo com-
prendido entre os anos 1958
e 1976, permanecerá até o 9
de xaneiro na sede da Fun-
dación Caixa Galicia.

CAULONGA
Dentro do ciclo 45 artistas
galegos, estará no Centro
Cultural Caixanova até o 9
de xaneiro.

DINOSAURIOS
Caixanova presenta esta
impresionante mostra, que
se pode visitar no IFEVI até
o 23 de xaneiro. Venda an-
ticipada de entradas en
www.caixanova.es ou no
902 504 500.

MONTAÑEIROS CELTAS
Este colectivo amosa as
imaxes participantes no seu
concurso de fotografía des-
de o vindeiro xoves 16 na
Casa do Libro.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE
Este xoves 9 ás 20 h. inau-
gúrase na Casa das Artes
esta exitosa mostra fotográ-
fica de Xurxo Lobato.

ANTÓN LAMAZARES
A galería VGO (López de
Neira 3) acolle a súa obra
até o 5 de xaneiro, de luns a
sábado de 11:30 a 13:30 e
de 19 a 21:30 h.

VARIAS ARTES
Desde este venres 10 e até o
xoves 23 poderemos admirar
na Casa da Xuventude unha
retrospectiva conxunta das
mostras realizadas durante
todo o ano no local xuvenil.

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

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.

II PREMIO F. FERNÁNDEZ DEL
RIEGO
Caixanova pretende animar e impulsar o
uso da lingua galega nos meios de co-
municación con este premio, ao tempo
que recoñece a tradición literaria e xor-
nalística dos escritores que utilizaron e
utilizan a nosa lingua na prensa. Este
certame acollerá traballos xornalísticos
de todo xénero, publicados con nome ou
pseudónimo, en calquera meio de comu-
nicación impreso de Galiza ou fóra, en-
tre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de
2004, e que estean escritos en lingua ga-
lega. Cada autor só poderá participar
cun traballo, do que se deberán presen-
tar orixinal e catro fotocopias da páxina
completa do xornal ou revista que aco-
llese a publicación, de xeito que se poi-
da identificar a data correspondente á
edición do traballo. En sobre á parte, e
acompañando o traballo a concurso, in-
cluiranse os dados persoais do autor, e

remitirase todo, antes do 10 de xaneiro
de 2005, á Área Sociocultural de Caixa-
nova, Augusto González Besada 2,
36001 de PONTEVEDRA, indicando no
exterior Para o Premio Francisco Fer-
nández del Riego. Ademais Caixanova
temén promove o XXVI Premio de Xor-
nalismo Julio Camba, rexido baixo as
mesmas bases que o anterior, mais des-
tinado a traballos xornalísticos escritos
en castelán. Ambos certames teñen unha
retribución de 12.000 euros.

I CONCURSO DE RELATO BREVE
E LIBERTARIO
O Ateneo Libertario de VIGO organiza
este certame, no que pode participar
aquela persoa que o desexe, con cantos
relatos queira, con tal de que sexan ori-
xinais, aínda que non terán que ser iné-
ditos, falen da idea libertaria, estean
escritos en galego ou castelán en cal-
quera das súas variantes, e teñan unha

extensión máxima de 5 folios polas dú-
as caras, a duplo espazo. Entregaranse
no local do Ateneo (r/ Santiago 19), ou
enviarse ao apartado 26.219 ou ao co-
rreo electrónico ateneovigo@eres-
mas.com, antes do 1 de febreiro de
2005, adxuntándose os dados persoais
do autor e teléfono de contacto. Os tra-
ballos máis destacados serán editados
e os seus autores serán convidados a
unha modesta cea.

IX PREMIO MANUEL IGLESIAS
O Concello de Celanova promove este
certame de investigación ao que se po-
derán presentar traballos de calquera
ámbito científico (Ciencias Sociais e
Naturais, Economía, Humanidades,
etc.) que versen sobre a vila ourensana
e a súa proxección, escritos en lingua
galega, orixinais e inéditos, e dunha
extensión mínima de 100 folios meca-
nografados por unha soa cara e a duplo

espazo. Os traballos enviaranse, de
xeito anónimo con lema, baixo plica e
por triplicado, antes do 31 de xaneiro
de 2005, ao Concello de CELANOVA
(Praza Maior 1, 32.800). Estabelécese
un único premio de 1.500 euros.

XIV PREMIO MANUEL MURGUÍA
O Concello de Arteixo convoca este cer-
tame de narracións breves, con carácter
anual, no que poden participar aqueles
autores que o desexen cun único relato,
orixinal e inédito, de temática libre e es-
crito en lingua galega. Os traballos, dun-
ha extensión mínima de 15 folios e un
máximo de 30 mecanografados a duplo
espazo e por unha soa cara, enviaranse
por cuadriplicado e só co título e un le-
ma, nun sobre pecho no que se aportará
o título, lema, nome, enderezo, teléfono
e currículo do autor antes do 1 de marzo
de 2005, ao Concello de ARTEIXO, pra-
za Alcalde R. Dopico 1, 15142.♦
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O festival de cinema de COMPOS-
TELA, que se celebra no teatro
Principal, chega ao seu fin. Dentro
da retrospectiva adicada ao direc-
tor portugués homenaxeado nesta
edición Manoel de Oliveira, este
xoves 9 poderemos ollar os traba-
llos Inquietude; e Palavra e Uto-
pia.. O venres 10 proxéctase A car-
ta, vou para casa, e O princípio da

incerteza. Localidades á venda na
billeteira telefónica 902 504 500,
www.caixanova.es e, a partir das
15 h, na billeteira do teatro Princi-
pal, a un prezo de 3 euros. O pro-
grama pode sufrir variacións, para
consultar a carteleira diaria e hora-
rios visitar www.santiagodecom-
postela.org ou www.santiagoturis-
mo.com.♦

CineurCineuropa 04opa 04

Danza, da man de Juschka
Weigel no teatro Galán de
Santiago.

As persoas
interesadas

en asistir,
o mércores

15, ao
concerto de

Vítor
Aneiros

Band nos
Directos da

Galega,
poden

solicitar a
súa

participación

Rafael Calvo
mostra
as súas
pinturas
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.

Galicia,
camiño
celeste é a
mostra
fotográfica
de Xurxo
Lobato que
podemos
contemplar
na Casa das
Artes
viguesa.



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.

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.

DE PARÍS
Á COSTA AZUL
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 exce-
lente mostra de máis de 140
pinturas, esculturas e foto-
grafías de 80 artistas latino-
americanos contemporáne-
os da talla de Diego Rivera,
Horacio Coppola, Botero,
Barradas, Tarsila de Ama-
ral, Vicente Rojo, ou To-
rres García, ademais de ar-
tistas emerxentes cunha am-
plia proxección interna-
cional, pertencentes ao mu-
seo do Centro de Arte Reina
Sofía.

O ESTADO DAS COUSAS
Na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, encon-
trámonos con esta mostra
sobre O obxecto na arte, de
1960 aos nosos días, com-
posta por 117 esculturas,
pinturas, instalacións, ob-
xectos, fotografías e video-
proxecións pertencentes ás
colecións dos Fondos Re-
xionais de Arte Contempo-
ránea de Francia.

ÁNGELA DE LA CRUZ
No Espazo Anexo, detrás do
MARCO, o museo ven de
inaugurar o lugar destinado
a amosar e apoiar as crea-
cións dos novos artistas ga-
legos. A primeira mostra é a
desta galega residente en
London, consistente en dú-
as pinturas-esculturas (Lar-
ger than life / Máis grande
que a vida e Stuck / Incrus-
tado) realizadas a medida
para estas dúas salas.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dirixida por Antoni Ros
Marbá e con Manuel Juan
no clarinete, interpretarán
obras de Juan José Castro,
Aaron Copland e Antonin
Dvorak este venres 10 ás
20:30 no Centro Cultural
Caixanova.

VERDADEROS
KREYENTES
Poderemos gozar do mellor
hip hop este sábado 11 ás
00:30 h. na Iguana Club. No
mesmo lugar tocará o do-
mingo 12 ás 22 h. a banda
Los Faltones, xunto con bri-
tánicos The Parkinsons; e o
venres 17 ás 00:30 h. vai dar
un concerto A Compañía
do Ruido. Máis información
en www.laiguanaclub.com.

V FESTIVAL ARE-MORE
No teatro Fraga Caixa Gali-
cia poderemos escoitar este
xoves 9 á Spanish Brass
Luur Metalls xunto co
trompetista Ole Edvard An-
tonsen 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 do
concerto, por internet en
www.caixagalicia.es ou na
billeteira do teatro na véspe-
ra e o mesmo día da actua-
ción por un prezo de 10 eu-
ros. O martes 14 ás 21 h. na
concatedral de Santa María
poderemos gozar gratuíta-
mente da interpretación que
van facer a soprano Anne
Magouët e o grupo
L´Asamblée des Honestes
Curieux de diversas obras

de Bach. O broche de ouro
poñerao a cantante alemana
Ute Lemper, o mércores 15
ás 21 h. no Fraga Caixa Ga-
licia, nun concerto de clau-
sura para o que xa non que-
dan entradas á venda.

ATLÁNTIDA
A coral polifónica e a banda
de música desta asociación
cultural e deportiva de Mata-
má vai dar un concerto extra-
ordinario este sábado 11 ás
20 h. no CVC de Valadares.

AO PÉ DA LETRA
Será o concerto de Nadal da
universidade viguesa, que se
celebrará o próximo xoves 16
no Centro Cultural Caixano-
va ás 20:30. Ao pé da letra é
un punto de encontro de va-
rios artistas galegos que si-
tuan a voz no centro das súas
creacións musicais, exploran-
do as posibilidades da lingua
galega. O café cantante de
Marful; o rock intimista e
experimental de Narf; o pop
de sabores tropicais de Xa-
vier Díaz; o rap suave ou
contundente de Safari Or-
questra; a melodía postradi-
cional de Guadi Galego; o
hip hop existencial e irónico
de Non Residentz; ou o hop
raibosamente social de Dios
ke te crew, exploran os novos
camiños da expresión musi-
cal galega, xunto co artista
convidado, Jorge Drexler.

■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Poderemos ver a peza de
Luís Rei representada por
Teatro de Aquí o vindeiro
xoves 16 e venres 17 ás
20:30 h. no CC Caixanova.

LA MANO
DEL EMIGRANTE
De Manuel Rivas, está
adaptada ao teatro e dirixi-
da por Fernando Bernués
e será representada por
Tanttaka Teatroa o mér-
cores 15 ás 20:30 no Centro
Cultural Caixanova.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

MENINAS NO PAZO
O Pazo da Trabe acolle es-
ta mostra até o 31 de de-
cembro.

PonferradaPonferrada
■ CINEMA

TRECE BADALADAS
Dentro do ciclo Jueves de
Cine, promovido pola Esco-
la Oficial de Idiomas que se
desenvolve nos cinemas La
Dehesa, o vindeiro xoves 16
ás 20:30 h. terá lugar a pro-
xección, en galego, da pelí-
cuyla de Xavier Villaverde,
protagonizada por Juán
Diego Botto, Luís Tosar,
Laura Mañá e Marta Etu-
ra e baseada na obra do
mesmo título do escritor Su-
so de Toro. O prezo da en-
trada é de tres euros.

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 este venres 10 ás
21:30 no Rivoli teatro.

■ TEATRO

FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS
Continúa no Rivoli Teatro con
Lili Mélodie, da Compagnie
Mediane (Franza) o xoves 9 e
venres 10 ás 10:30 e 15 h. 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 xo-
ves 9 e venres 10 ás 21:30.
Mahabharata, polo Theatre
de L‘Arc-en-Terre (Franza),
estará no teatro Carlos Alberto
o sábado 11 e domingo 12 ás

21:30. Les champs d’amour,
do Theatre de la Mezzanine,
será representada no Rivoli te-
atro o domingo 12 ás 18 h. Pó-
lo-Pólo, coprodución do Tea-
tro de Ferro / FIMP, estará na
Sala de Ensaios do Rivoli o do-
mingo 12  ás 19 h e até o 31 de
decembro ás 10:30 e 15 h. (non
sendo desde o 24 ao 26).♦

FOGAR DO MAIOR
www.infortastiera.com/fogar

Páxina electrónica do Fogar do maior de
Vigo, que inclúe información sobre como
asociarse, os servizos que presta o centro,
as súas actividades, os obradoiros, datos
sobre a coral, lista de eventos, revista,
anuncios, enlaces, etc.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
15

4 
●

A
no

 X
X

V
II 

●

D
o 

9 
ao

 1
5 

de
 d

ec
em

br
o 

de
 2

00
4

■ 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 CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO

Véñense de convocar bolsas para
a formación de expertos turísticos
en mercados emisores, mediante a
realización de prácticas profesio-
nais de especialización en oficinas
de turismo no estranxeiro durante
o ano 2005. Os solicitantes debe-

rán cumprir os seguintes requisi-
tos: ser licenciados ou diplomados
en turismo ou calquera titulado
superior, non ter obtido con an-
terioridade ningunha bolsa deste
tipo e dominar a lingua do país de
destino. Os interesados dirixirán a
súa solicitude á dirección Xeral de
Turismo, segundo o modelo que
se indica na páxina institucional
da Xunta de Galiza.♦

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

A Asociación para a Integración
e Desenvolvemento do Africano
de VIGO organiza un concerto de
percusión africana para escolares
este venres 10 ás 11 h. no Audito-
rio Municipal, no que tocará o
grupo senegalés Deggoo, e pola
tarde ás 20 h. na sala Caixanova
unha conferencia a cargo do gui-
neano N´Dongo Bidyogo, direc-

tor do Centro de Estudos Africa-
nos da Universidade de Murcia,
titulada Qué esperamos los afri-
canos de Europa. O vindeiro
venres 17 ás 23:30 h. na sala La
Bola de Cristal (Churruca 12),
celebrarase unha festa africana na
que contaremos coa participación
dos Deggoo, Thio Ssane e Dj
Guillaume.♦

África 04África 04

Marful,
entre outros

grupos,
forma parte
do cartel de

Ao pé da
letra, o

concerto de
Nadal da

Universidad
de Vigo o
próximo

xoves 16.

MadridMadrid
■ MÚSICA

REVERIANO SOUTULLO
A Banda Sinfónica do Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, dirixida por Miguel Moreno Guna, dará
un concerto o venres 17 de decembro ás 20 h. no Teatro-Au-
ditorio de Alcobendas (Ruperto Chapí 22) con entradas a 3 eu-
ros. O concerto, organizado pola Xuntanza de Galegos en Al-
cobendas, programa unha I parte con Ponteareareas, A lenda
do bico e La del Soto del Parral (a primeira de R. Soutullo e
as outras dúas de Soutullo e Vert); e a II parte con Prelude,
fugue and riffs (L Bernstein), Airiños Aires (G. Freire), Al-
borada galega (P. Veiga) e Ecos de Galicia (J. Carracedo).♦

Ute Lemper
ponlle o
ramo ao
Festival Are
More de
VIGO o
mércores 15.
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decembro de 2004

Ser anticatalán ten xa un
século de historia. Can-
do algún líder catala-

nista viña a Galiza convida-
do polas Irmandades da Fa-
la, a prensa conservadora
poñiase tronitronante. O an-

ticatalanismo é unha ideolo-
xía. En Madrid eran máis ha-
bituais os exabruptos contra
Pujol que contra a mesmísi-
ma ETA. Curioso que Ma-
drid, precisamente, seña a
autonomía que máis creceu

(pasou de copar o 15,28% do
PIB estatal en 1995, ao 17,3
en 2003) e que o período az-
narista fose recentralizador
no autonómico, mais sobre
todo no económico, sen que
ninguén diga nada.♦
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Comisións
XOSÉ A. GACIÑO

Nada que ver, por
exemplo, con esas
terríbeis comisións

de investigación do Sena-
do dos EE UU que vemos
nalgunhas películas, nesa
películas que poñen a pro-
ba o sistema, coa denuncia
de corrupcións, manipula-
cións e manexos, pero que,
ao remate, sempre atopan
un xornalista atrevido, un
policía incorruptíbel, un
fiscal non contaminado,
mesmo un senador honra-
do, para  e demostrar que o
sistema leva en si mesmo a
posibilidade de rexenera-
ción. Nesas comisións de
película os comisionados
forman un verdadeiro tri-
bunal rigoroso e implacá-
bel, que interroga o com-
parecente desde enriba e
que non se desgastan en
xogos florais, senón que
acoutan o seu terreo con
preguntas incisivas e con-
cretas, que non permiten
escapatorias retóricas.

Aquí é moi diferente.
De entrada, o que está enri-
ba é o interrogado. Os co-
misionados preguntan des-
de abaixo, como xornalis-
tas nunha rolda de prensa
ou como alumnos desde os
seus pupitres. Ademáis,
pérdense en disquisicións
previas, en discursos que
pretenden fixar posicións
mesmo antes de que fale o
comparecente, e que lle
brindan a este a oportunida-
de de converter un suposto
interrogatorio nun debate
político. As preguntas non
se contestan, porque ás ve-
ces nin sequera existen, ou
son tan xenéricas que lle
permiten ao interrogado sa-
írse, non xa pola tanxente,
senón pola paralela e en di-
rección contraria. O ataca-
do convértese en atacante e
o investigado permítese
marcar as pautas de futuras
investigacións con alusións
a evidencias que el mesmo
–ou os da súa corda– fabri-
ca a base de conxecturas,
sospeitas, casualidades e
temores, co obxectivo de
facer naufragar a realidade
nunha maraña artificial, te-
cida a maior gloria do gran
líder histórico inxustamen-
te humillado nas urnas.

Pode que no Parla-
mento norteamericano,
sen os guionistas de Holly-
wood, as cousas no sexan
tan exemplares, pero na
comisión parlamentaria
española sobre os atenta-
dos do 11-M dá a impre-
sión de que algunhas inter-
vencións poden melloralas
até os nefastos guionistas
de Ana y los siete. O que
vemos aquí parece unha
mostra da clásica chapuza
hispánica  que pasa da ver-
borrea ao absentismo sen
solución de continuidade,
facendo da falta de prepa-
ración e da improvisación
indocumentada desgraza-
dos instrumentos de fraca-
sos parlamentarios.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
É xornalista e preside desde hai
seis meses o Colexio de Xorna-
listas de Galiza, aínda que ten
outras moitas facetas quen fan
del un personaxe. É Xosé Ma-
nuel Vega, unha cara que tamén
é popular a través da TVG.

Agora que estamos polo san
Martiño, ¿é certo que lle gusta
facer de matachín?

Non é que me guste, pero os
traballos hai que facelos. Todo
empezou hai máis de dez anos
cando na matanza na miña zona,
no Bolo, un día faltou o matachín
oficial, Demo de Quintela, que
ademais era músico e barqueiro.
Ante o desgusto da miña sogra,
ofrecinme voluntario e seguín até
hoxe. Pero que conste que partici-
pa axudando o veterinario titular
de Viana, Lucio, e todo é legal.

¿E pensa en alguén en con-
creto cando mata un porco?

Non, non. Ademais o porco
morre como é debido. Antes que
ser xornalista, fun neno labrego e
antes de saber escribir, sabía fa-
cer todo o traballo do campo.
Meu pai era tratante, vendía xa-
món e atendía os partos das va-
cas e dos fillos...

Un xornalista matachín,
¿non o prohibe o código deon-
tolóxico?

Non, non. Isto desde fóra pode
parecer propio de xente atrasada
pero o que está a matar o porco es-
tá a pensar no traballo que fai.

Non, falo do código deonto-
lóxico dos matachíns.

Tampouco. E xa lle digo, pro-
curamos que sangue como é debi-
do e que morra como é debido. E
que non se manque ninguén.

Vaiamos a asuntos serios,
van ter unha asemblea ordina-
ria, ¿como van as cousas no
Colexio?

Todo o ben que deben ir, es-

tamos a cumprir os obxectivos
marcados non só na defensa
corporativa senón tamén como
servizo á sociedade e non a ou-
tros intereses aos que coido que
se serve demasiado en Galiza.
Temos unha proposta sobre os
medios públicos, para desvincu-
lalos do Goberno, traballamos
no Consello Estatal de Colexios
Profesionais, xunto coa cata-
láns, estamos satisfeitos da tra-
mitación da Proposición de Lei
do Estatuto Profesional no Con-
greso, que despois desenvolve-
rán os Parlamentos autonómi-
cos, estamos a traballar a prol
da colexiación obrigatoria, está
en marcha un observatorio so-
bre o galego nos medios... Pro-
xectos moitos, medios limitados
porque só dispomos das cotas
dos colexiados.

Díxome alguén que non
conseguiran ningún candidato
para a Demarcación de Vigo.

É certo que pasou na primei-
ra convocatoria, pero Eduardo
Rolland e Pablo López, do Faro,
están dispostos. Pensouse que
estaba apalabrado coa dirección
anterior e houbo unha candidatu-
ra pero sen as debidas formas.
De todos xeitos convocarase de
novo, coincidindo coas eleccións
en Pontevedra e Santiago.

Ou sexa, que andan en danzas.
Ningún cargo é remunerado e

a nosa dedicación quitámola do
noso tempo libre, non se nos po-
de pedir milagres e hai circuns-
tancias que non dependen de nós.

Falando de danzas, seica é
un bailarín estupendo.

Ese cualificativo non se me
pode aplicar. Gústame pasalo

ben, sen danar a saúde nin os
principios, e gústame bailar, pero
de bailarín estupendo nada.

E tamén foi emigrado en
Barcelona.

E antes en Valencia e Huesca.
Estiven interno desde os once
anos na Universidade Laboral de
Chete en Valencia. Logo fixen o
BUP en Huesca e nas vacacións
facía de camareiro para sacar al-
gún diñeiro.

Fixo de todo e inda por riba
é guapo e alto. É todo un parti-
do. Teño unha irmá que ao me-
llor lle interesa.

Xa teño cuberta esa cota, es-
tou casado.

Pero home, co divorcio rá-
pido que agora propón Zapa-
tero, todo se soluciona.

Estaría encantado de coñece-
la, pero de relacións, nada.♦

Xosé Manuel Vega
‘Son matachín e xornalista e fun camareiro, emigrante e labrego’

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
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PACO VILABARROS


