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SE CADRA TEN RAZÓN ANXO QUINTANA CANDO LLE DEMANDA
a Manuel Fraga que adiante as eleccións. Estamos, na práctica, in-
mersos nunha campaña electoral que non só desvirtúa as propostas
de unidade, senón que semella facelas inviábeis. Así, a proposta do
BNG para conseguir un gran pacto social, no que estean presentes
os tres partidos políticos maioritarios, pero tamén as forzas sociais,
para conseguir que Galiza teña forza suficiente e que non só non
quede marxinada, senón que apareza como prioridade do Estado na
elaboración do Plano Estratéxico, atopan o rexeitamento do PS-
deG-PSOE. Certamente, os socialistas poden concluír que este
ofrecemento do BNG vai tinguido dunha endiañada carga electoral.
O que non poden é negar a racionalidade nin a necesidade da pro-
posta nacionalista, mesmo nos temas máis concretos, pois eles afir-
man estar de acordo un por un. O rexeitamento ao diálogo convér-
teos nunha sucursal do PSOE central que nada ben lle fai ás súas
aspiracións de cambio na Xunta. A súa aceptación do diálogo pui-
dese beneficiar o BNG, pero sempre será mellor o potenciamento
electoral do seu inevitábel socio que darlle cartas ao adversario.
Ademais, as prioridades galegas representan un eixo no que deben
pórse de acordo nacionalistas e socialistas se, de verdade, queren
gobernar xuntos. Un acordo deste tipo podería comezar a facer vi-
síbel unha alternativa conxunta a Fraga, como demanda tanto un
sector do PSdeG-PSOE como o BNG. Aínda que así non fose, os
intereses de Galiza teñen que estar por enriba de calquera alternati-
va política, mesmo do imprescindíbel cambio de goberno.♦

UNHA VIAXE NO FORD T
Xerardo AgraFoxo

PREMIO GARCÍA BARROS DE NOVELA 2004.
Hemingway e as súas viaxes a
Galicia son o marco literario desta
historia. Unha novela que xoga coas
referencias culturais, que ten un
tratamento orixinal e moderno e que
se sitúa entre o local e o cosmopolita.

Os parques eólicos
controlados
por capital
foráneo

O PP acepta o diálogo
e o PSdG-PSOE rexéitao 

(Páx. 8)

Adianto do libro de conversas
con Xosé M. Beiras

(Páx. 12 e 13)

As cinco medidas que propón o BNG
para unha ‘fronte común galega’   (Páx. 8)

Guía de libros
para agasallar



A Xunta prevé dobrar a produ-
ción eléctrica por xeración eólica
de aquí a 2010. Hoxe hai 1.800
megavatios instalados e para esa
data as previsións indican que
serán 4.000. “Non haberá máis
aeroxeradores e a superficie
afectada será inferior porque a
tecnoloxía permite extraer máis
potencia con menos muíños”,
explicou Xoán Carlos Rodrí-
guez, responsábel de prensa da
Consellaría de Innovación, In-
dustria e Comercio.

Porén, os lugares con máis po-
tencial están copados por muíños
de empresas de fora e para as
compañías galegas só cabe abrir
pequenos parques que non supo-
ñen unha contribución real á xera-
ción enerxética no país. Entro-
ques, significan rematar de estra-
gar paraxes naturais moi relevan-
tes.

O enxeñeiro industrial e pro-
fesor da Universidade da Coruña
Manuel Lara é un dos maiores
expertos en enerxía do noso país.

Coñece, como precursor, os re-
cantos do proceso que levou a
inzar o país de aeroxeradores e
considera que “a capacidade pa-
ra a localización de novos par-
ques chegou ao límite”.

Proba de que o sector eólico
alcanzou de momento a súa má-
xima capacidade de produción é
o reducido tamaño dos parques
que a Xunta ten previsto. A súa
eventual autorización no prazo
dun ano motivou críticas por
parte dalgún medio de comuni-

cación, que sinalaba recente-
mente que o obxectivo das com-
pañías que solicitaron o permiso
era a especulación coas autori-
zacións para vendelas a grandes
empresas. Este extremo entra en
contradición coa restritiva regu-
lación actualmente en vigor, que
impide a venda dos parques
mentres se tramitan, de modo
que a denuncia ocultaría a inten-
ción da paralización destes par-
ques novos, detrás dos que en
realidade está a pequena patro-

nal eléctrica galega. 
Aínda que detrás dos novos

parques non hai intereses espe-
culativos, a súa necesidade está
en cuestión. Para Manuel Lara,
no debate enerxético as fontes
renovábeis empregáronse para
ocultar a falta de planificación,
pero non representan unha alter-
nativa real, senón que son só un
complemento dun sistema que
debería ser máis complexo e ao
que lle falta sinalar obxectivos a
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Non quedan espazos para novos grandes parques eólicos

Os muíños que leva o vento
H. VIXANDE

A produción eólica en Galiza está en mans alleas á Galiza, a tecnoloxía non é propia
e só contribúe co 11% da xeración eléctrica e o 2% da produción de enerxía. Ademais,
non constitúe unha alternativa ás outras fontes de produción; só é un complemento.

Os mellores emprazamentos xa están copados.                                                                                                                                                                                                                            PACO VILABARROS



máis longo prazo.

Escaso peso do sector eólico

Na Galiza, o 57% da produción
da enerxía vén do petróleo, o 26%
do carbón, o 6% da hidráulica, o
3% do gas natural e só o 2% da
eólica. Iso é así un dos países de
maior produción eólica do mun-
do. Se nos cinguimos á enerxía
eléctrica, a maior produción co-
rresponde ao carbón, co 48%, se-
guido da gran hidráulica (26%), a
eólica (11%) e a pequena hidráu-
lica (2%). Con estas porcentaxes
e o grao de ocupación dos mello-
res espazos por parques eólicos e
minicentrais, pouca marxe teñen
novas implantacións para com-
pensar o peso decisivo do carbón,
aínda que a tecnoloxía promete
dobrar a capacidade de produción
eólica nos próximos anos.

As porcentaxes galegas de
produción e o seu
peso no Estado le-
varon a Manuel
Lara a indicar que
“somos un país
transformador de
enerxía pero non
temos industria,
por iso exporta-
mos moita parte da
enerxía que produ-
cimos ou que
transformamos”.

Á marxe de
seren só un sim-
ple complemento
a outras fontes de enerxía, non
unha alternativa, os muíños eléc-
tricos teñen un problema engadi-
do: que traballan cunha materia
prima como o vento que non é
constante nin na dirección nin na
intensidade. Esa falta de estabili-
dade transmítese á electricidade
que producen. “Cando había
poucos parques a rede podía asu-
mir as oscilacións, pero ao au-
mentar o número, hai descom-
pensacións”, explica Manuel La-
ra. Aínda que este problema está
en vías de solución porque hoxe
a electrónica permite reducir o
impacto das flu-
tuacións, téñense
dado casos de ter
que retirar da rede
mil megavatios,
co desequilibro e
os apagóns que
comporta. Este é
un elemento que
desprestixia a
enerxía eólica.
“Ante isto, o sec-
tor pide que non
lle fagan mercar-
lles a enerxía ás
eólicas ou que
non os obriguen a
dar calidade eléc-
trica”, afirma Manuel Lara.

O deseño enerxético no Es-
tado carece da planificación que
se dá noutros países. Francia
optou masivamente pola enerxía
nuclear e hoxe representa o 70%
da súa produción, o que lle per-
mite vender a todos os seus ve-
ciños e contar ao tempo cunha
subministración segura e sen
oscilacións. Aquí, ninguén
aceptaría abrir centrais nuclea-
res –máxime na Galiza, con ex-
cedente de produción eléctrica–,
pero tampouco se pon encol da
mesa a cuestión enerxética, de-
nuncia Lara. “Todo o que se fai

é falar de enerxías renovábeis e
como moito cámbiase a depen-
dencia do petróleo pola depen-
dencia polo gas”, di. 

Desde hai anos rexístrase un
incremento do consumo e non
houbo un plan para tratar de dete-
lo ou para racionalizar o uso do-
méstico e industrial da enerxía. A
liberalización eléctrica contribúe
aínda máis a disparar o consumo
e nin sequera as alzas do petróleo
e a suba do combustíbel conse-
guen retraer os automobilistas.

Kioto

A entrada en vigor do protocolo de
Kioto puxo de actualidade o pro-
blema medioambiental e a súa re-
lación coa enerxía. Entre a posi-
ción americana de renunciar a
aplicar o protocolo para non danar
a súa industria e a francesa de op-
tar pola enerxía nuclear, está a in-
termedia de Estados como o espa-

ñol. Mais hai ou-
tra cuestión, Kioto
reclama a redu-
ción de CO2, pero
a maior fonte con-
taminante está nos
automóbiles, en-
troques, o recorte
darase exclusiva-
mente na indus-
tria, sobre todo na
da enerxía, a pesar
de que non existe
unha alternativa
solvente para
substituír a elec-

tricidade que deixaría de producir-
se. É máis, o reparto de cotas de
emisión de CO2 e as penalizacións
que comporta superar as cotas só
están destinados á industria xera-
dora, non ás empresas consumido-
ras da enerxía, de forma que non
se producirá unha redución no uso
da electricidade. Neste panorama
Galiza sae perdendo, porque ade-
mais de realizar un considerábel
esforzo xerador, non se lle ten en
conta a súa produción de enerxías
renovábeis, o que permitiría ter
máis cota de emisión de CO2.

Á marxe de que as enerxías
renovábeis non computen para

o cálculo de
emisións de
CO2, a falta de
planificación, as
perspectivas ex-
cesivamente op-
timistas sobre as
fontes alternati-
vas e a ausencia
do modelo eléc-
trico cos anos
poden reabrir un
debate que non
está pechado,
eis a cuestión
nuclear. As eléc-
tricas nunca re-

nunciaron a novas construcións
e o enxeñeiro nuclear Francisco
Castejón denunciou a intención
da recuperación da xeración nu-
clear aproveitando o protocolo
de Kioto, a diminución das fon-
tes de enerxía e o aumento do
consumo. A mesma ministra de
Medio Ambiente, Cristina Nar-
bona, insinuouno e paradoxal-
mente, a falta de planificación
podería dar pé a unha forma de
enerxía que non ten soluciona-
do os seus principais inconve-
nientes: os efectos ambientais,
a eventualidade dos accidentes
e a súa gravidade e o destino
duns residuos que conservan a
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Os primeiros pasos na enerxía
eólica en Galiza déronse en
1986, mais non foi até un ano
despois cando se instalou na Es-
taca de Bares o primeiro parque
de muíños eléctricos. No mundo,
as sucesivas crises enerxéticas
de 1973 e 1979 puxeron de ac-
tualidade as enerxías renovábeis
e foron os dinamarqueses, apro-
veitando financiamento nortea-
mericano, quen deron os primei-
ros pasos. Desde entón, encabe-
zan a tecnoloxía e a produción
de enerxía neste campo no mun-
do, incluído o noso país.

Tras os primeiros pasos, nos
noventa, nun contexto de baixos
tipos de interese que provocaban
que fose antieconómico pór os
cartos a prazo fixo, os fondos de
pensións dinamarqueses e tamén
os americanos consolidaron a
súa supremacía no mercado.

En España, os primeiros pa-
sos deunos sen convicción a da-
quelas empresa pública Endesa,
obrigada polo obxectivo estatal
de mellorar a produción de ener-
xía. Porén, a banca ben logo en-
trou no negocio. O naquel mo-
mento BBV (hoxe BBVA) apos-
tou polo sector da man de Game-
sa, en Andalucía a Caja de San
Fernando estaba detrás da em-
presa Abengoa e en Cataluña a
Caixa de Pensións e o Banco de
Sabadell apoiaron á pequena co-
operativa Ecoténia, que remata-
ría incorporada ao grupo vasco
Mondragón ante a insuficiencia
de recursos e capacidade tecno-

lóxica. En Galiza, nin os peque-
nos produtores eléctricos agrupa-
dos na Asociación de Produtores
e Distribuidores de Electricida-
de, Apide, nin a Fenosa creron
nesta nova forma de produción e
renunciaron a entrar nun sector
que en Galiza coñeceu unha for-
te expansión en poucos anos.

Perdida a oportunidade de que
as empresas galegas instalasen os
parques no noso país –ao parecer a
Administración estaba disposta a
entregarlle os mellores empraza-
mentos–, Gamesa fíxose con gran
número de parques e absorbeu a
filial de Endesa para a fabricación
de muíños, Made.
Mentres, Abengoa
fracasaba pero
non podía aban-
donar os parques
xa autorizados
porque a Xunta
impedía mediante
decreto a venda
dos permisos du-
rante a tramita-
ción –había experiencia de espe-
culación coas concesións minei-
ras–, de modo que en alianza cos
holandeses de Nuon constituíu
Desarrollos Eólicos, S.A., Desa.
Outra pequena porción de parques
foi parar as mans dos americanos
de Eurovento, unha empresa de
capital californiano que só promo-
vía parques, pero que non tiña tec-
noloxía propia. Ecoténica, pola
súa banda, quedou con algúns par-
ques, pero poucos, porque mentres
Gamesa tiña capacidade de produ-

ción, os cataláns só facían un muí-
ño por mes por problemas finan-
ceiros e tecnolóxicos.

Co tempo, Fenosa incorpo-
rouse ao sector e, unha vez repar-
tidas as mellores zonas, os pe-
quenos empresarios galegos ten-
taron sumarse. A este grupo van
destinados os novos parques eó-
licos, aínda que serán pequenas
instalacións que en moi pouco
contribuirán á xeración eléctrica
pero que, no entanto, si provoca-
rán grandes danos ambientais.

En palabras do enxeñeiro Ma-
nuel Lara, “a falta de implantación
das empresas galegas no sector no

noso país débese á
carencia de grupos
industriais fortes
que acreditasen no
sector e a unha
banca que apoia-
se”.

Respecto á
produción dos
muíños, o decreto
de autorización

establecía que as empresas debe-
rían comprar en Galiza todo o
que puidesen. Así, Ecoténia co-
mezou a fabricar nas Somozas,
Gamesa nas Pontes e Eurovento,
en alianza cos dinamarqueses de
Bonus, na Bazán, hoxe Izar. Co-
mo resultado, en Galiza fabrícan-
se palas, torres, góndolas para al-
bergar os xeradores e multiplica-
dores de engrenaxes. Non embar-
gante, toda a tecnoloxía é de fora,
na Galiza ponse unicamente a
man de obra.♦

Empresas de fóra, tecnoloxía allea

Ao principio
as empresas
galegas renunciaron
a entrar no sector.

Os parques eólicos construídos
na serra do Xistral a finais dos
noventa significaran a destrución
duns ecosistemas singulares co-
mo eran as turbeiras de cobertor,
un chan vexetal fosilizado produ-
cido pola humidade en ausencia
de osíxeno. Agora, esta zona que
se vai incluír na Rede Natura
2000 está a sufrir unha nova
agresión, mais desta de carácter
paisaxístico e arqueolóxico.

O oeste do Xistral, nos con-
cellos Abadín e Alfoz, é a zona
na que se están a implantar os
novos parques eólicos. A princi-
pal promotora é a empresa Ac-
ción Eólica de Galicia e a cons-
trutora a compañía Necso.

A Rede Natura 2000 entrará
en vigor en febreiro de 2005 e
varias entidades como a Liga
Céltica Galaica denunciaron que
non poderían ter comezado as
obras hai un mes. “O peor é o
impacto paisaxístico”, denun-
ciou Iván Alvite, da Liga Céltica.

De momento, os comuneiros
afectados denunciaron que as
obras implicaron a ocupación de
fincas e montes sen permiso e
que arruinaron pistas de aceso.
Os danos xa provocaron algúns
plantes veciñais ante a maquina-
ria para parar as obras e obrigar
a repor algúns viais do monte.

“Tamén hai atrasos na colo-
cación da cartelaría informativa
das licencias, problemas de se-
guridade e uso de explosivos
sen avisar e sen delimitar a zona
afectada”, denunciou Alvite.

Ademais dos danos paisaxísti-
cos a unha importante paraxe co-
mo esta, están os efectos no patri-
monio. No nor-
deste, unha área
inzada de parques,
existen numerosos
restos sen catalo-
gar moi semellan-
tes a outros apare-
cidos en Cornua-
lles. Entre o patri-
monio desta zona
están cámaras fu-
nerarias, aliña-
mentos de pedras
e círculos de pedra
para os animais.

O problema co patrimonio e
co medio ambiente é a falta de in-
formación sobre o que hai e os in-
formes que se realizan. Cando a
día de hoxe están a construírse
novos parques eólicos no Xistral,

o último estudo de impacto que se
coñece publicamente é de 2000.
O feito de individualizar os estu-

dos ambientais e
de patrimonio en
cada parque impi-
de unha visión de
conxunto. Se es-
tratexicamente a
produción eléctri-
ca aproveitando a
forza do vento é
un obxectivo
prioritario, os im-
pactos sobre o
medio estarían
xustificados baixo
condicións de es-

trita necesidade. Con todo, os
efectos sobre o conxunto non se
consideran e isto impide medidas
correctoras que permitisen unha
maior protección dos mellores es-
pazos naturais.♦

Novos xeradores eólicos aumentan
a destrución da serra do Xistral

Todos os parques
eólicos inclúen
estudos de impacto,
pero non hai
avaliacións
de conxunto.

A serra do Xistral está inzada de cámaras funerarias como a que aparece na ilustración.

‘Somos un país
transformador
de enerxía pero
non temos industria,
por iso exportamos’,
Manuel Lara.

Os muíños
traballan co vento,
que non é constante
nin na dirección
nin na intensidade e
iso transmítese
á electricidade.

Vén da páxina anterior



Morre en tempos imperiais. Conclúe
cando a súa patria despeza outra pa-
trias e cesa na vida cando a pobreza

manifesta inúndase aínda máis baixo mares
milenarios e augas coloniais de sempre. Non
sabemos se lle deu tempo a ver as fotos dunha
traxedia índica e non tan distante do Vietnam
da súa xuventude. Da barbarie do napalm e da
guerra química fotografada mentres os solda-
dos do primeiro mundo escoitaban se acaso
Morrison Hotel. Tampouco acreditamos se
chegou visionar as imaxes contraditorias e
contaminantes de dúas realidades asulagadas.
As dos turistas embarcando nos aeroportos e
as dos nativos, outra volta, navegando entre
lodos emporcados e cheos de morte.

Susan Sontag vaise mais sabía de boa man,
e xa desde aqueles anos de Saigón, o lado que
ocupaba na barricada.  Na súa non ondeaba a
bandeira das barras e as estrelas nin ostentaban
as armas de destrución masiva da súa patria re-
negada. Abeiraba ben perto dos danos colate-
rais e, en Saraievo, agardou por un Godot du-
rante tres anos. Os que pasou e viviu en medio
do terror ante a incomprensión do común dos
habitantes da súa América imperial e a obsti-
nación, e tamén a cegueira, daqueles que agar-
daban ter unha vitoria, persoal e pírrica, logo
do fin estatal e político da doutrina  estalinista.

Morreu unha intelectual odiada no seu
país e tal cousa, no noso, no é de recibo nin
costume. Tampouco no dela. Mais era unha
constatación que a tranquilizaba e que a re-
conciliaba con si mesma día a día até darlle
forza para vencer por tres veces o cancro que
ao fin a rendeu.

“Ollando o sufrimento de outros” foi a
súa derradeira obra. Publicouno en 2003 en
Nova York para escribir, máis aínda, dos ca-
dáveres que os seus gobernantes gardaban no
armario. As guerras balcánicas, a intifada, a
destrución de Afganistán, o Iraque. Estímu-
los de denuncia continuada paridos por unha
pensadora heterodoxa e unha literata xélida
que non se acostumou nunca ao horror. Inte-
lixencia en resistencia e incómoda para todos
aqueles que toman o maniqueísmo de raiz re-
lixiosa como norte de poder ou de mercancía.

Pouco pensamento actual é quen de aco-
meter contra a racionalidade bélica e menos
o que destella contra o activo despertar da
superstición relixiosa. Placas e magmas ide-
olóxicas que entran en contacto co ritmo  co-
lonialista disposto polas bolsas e exércitos do
imperio. Susan Sontag tratou de evitalo e
pensou e escribiu en tal dirección as máis das
veces gañando inimigos no camiño.

Como cando bateu contra as fotografías
de Sebastião Salgado e os valores que entre
os ben pensantes dos países ricos transmitía
e repartía.  Por exemplo aquel do “designio
divino” como sumo facedor, universal e om-

nipotente, de farturas e sufrimentos. Ideolo-
xía que tamén asume Bush e todos aqueles
que fan enfrontarse os mortais en apócrifas
guerras de relixión.

Susan Sontag foi despiadada ante os que
formulan o sufrimento como unha necesidade
evolutiva da humanidade e, en perversión ma-
nifesta, provocan conflitos tan xeneradores de
violencia como contaxiados de plusvalías mul-
timillonarias. Con Noam Chomsky representa-
ba outra América. Aque se atreveu a falar en al-
to logo do 11-S a risco de seren tratados co pe-
or dos alcumes. Antipatriotas.

■ A CONTA DA FOTOGRAFÍA

Un xeito distinto de mirar agachaban eses seus
ollos que se pechan definitivamente aos 71
anos. Ollos e miradas que traballaron duro até
obsesionarse reflexivamente pola fotografía. E
comezou a facelo cando a obra dos principais
fotógrafos do século XX chegaba aos museos

e inundaba as coleccións privadas con tanta re-
presentación contraditoria da realidade.

“Sobre a fotografía” (1973) é o libro, tan
consistente como subxectivo, no que Susan
Sontag refrescou a relación que mantivo, físi-
ca e teórica,  sobre a fervenza de imaxes que
pasaron ante os seus ollos. Revelou nel a in-
trínseca relación que existe entre o poder e a
creación estética, ao tempo que lle retiraba ino-
cencia á mera representación da realidade até
definir o papel do fotógrafo como asentador de
ideoloxías. Falaba da irresistíbel contamina-
ción visual que penetra nos nosos centros de
traballo, circula polas rúas e descansa nos sa-
lóns das nosas casas. “Sobre a fotografía” foi,
na súa escrita, un texto anticipado á revolución
dixital, mais tamén anticipativo cando dilucida
e avanza situacións que xa forman parte da no-
sa vida cotiá. Códigos de conduta visual que
enchen de valores pre-estabelecidos á ciadanía
e tentan contaminala con imaxes.
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Quéirase ou non a
sociedade sempre está
dividida. Hai os que
desexan feliz Nadal e
os que só din
“igualmente”.

Que marabillosa é
a linguaxe. Por
exemplo, a expresión
torres máis altas cairon
recobrou o esplendor o
11-S. O escritor
norteamericano Don
DeLillo vén de afirmar:
“O atentado entrana un
significado especial.
Non porque os avións
se estrelasen contra as
torres, non porque
morrese tanta xente,
senón porque as torres
cairon. Xa se contruíran
pensando que podían
ser branco dun ataque.
Xa o sofriran oito anos
antes, mais que
poideran derrubarse
era inconcebíbel.
Cando iso ocurriu o
impacto sobre a
psicoloxía dos
norteamericanos foi
incomensurábel”.

Outro escritor ianqui,
Nicholson Baker,

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A conclusión
de Susan Sontag

X. ENRIQUE ACUÑA

O 28 morría a escritora norteamericana Susan Sontag aos 71 anos, ví-
tima dun cancro. Representaba o progresismo intelectual dos EE UU.

Cartas

Esplendor gaiteiril
‘marciano’

Mexan por nós e hai que dicir
que chove. O 19 de decembro ti-
vo lugar en Amoeiro unha nova
fase da Liga de Bandas de Gai-
tas. Unha liga que lle chaman
galega cando é de todo menos
iso. Quince anos de desfeita mu-
sical sen que os gaiteiros tradi-
cionais desta terra poidamos evi-
tar as gravísimas consecuencias
que este fenómeno está a produ-
cir nos milleiros de rapaces que
aprenden os segredos da gaita
marciana en Galicia e fóra dela. 

Paradoxalmente, a nosa mú-
sica, cada vez máis, é menos no-
sa. Hai catro anos membros do
Colectivo en Defensa da Gaita
(CDG) puidemos presenciar en
Cea unha fase semellante desta
liga que pretende, segundo o seu
regulamento, “a recuperación e
afianzamento dos xéneros máis
xenuínos da música popular-tra-

dicional de Galicia, traducidos
no instrumento rei: a gaita gale-
ga”. En Amoeiro, de novo, pui-
demos analizar esta alarmante e
desoladora situación que vai en
aumento. Anos atrás participa-
ban bandas que empregaban ins-
trumentos representativos de
Galicia. Agora xa, case, nin iso.
Atopámonos nunha evolución
musical que non é máis que un-
ha copia dun modelo existente,
nun suposto esplendor gaiteiril

que non é tal. A xente asume co-
mo propio algo que nunca o foi
e que o CDG e moita máis xen-
te ven denunciando dende hai
xa anos. Un modelo híbrido en-
tre escocés e galego que foi in-
ventado polo capricho de Xosé
Luís Foxo (director da Escola
Provincial de Gaitas de Ouren-
se). Pero non importa. Dá igual
tocar con gaitas galegas ou con
gaitas marcianas, inventadas
cos roncos cara arriba (incluso
bandas de Asturias, Madrid,
Barcelona ou mesmo Portugal).
Dá igual empregar tambores tra-
dicionais de madeira ou tambo-
res de alta tensión importados
de Escocia. Dá igual ir con tra-
xes da terra ou con saias e capas
sacadas historicamente de con-
texto, aremedando os escoceses.
Dá igual tocar unha muiñeira ao
xeito galego ou destruíla até
convertela en marcha para des-
filar. Dá igual empregar un mé-
todo de ensino que valore os
elementos xenuínos do noso fol-

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
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Susan Sontag sabía que o destino das instan-
taneas de torturas obtidas nos cárceres de Bag-
dad poderían ter como destino ideal e escollido
o infinito e explotador mercado da barbarie se-
xual asentado na internet. Os seus viles prota-
gonistas son os denunciados de continuo tanto
nos seus escritos como no  xornalismo de com-
bate que tanto impartiu. E as fotografías do mar-
tirio identifican o acontecimento até facer vis-
lumbrar unha aparencia real desde os múltiples
detalles que aportan da barbarie realizada no
maior dos segredos. O problema moral aparece,
e Susan Sontag o ten advertido amargamente,
cando os receptores fan uso distinto das imaxes.
Para uns será o pracer de ver a propia tortura e
participar mentalmente dela e para outros a
constatación intelectual dunha sospeita certa ou
simplesmente o impactante descubrimento duns
feitos nos que non acreditaba. 

Distantes lecturas que apousentarán no
tempo como categoría consubstancial á foto-
grafía. Esa saudade, xa almacenada nas nosas

mentes, que re-
torna implacábel,
para que sirva
como efecto su-
blevador de
conciencias ou
como axente
conservador de
privilexios.  En
“Contemplando
o sufrimento de
outros” testa o
seu derradeiro
p e n s a m e n t o ,
sempre intacto e
provocador, e
desde o que aler-
ta sobre a reitera-
ción das imaxes
da perversión
moral como efec-
to frivolizador do

seu contido até lograr convertelo en banal.
Conclúe Susan Sontag o mesmo ano da

morte de Richard Avedon, de Henri Cartier-
Bresson e de Helmut Newton. Fotógrafos
tan diferentes como máxicos, tan homologa-
dos como transgresores. E no mesmo 2004
que desaparece tamén Eddie Adams. Aquel
reporteiro de guerra que fotografou ao xene-
ral Nguyen Ngoc Loan descargando impu-
nemente o seu revólver sobre a cabeza dun
asustado guerrilleiro viet. En plena rúa da ci-
dade onde Susan Sontag escribira a súa pri-
mixenia e fresca denuncia baixo o título de
“Viaxe a Hanoi”. Daquela xa fixera inimi-
gos. Moitos deles, agora, escribiran as súa
necrolóxica nos xornais de culto. ¿Non si,
Carlos Fuentes?♦
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presenta Checkpoint,
novela dialogada anti-
Bush, breve e de
doada lectura,
recomendábel como
agasallo de Nadal.
Inclúe unha reflexión
sobre o mundo
globalizado: “Pasei
catro Staples e dous
BJ’s Wholesale Clubs e
un Fuddruckers e un
par de Wal-Marts e un
Circuit City (ademais
de cruzarme con todo
un exército de coches),
e como de costume
púxenme a matinar:
para que cona nos
molestamos en viaxar?
Neste país vese o
mesmo por todas
partes”.

Xa ninguén di que
fai footing. Agora dise
jogging. Non é
cuestión de saúde.
Máis ben de moda.

Veñen os broches
grandes de pedras de
cores, con formas de
insectos. Tamén os
colgantes de cruces de
pedrairía. A cruz é
moi estética, fai máis
longo o escote.

A metade da
poboación quéixase
do tabaco. Hai vinte
anos esas queixas non
existían. Ninguén
critica o tubo de
escape dos autos. Que
é peor. O telexornal
manda. Impón as
modas cívicas.

O portavoz dos
bispos respóndelle,
nunha entrevista, aos
que critican as
subvencións a Igrexa.
O portavoz lembra
que a Igrexa non lle
cobra ao Estado pola
beneficiencia que fai.
Home! É que se a
caridade se cobrase
non sería caridade!♦

‘Morre
Susan Sontag,
o mesmo ano
que Richard
Avedon,
Henri Cartier-
Bresson e
Helmut
Newton”

Vén da páxina anterior Xosé Lois

Gonzalo

Correo electrónico: info@anosaterra.com

clore ou escachalo con informa-
ción parcial manipulada, xusti-
ficacións históricas absurdas e
técnicas musicais alleas. O tra-
dicional xa non importa. É me-
llor copiar directamente aos es-
coceses que evolucionar nós
mesmos. Penoso. 

Xosé Luís Baltar (presidente
da Deputación ourensá) e Ma-
nuel Fernández (alcalde de Amo-
eiro) afirman respectivamente no
programa de man desta fase que
“esta institución ten demostrado
unha vocación decidida no to-
cante ao mundo do noso instru-
mento nacional, do que me sinto
satisfeito” e que “Amoeiro víste-
se de festa ca máis espléndida
música saída das gaitas feitas do
cerne da Terra”. Sobran os co-
mentarios. Sobran os motivos da
nosa denuncia.♦

RICARDO CASÁS, LUÍS GARCÍA
E RAMÓN RODRÍGUEZ

COLECTIVO EN DEFENSA DA

GAITA (A CORUÑA) 

O pasado 22 de decembro na
súa casa da pontevedresa da
Praza do Teucro faleceu Elena
Matos Torres. Contaba 86
anos de idade e era viuva de
Desiderio Comesaña Prado.
Coñecera a quen se converte-
ría na súa parella cando ela,
filla do propietario do lenda-
rio Petit Bar de Pontevedra,
ennoviou con Desiderio, da-
quela camareiro no local. Ma-
lia a oposición dos seus pais
preocupados pola diferenza
de idade e o compromiso polí-
tico e sindical do mozo, uni-
ron as súas vidas en plena II
República. Desiderio Come-
saña, membro da FAI e desta-
cado líder do anarcosindica-
lismo pontevedrés, foi perse-
guido logo do alzamento mili-
tar de 1936 e tivo que se aga-

char ao correr perigo a súa vi-
da. Primeiro nunha casa en
Salcedo e despois nunha sil-
veira sita entre o Parque das
Palmeiras e o propio Petit Bar,
en pleno centro de Ponteve-
dra. Alí, sorteando o medo, foi
atendido por Elena Matos até
que foi descoberto inocente-
mente por un neno. Unha si-
tuación que obrigou a planear
a fuga cara a Portugal, que se
víu frustrada logo de ser trai-
cionada a parella por un enla-
ce fronteirizo. Desiderio Co-
mesaña foi detido pola policía
e ingresado no cárcere da rúa
do Príncipe de Vigo para,
posteriormente, cumprir cadea
nos campos de traballo peni-
tenciarios abertos nas explota-
cións mineiras de Silleda. Nos
anos 40, Elena Matos foi vivir

perto das minas de wolfram
para estar xunto de Desiderio,
xusto até o momento en que
este foi liberado. Logo de es-
tudar unha posíbel marcha a
Australia e colaborar activa-
mente coa Alianza Nacional
de Forzas Demócráticas, xa
vivindo de novo en Ponteve-
dra, unha cruel enfermidade
acabou, mediados os anos 50,
coa vida de Desiderio Come-
saña. Desde aquela, Elena
mantivo, con tesón, os nego-
cios familiares e gardou a me-
moria de Desiderio para trans-
mitila ás novas xeracións. Era
nai de Aurora Comesaña Ma-
tos colaboradora de A Nosa
Terra desde a súa refundación
en 1977.♦

XEA

‘In memorian’de Elena Matos Comesaña 



Os socialistas e
o PXOM vigués
Faro de Vigo editorializaba o
pasado 26 de decembro sobre o
novo Plano Xeral de Ordena-
ción Municipal de Vigo. “O
vindeiro xoves, día 30 de de-
cembro, sairá adiante a aproba-
ción inicial do PXOM, cos vo-
tos do Partido Popular e mais
do Bloque Nacionalista Gale-
go. Unha postura contraria dos
nacionalistas sería incoherente,
dado que este Plano é en reali-
dade unha iniciativa súa posta
en marcha durante a anterior
Corporación. Por este mesmo
argumento segue sen entender-
se a oposición do grupo muni-
cipal socialista, dado que o
PSOE local participou plena-
mente nos contidos do PXOM
até que se produciu a ruptura co
BNG que propiciou a chegada
á alcaldía de Corina Porro. Está
claro que os argumentos de re-
xeitamento que esgrime Pérez
Mariño pouco teñen que ver
coas ideas defendidas polos
seus antecesores nos bancos so-
cialistas. O PXOM concitou
unha sorprendente unanimida-
de en canto ao apoio por parte
de partidos políticos, sindica-
tos, organizacións empresariais
e colectivos cidadáns. Unha
iniciativa desta envergadura
sempre inclúe aspectos que po-
den dar lugar a debate, —e
houbo moito ao longo de case
tres anos de elaboración—
mais tamén é obvio que esta-
mos a falar dun proxecto de tal
trascendencia para a cidade e a
súa contorna que os aspectos

positivos desbordan claramente
os que implican riscos”.♦

‘Non mata
o terremoto,
mata a pobreza’
Javier Ortiz escribe en El

Mundo (29 de decembro) so-
bre o maremoto de Indone-
sia. “Cando hai uns poucos
anos viaxei por Indonesia,
vin moitos nucleos de fráxi-
les cachoupas situadas na
beira mesma da auga. ‘O
máis lixeiro embate e váise-
lles todo ao guano’ pensei. O
que sobreveu o sábado non
tivo nada de lixeiro. E foise
todo ao guano. Cada vez que

sucede un desastre deste xé-
nero, moitos insistimos na
mesma idea: alí onde hai edi-
ficacións de boa cualidade,
dotadas de medidas antisís-
micas axeitadas, as catástro-
fes minimízanse; cando as
casas ou os seus remedos son
unha porquería e foron levan-
tadas en terreos inestábeis, as
vítimas cóntanse por miles.
Ás 4/5 partes das vítimas non

as mata o terremoto. Mátaas
a pobreza”.♦

Documentación
da guerra
de Ferrol para
Salamanca
O historiador Borja de Ri-
quer comenta en La Van-
guardia (29 de decembro) o
acerto de transladar os arqui-
vos da Generalitat, incauta-
dos en 1939 como botín de
guerra e que serviron para
exercer múltimples represa-
lias contra persoas concretas
en anos posteriores, señan
trasladados de Salamanca,
onde se atopan actualmente, a
Cataluña. Borja de Riquer en-
gade tamén: “Hoxe en Ferrol,
no arquivo da Rexión Militar
do Noroeste, está depositada
gran parte da documentación
militar sobre a Guerra Civil
en Castela e León: hai 300
mil expedentes de consellos
de guerra posteriores ao 18 de
xullo. Esa documentación sa-
íu de Burgos e de Valladolid
hai uns poucos anos sen que
nin daquela, nin agora, a Jun-
ta de Castilla-León manifes-
tase o máis mínimo interese
por ela. Hoxe a consulta en
Ferrol desta importantísima
documentación castelá é moi
dificultosa por cuestións téc-
nicas, e ademais obriga a un
incómodo desprazamento.
Non sería máis racional depo-
sitala en Salamanca?”.♦
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Vencellos
BIEITO IGLESIAS

Fallou a lotería, pero sempre resta o conforto dos
residuos filolóxicos. Resígnome cos ditos dun
coro de voces rústicas e extintas: Arre, meu ma-

zarico, quen naceu pra pobre nunca chega a rico.
Mazarico, neste contexto, non é paxaro senón tallo
de sentar ao pé da lareira. En conformidade coas da-
tas correntes, veu pola casa unha mendiga e
tróuxome a lembranza dun viciño de outrora que,

pra completar o beneficio dunha agricultura
precapitalista, saía de cando en vez a pedir por
portas. Pedía polas ánimas do Grandeiro, que se
laiaban noite e día. O Grandeiro era un charco onde
se queixaban as ras, e na súa contorna cazaba meu
pai o seis de xaneiro de 1957, mentres eu nacía a
tantiños quilómetros de distancia. Na última semana,
visitei a sé compostelá dúas veces. Primeiro pra
asistir á representación do Ordo Prophetarum,
drama litúrxico medieval no que se basea –o
profesor Moralejo dixit– a iconografía do Pórtico da
Gloria. Direilles que a contemplación do Pórtico re-
divivo na súa xestualidade e indumentaria, xunto á

música de instrumentos fabricados como réplicas
dos esculpidos polo mestre Mateo, renderon o
corazón dun público numeroso. Celebrei o suceso co
trío que promoveu tan milagreira resurrección
–Francisco Luengo, Manuel Castiñeiras e Mercedes
Pintos–, unido a min por lazos amicais e por
vencello aínda máis íntimo. Revisitei a catedral pra
acompañar a mamá na liturxia de Natal, porque sei
que ela espera ver no Final dos Tempos o rostro de
Deus. Conténtome coa visión da face materna mirra-
da, aos meus ollos belida e louzá, divina. A liña que
separa esta  parusía do sentimentalismo é fina como
unha cella de Yolanda Castaño.♦

Diario persoal para o ano 2005
A NOSA TERRA

Con citas de escritores e escritoras.
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RUBÉN VALVERDE
O Plano Galicia será substi-
tuído por un Plano Estratéxi-
co de Infraestruturas e Trans-
porte (PEIT) que non concre-
ta actuacións nin prazos. A
Ministra de Fomento, Magda-
lena Álvarez, limitouse a
anunciar que o PEIT terá un-
ha dotación 241.392 millóns de
euros até o ano 2020 en pro-
xectos que abranguen toda Es-
paña. Deste xeito, o Plano Ga-
licia dilúese definitivamente.

O PEIT ten como obxectivo “arte-
llar unha programación de investi-
mentos en infraestruturas racio-
nal, eficaz e a longo prazo para
evitar o perigo de atender a urxen-
cias e necesidades conxunturais”.
Deste xeito, Magdalena Álvarez
deixou claro que non se vai priori-
zar ningún investimento, tal e co-
mo viña prometendo o Goberno
central até agora co Plano Galicia. 

O equipo de traballo do Mi-
nisterio de Fomento comezou a
preparar o PEIT dende o pasado
mes de xuño. Isto significa que
antes da aprobación dos orza-
mentos xa se sabía que o Plano
Galicia ía quedar sen efecto. As
prioridades do Goberno consisti-
rán nunha “racionalización” das
infraestruturas que non se mate-
rializan en asignacións orzamen-
tarias concretas.

O PEIT terá como eixo central
o fortalecemento do ferrocarril,
que absorberá case o 50% de to-
dos os investimentos. O obxectivo
do Ministerio será que “todas as
capitais de provincia se conecten
coa rede de altas prestacións”. Cu-
brindo ese obxectivo, os técnicos
de Fomento aseguran que o 90%
da poboación situarase a menos
de 50 km dunha estación da rede,
que será de tráfico mixto (de mer-
cadorías e pasaxeiros) e será inter-
polábel coa rede europea.

En canto ás actuacións por es-
trada, o Plano inclúe “unha rede
mallada de alta capacidade -auto-
vía e autopistas- que dá acceso di-
recto a todas as capitais. O 94%
da poboación situarase a menos
de 30 km de unha destas vías”. A
finalidade desta actuación será,
segundo o Ministerio, “a mellora
das condicións de seguridade e
calidade das infraestruturas e os
servizos de transporte”.

Ademais, o Goberno asegura
que co PEIT “establécense crite-
rios xerais para actuacións poste-
riores, tales como autopistas de
peaxe, travesías e circunva-
lacións, e integración ferroviaria
no medio urbano”. Por outro la-
do, os técnicos do Ministerio
aseguran que a Unión Europea
reclamaba unha política de trans-
porte destas características, res-
pectuosa co medio ambiente. Por
último, argumentan que o inves-
timento en I+D+I pasará do
0,3% actual a un 1,5%.

O financiamento estará cu-
berto nun 60% por investimento
público, mentres que o 40% res-
tante será achegado polo sector
privado. De feito, o PEIT conta

co apoio da Confederación Espa-
ñola de Organizacións Empresa-
riais (CEOE). Fomento acolleu
un proxecto presentado polos
empresarios, cun importe de
23.350 millóns de euros, que en-
tre outras actuacións, inclúe un
programa de autopistas e a cons-
trución dunha vía de tren exclu-
siva para mercadorías financiada
mediante o método concesional.

Plano Galicia no esquecemento

A Ministra de Fomento, Magdale-
na Álvarez afirmou que o Plano
Galicia vai executarse dentro do
PEIT. Non embargante, nas actua-
cións previstas no proxecto pre-
sentado por Fomento os prazos
son moi distintos. Se co virtual
Plano Galicia se falaba de ter exe-
cutadas as obras no 2011, no PEIT
o horizonte sitúase no 2020. A
partida que prevé incrementar Fo-
mento para cumprir co Plano Ga-
licia e co Plano Especial de Estra-
das (que inclúe actuacións en todo
o Estado e especialmente en Cata-
luña con máis de mil millóns de
euros) é de 4.000 millóns de eu-
ros. No Plano orixinal o PP falaba
de 12.000 millóns de investimen-
to até o 2010. No Plano Galicia
bis presentado polo PSdeG-PSOE
antes de estar no Goberno central,
pedían 7.000 millóns de euros en-
tre o 2003 e o 2007.

En segundo lugar, no primei-
ro Plano Galicia presentado por
José María Aznar falábase de
trens de Alta Velocidade que co-
nectarían Galicia con Madrid e a
súa vez tamén o corredoiro
atlántico. No PEIT só se fala de
alta velocidade entre Santiago e
Madrid. As liñas interiores ga-
legas serán de alta capacidade.
Isto significa que o ferrocarril
que conecte A Coruña con Porto
nunca superará os 200 quilóme-
tros hora. É dicir, unha velocida-
de moi semellante á do actual
TRD. O Goberno argumenta que
estas liñas permiten conxugar
viaxe de pasaxeiros con trans-

porte de mercadorías pesadas.
Por último, non se fala nada

das autovías interiores, como
Pontevedra-A Cañiza, nin da au-
tovía Chantada-Monforte. Tam-
pouco hai referencias ás liñas de
alta velocidade ferroviaria do
norte, xa que malia falar de in-
vestimentos, os trazados están
sen concretar. En canto aos por-
tos exteriores, o de Coruña pare-
ce que se vai desestimar, mentres
que o de Ferrol vai ter unha me-
nor capacidade da inicialmente
prevista, aínda que a Ministra
asegura que “se pode incremen-
tar dependendo da demanda”.

Reaccións

A Xunta de Galicia criticou o
PEIT. Segundo o vicepresidente
primeiro da Xunta e Conselleiro
de Política Territorial, Alberte
Núñez Feixóo,
“con este plano
abriuse unha gran
incógnita sobre o
que vai acontecer
coa alta velocida-
de en Galicia. Po-
lo que sabemos,
porque non é
moito o que se
nos consultou, o
AVE está só ase-
gurado para Ou-
rense e para San-
tiago. O resto das
liñas semella que
van quedar sen
efectos pola com-
patibilidade co transporte de
mercadorías. Esta compatibilida-
de é incomprensíbel nalgúns ca-
sos como no de Vigo, onde o
transporte pola liña do Miño está
totalmente asegurado”. Por outro
lado, a Xunta critica os prazos. O
propio presidente, Manuel Fra-
ga, ofreceuse a pactar co BNG
para solicitar que se axilicen as
obras en Galicia.

O representante do BNG no
Congreso, Francisco Rodríguez,
afirma estar de acordo co plano en

que lle dá prioridade ao ferrocarril
en detrimento do transporte priva-
do. Tamén salienta que se compa-
tibilice o transporte de mercadorí-
as co de pasaxeiros, indespensá-
bel para o desenvolvemento eco-
nómico e que se elabore unha ma-
lla radial. Non embargante, critica
o horizonte temporal. “Galicia
non pode agardar até o 2020 para
modernizar as súas liñas de ferro-
carril, máis aínda cando estamos a
falar de trens de alta capacidade e
non de alta velocidade. Ademais,
tampouco están concretados os
trazados. É un plano con moitos
interrogantes que hai que debater
no Congreso sen que o Goberno
teña pactado de antemán a apro-
bación do mesmo”, indica o depu-
tado nacionalista.

Para o deputado do PSdeG-
PSOE, Ismale Rego, o PEIT, “é
unha boa noticia para Galicia. As

reivindicacións
dos socialistas ga-
legos están reflec-
tidas nel. Inclúe
todas as actua-
cións do Plano
Galicia e engade
outras novas, co-
mo outra circun-
valación en Vigo,
Pontevedra e Re-
dondela ou a au-
tovía entre San
Cibrao e Barreiro.
En canto ao ferro-
carril, ábrese un-
ha saída sur en
Vigo e garántese

a conexión con Madrid en tres
horas”. Segundo Rego, “o PP cri-
tica o Plano por estratexia electo-
ral. A mágoa é que haxa partidos
que se lle unen en busca dun es-
pazo político. É normal que se
potencie o transporte de merca-
dorías por tren porque é funda-
mental para o desenvolvemento
económico do noso país”. Por úl-
timo, para o PP o “proxecto é in-
suficiente e alonga temporalmen-
te nun 30% a conclusión de nu-
merosas obras”.♦
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Latexos

Prensa
da caverna
X.L. FRANCO GRANDE

Aprensa da caverna, e
non só ela, vén prepa-
rándose para acusar

aos antipatriotas, aos malos
españois e aos periféricos,
que sempre somos as dúas
cousas e algo máis, xa que,
polo que semella, vai
impoñéndose a idea de que o
modelo territorial de España
poderá  ser anovado,
substituído ou dar lugar de
verdade a un estado federal.

Nun só xornal do día 28
de decembro vexo estes titu-
lares: “Rajoy advirte que non
consentirá que se reduza Es-
paña a unha nación de
nacións”, dando por suposta
a tal redución, “Guerra ve
nos Estatutos vasco e catalán
asuntos de difícil encaixe”,
ou, referencias irónicas á po-
sibilidade de que os
Tribunais Autonómicos sexan
a suprema instancia de cada
Comunidade –disgregación
xudicial, din–, sen esquecer
tampouco que se refiren ao
actual Tribunal Supremo, por
culpa de Maragall, como
algo “en camiño de derribo”.

Noutras partes a dereita
non é analfabeta, senón que
acostuma ser moi ilustrada
porque os grandes intereses
da súa clase requiren xentes
con grandes capacidades. Pe-
ro, entre nós, está visto que,
liquidada ou botada do poder,
que é o mesmo, aquela derei-
ta con rostro humano que
houbo na transición, só
quedaron os fundamentalistas
á maneira de Aznar  e outras
xentes de escaso nivel –dese
nivel tan baixo  que teñen
hoxe tódolos partidos.

É sabido que nos EE UU
cada Estado ten o seu Tribunal
Supremo e caeríalle a cara de
vergonza a quen dixese que tal
cousa fai do Tribunal
Supremo federal un tribunal
en situación de derribo. E
tamén debera saber que xa ho-
xe, entre nós e en certas mate-
rias de pouca transcendencia,
os Tribunais Superiores de
Xustiza teñen atribuídas
funcións de casación e sentan
doutrina nesas materias, sen
recurso ao Tribunal Supremo.

Non se trata só do analfa-
betismo da dereita, e de
certas esquerdas, que asumen
acriticamente modos e
maneiras dos EE UU –como
o recorte de liberdades por
mor do terrorismo, que a
poucos escandaliza–, senón
de que poden chegar á histe-
ria colectiva se defendemos,
como máis acaído á
pluralidade española, o
modelo federal, ben sexa o
alemán, o suízo, o dos EE
UU, ou calquera outro. Esa
dereita trata de substituír o
raciocinio pola mentira. E
aquí si que se queda co peor
exemplo da peor dereita
USA, experta en corromper a
sociedade coa mentira. Goeb-
bels foi un anxo.♦

O proxecto é xenérico e ten como horizonte temporal o 2020

O Goberno presenta un novo programa de
infraestruturas que elimina o Plano Galicia

As liñas interiores
galegas serán
de alta capacidade,
o significa
que o ferrocarril
A Coruña-Porto
nunca superará
os 200 km/h.



A. EIRÉ
Manuel Fraga acepta o diálo-
go que propón o BNG para
chegar a un “gran pacto social
pola Galiza do século XXI”,
pero Emilio Pérez Touriño né-
gase se está o PP. Semella así
que o fronte común galego que
propón Anxo Quintana para
que Galiza sexa “unha priori-
dade para o Estado” ten pou-
cas posibilidades de saír adian-
te pola negativa socialista.

A “fronte común galega” que
propón o BNG para que Galiza
teña unha voz uniforme e poten-
te á hora de pesar máis no proce-
so de elaboración do Plano Es-
tratéxico de Infraestruturas e
Transportes que está a elaborar o
Goberno central, semella impo-
síbel de acadar xa antes de co-
mezar o proceso do diálogo.

Os nacionalistas realizaron
cinco propostas básicas como final
dun documento que lle remitiron
ao PP e ao PSdG-PSOE, no que
tentarían involucrar tamén os dis-
tintos axentes sociais, para poder
comezar un proceso de diálogo.

Fraga mostrouse disposto a
reunirse cos nacionalistas, por-
que, “todos facemos falta e, polo
ben de Galiza, estou disposto até
a aliarme co demo”, afirmou ao
mesmo tempo que lle metía o fe-
rrete ao BNG. Ao tempo, desig-
nou o vicepresidente Alberto
Núñez Feixóo como interlocutor
cos nacionalistas.

Fontes do BNG afirmaron
que non lle poñen reparo ningún
ao Feixóo porque “trátase de diá-
logo entre forzas políticas e so-
ciais, polo que cada partido pode
nomear ao interlocutor que me-
llor lle conveña”.

Touriño, secretario xeral do
PSdG-PSOE, pola súa banda,
négase a reunirse cos nacionalis-
tas e chegar a calquera acordo se
está tamén o PP polo medio. Aín-
da así, semella disposto a unha
entente co BNG, segundo lle de-
mandan sectores do seu partido,
como o alcalde compostelán,
Sánchez Bugallo.

Para o PSdG-PSOE, a estra-
texia nacionalista beneficia o PP.
“Nós traballamos cunha clara
vocación de alternativa e de
cambio e non podemos perder o
tempo en ningunha outra cousa”,
afirmou Ismael Rego, presidente
do grupo parlamentario socialis-
ta. Esta “vocación de cambio,
pasa por non prestarse a ningun-
ha estratexia do PP e de Fraga
Iribarne”.

Anxo Quintana, pola súa
banda, afirma que “non é lóxico
que consigamos a unidade no
seo dos axentes sociais para fa-
cer un fronte común na defensa
das infraestruturas, e non sexa-
mos quen de logralo no ámbito
político”.

O voceiro nacionalista afir-
ma que “esta fronte común non
vai contra ninguén”. Pero vai
máis alá, instando ao PSOE a es-
cenificar unha estratexia con-
xunta para que os cidadáns lle
“outorguen plena credibilidade
ao cambio na Galiza”. Neste sen-
so, Quintana afirmou que agar-

daba que a dirección socialista
lle fixese caso a Bugallo, mos-
trándose esperanzado en que,
agora, máis que nunca, é posíbel
ese acordo cos socialistas.

Fraga, pola súa banda, consi-
dera que no PSdeG-PSOE exis-
ten dúas liñas políticas. Unha que
aposta polo pacto e outra que ac-
túa como correa de transmisión
das directrices de Madrid, esque-
cendo os intereses galegos.

Galiza cunha soa voz

O BNG afirma que pretende que
“Galiza fale cunha soa voz por
boca dun goberno digno que me-
reza tal nome”, e que “é tempo
de pór o país por riba e por dian-
te dos intereses individuais”.
Pensa que “só así poderemos
asegurarnos de que as priorida-
des de Galiza se recollen como é
debido na decisión pública, que
vai marcar as prioridades inves-
tidoras do Estado nesta década e
na seguinte”.

Para dar comezo a este pro-

ceso, “e traducilo no compromi-
so de traballar xuntos no prazo
máis breve posíbel”, o BNG re-
mitiulle un documento tanto aos
partidos políticos como ao con-
xunto da sociedade civil galega.
Pretende que sirva como “punto
de partida no camiño da formali-
zación dun gran pacto social po-
la Galiza do século XXI”.

Consideran os nacionalistas
que “divididos fállannos a forza
e a capacidade de influencia que
se precisa neste momento”. E
afirman que “só traballando
xuntos poderemos asegurar que
as demandas e prioridades, que
son comúns e unánimes entre os
galegos, acaben traducidas en
políticas reais”.

Para o BNG, nestes momen-
tos “Galiza non pode permitirse
máis divisións e enfrontamen-
tos”, pois sofre un déficit histó-
rico en comunicacións e infra-
estruturas, que o Estado debe
de “asumir e corrixir, conver-
téndoo nun firme compromiso
de Estado”.♦
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obras
XOSÉ M. SARILLE

Acabar crendo os contos
que un mesmo inventa
é moi perigoso. O gale-

guismo chegou a acreditar nun
que di que en Galiza todos es-
tamos a favor da
normalización do galego. 

Despois repetiu que o
idioma era cousa de todos.
Máis tarde chegou Manuel
Fraga e amosou a súa vonta-
de normalizadora e dixo que
ía haber harmonía a encher.
Finalmente, os nacionalistas
asumimos suavemente e sen
explicitalo que o conflito lin-
güístico non pasaba de ser un
problema técnico. A palabra
planificación converteuse en
divina e só cumpría esforzo
de coordenación para superar
a precariedade existente.

Grazas ao descubrimento
da planificación, a Xunta
púxonos a todos, ou a case to-
dos, a planificar un plano xeral
de normalización lingüística.
Máis mansos que as vacas de
John Wayne en Río Bravo, (es-
te servidor tamén), fomos
entrando para diversos
cortellos chamados ámbitos de
uso, onde editores da edición,
escritores da escritura,
filólogos da filoloxía e outros,
foron dando ideas e
concluíndo que o choio era
cousa de harmonías e non un
problema social. Soltáronse
mil ideas para un remexido
chamado Plano Xeral de Nor-
malización, que non é plano
nin é nada, nin ten obxectivos
nin ten orzamentos. E planifica
que te planificarás aprobouse o
Plano por unanimidade, sen
que nunca nos dixesen como
ían desenvolvelo nin cando. 

Todos estabamos instala-
dos no máis naïf dos mundos
lingüísticos posíbeis, todos
eramos ben intencionados
sen distingos políticos.
Unicamente mirabamos con
suspicacia para as
estatísticas, como se fose so-
cioloxía sen aplicación. 

E cando todo cristo sabía
xa até cal era o índice de falan-
tes na franxa de idade de
setenta a setenta e cinco anos
en Arrecú de Abaixo, rompeu-
se a harmonía, choutou a lebre
da ideoloxía e o decrépito Pre-
sidente da Xunta dixo que por
sorte as meniñas da Coruña fa-
lan en castellano e non en
galego como recomendara
Eduardo Pondal. Despois
botou unha gargallada e
amosouse disposto a reformar
a Lei de Normalización
Lingüística, mais non na liña
do primoroso Plano de Norma-
lización, senón na que lle
aconsella o canalla coruñés,
consistente en retirar o artigo
da toponimia que induce o
propio canalla a delinquir. O
débil Emilio Pérez Touriño re-
trucou que iso é para despois
das eleccións autonómicas.
Ese si que é galeguismo. 

E nós como na canción
de Brassens, co plano na man
e con caras de cona mirando
como se nos pira Marinette.♦

Fraga móstrase disposto pero Touriño négase se se inclúe o PP

Quintana propón un gran pacto social
entre os tres principais partidos 

■ 1. Recoñecemento oficial
da débeda histórica con
Galiza

Cuantificamos a débeda en
14.000 millóns de euros. O seu
recoñecemento ten que conver-
terse nun verdadeiro compro-
miso do Estado, traducido en
asignación efectiva dos recur-
sos. Todos os proxectos e obras
deben ter asignados recursos e
datas de finalización precisas.

■ 2. A alta velocidade, com-
promiso do Estado.

AVE do Eixo Atlántico. Finaliza-
ción do tramo A Coruña-Vigo no
2007. A Coruña-Ferrrol no 2009.
O mesmo ano Vigo-fronteira por-
tuguesa. No 2006, Santiago-Ou-
rense. No 2009 Lubián-Ourense.
No 2009 Vigo-Ourense por Cer-

dedo. O mesmo ano a finaliza-
ción do tramo Ourense-Lugo. As
conexións ferroviarias de Lugo-
A Coruña, Monforte-Ponferrada,
e Ferrol-Bilbao, deberán estar re-
matadas no ano 2014.

■ 3. Rede de estradas.
A rede de estradas precisa ur-
xentemente ser completada e
modernizada. Os tramos galegos
da Autovía do Cantábrico debe
estar rematada na Galiza antes
do 2008. Antes do 2010 tamén
deben estar rematadas as autoví-
as, libres de peaxe, entre Santia-
go-Lugo, Lugo-Ourense, A Ca-
ñiza-Pontevedra, Chantada-
Monforte-Ponferrada. Así como
a execución do tramo Cabreiros-
Vilalba para rematar a Autovía
Ferrol-Vilalba antes do 2006.

■ 4. Abrir Galiza ao mar.
Creación dun pool de cinco
portos de interese xeral, e satis-
facción da débeda histórica cos
portos galegos. Financiamento
do Estado para garantir o in-
vestimentos nos portos depen-
dentes da Xunta. Execución do
porto exterior da Coruña antes
do 2012.

■ 5. Aposta porque Galiza
voe alto.

O Estado debe de comprome-
ter orzamentariamente antes
do 2007 as melloras das co-
municacións aéreas da Galiza,
reestruturando e descentrali-
zando o espazo aéreo e poñen-
do en marcha planos integrais
de mellora para os tres aero-
portos.♦

As cinco prioridades das comunicacións
para o século XXI que propón o BNG

Manuel Fraga (PP), Anxo Quintana (BNG) e Emilio P. Touriño (PSdeG PSOE).                                                                                                                        PACO VILABARROS



PERFECTO CONDE
Xosé María García Leira, pre-
sidente do Parlamento de Ga-
liza, perdeu a credibilidade de
parte da cámara que preside
após o seu intento de esquivar
a recente sentenza do Tribu-
nal Constitucional que anulou
a decisión de pechar a comisión
de investigación do Prestige.

Tal como recoñeceu o pasado
mércores, 29 de decembro, pola
súa propia conta e sen que fose a
instancia da Xunta nin do Parla-
mento, Xosé María García Leira
dirixiuse ao Tribunal Constitu-
cional o 15 de decembro para pe-
dir que lle aclarasen se o período
máximo de funcionamento da
comisión era de 21 días e tres
meses, “xusto o tempo que esta-
ba pendente de transcorrer entre
a data da disolución anticipada e
o peche do período ordinario de
sesións, o 30 de xuño, tal como
se facía constar no artigo segun-
do das normas de funcionamento
da comisión”.

Ademais, García Leira tamén
lle preguntou ao Constitucional
se quen debía executar o acordo
plenario do 11 de marzo era o
Pleno da Cámara, tal e como a
oposición di que debe ser, ou a
Mesa do Parlamento, como órga-
no colexiado que asume a repre-
sentación. O que buscaba García
Leira era que deixasen nas súas
mans a posibilidade de darlle o

tiro de graza á comisión do Pres-
tige.

Pero o Constitucional enten-
deu que o que el pretendía “non
é unha aclaración sobre algún
concepto escuro ou causante de
posíbeis dúbidas interpretativas,

senón indicación acerca das con-
secuencias xurídicas das nulida-
des declaradas” na sentenza
constitucional do 29 de novem-
bro de 2004. O Constitucional
díxolle claramente que ten que
ser o Parlamento de Galiza o que

faga efectiva a sentenza e decida
sobre os órganos competentes.
Máis claro aínda, o Constitucio-
nal contestoulle dicindo que na-
da lle ten que aclarar, “unha vez
que os dereitos fundamentais in-
vocados na demanda quedaron

reparados”.
Dende a oposición recrimi-

náronlle o seu comportamento
como “impresentábel” democrá-
tica, xurídica e socialmente. Is-
mael Rego, voceiro do PSdeG-
PSOE, di que o comportamento
de García Leira, que cualifica de
“subterfuxio vergoñento”, “fíxo-
lle caer no máis absoluto dos ri-
dículos”. Rego vai máis lonxe, e
opina que “García Leira, na si-
tuación na que se meteu el soíño,
é moi complicado que poida che-
gar ao 31 de decembro sendo
presidente do Parlamento”.

Do lado nacionalista, Alfredo
Suárez Canal quixo facerlle ver
ao PP que o fallo do Constitucio-
nal pon de manifesto “un dos fei-
tos máis graves da democracia, a
violación dos dereitos funda-
mentais”, e preguntoulle a Fraga
e aos seus deputados se non lles
merece crédito e respecto o que
diga tan alto tribunal. “Un feito
desta envergadura –dixo– non
pode ficar impune porque está en
xogo a credibilidade política, e
non se debe frivolizar, e menos
cos dereitos de quen representa a
vontade e a soberanía popular”.

O curioso do caso é que,
mentres tanto, Manuel Fraga
permanece indiferente. “Neste
sistema non hai outro xogo que o
das maiorías”, dixo no Parla-
mento. “Non confundan as súas
vontades co que vai facer o pobo
galego. Deixémolo falar a el”. ♦
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Feliz ano
CARLOS AYMERICH

Feliz ano para os novos que non queren emigrar e para os
idosos que queren levar unha vida digna e autónoma. Fe-
liz ano para as mulleres que reclaman respecto e igualda-
de. Feliz ano para os traballadores que loitan contra a pre-
cariedade e para os desempregados que queren traballo.
Feliz ano para os mariñeiros que queren pescar e para os
labregos e gandeiros que queren producir. Feliz ano para
os empresarios comprometidos co desenvolvimento de

Galiza. Feliz ano para os funcionarios e empregados que,
día a día, manteñen uns servizos públicos que queremos
máis accesíbeis e universais. Feliz ano para os estudantes,
os cativos e os pais e nais que queren un ensino público e
mellor. Feliz ano para os doentes que reclaman unha sani-
dade máis humana e de máis calidade. Feliz ano para os
homes e as mulleres que traba-
llan pola nosa lingua e para os
que defenden o noso contorno
natural. Feliz ano para os con-
celleiros, deputados, membros
de comités de empresa, xuntas
de centro, ANPAS e cantos
homes e mulleres traballan nas
institucións por unha Galiza máis libre. Feliz ano para os
xornalistas empeñados en crear uns meios e unha opinión

pública galega plural. Feliz ano para os ensinantes que
acenden nos seus alumnos e alumnas o compromiso cívi-
co co seu pobo. Feliz ano, enfin, a todos os galegos e ga-
legas de ben que soñan cun país mellor.

Porque entre todos e todas, se así o queremos, o
2005 pode ser, de certo, un ano mui feliz. Non se trata

de designios celestiais. Non
hai nada escrito. Para alén
dos bons propósitos que nos
marquemos, de nós depende,
do noso esforzo e dos nosos
actos, que o ano próximo se-
xa o primeiro de moitos ou-
tros anos bons.

De verdade, feliz ano a todos e a todas. E, lembrade,
de nós depende.♦

‘Feliz ano para os traballadores
que loitan contra
a precariedade”

O goberno municipal e os grupos
da oposición andan estes días ás
voltas co futuro do barrio de Re-
cimil. A área municipal de Urba-
nismo traballa para que a Direc-
ción Xeral de Patrimonio desca-
talogue as “casas baratas”. Esta
medida, aprobada xa en comi-
sión, debe ser agora levada a ple-
no. O obxectivo, derrubar os in-
móbeis para construír na mesma
zona 2.000 novas vivendas, o
duplo das actuais.

Os grupos da oposición
amosaron xa o seu desacordo
con esta iniciativa, que o go-
berno municipal xustifica ale-
gando o estado de deterioro
que sofre o barrio. O BNG ar-
gumenta que PP e Independen-
tes por Ferrol (IF) queren espe-

cular cos terreos no canto de
velar pola defensa do patrimo-
nio ferrolán.

Tamén chegaron as protestas
dende o PSdeG. Os socialistas
apuntan que o proxecto do go-
berno municipal compromete a
configuración urbanística da en-

trada da cidade. As solucións
ideadas por PP e Independentes
por Ferrol non garanten, segundo
o PSdeG, a permanencia dos ac-
tuais veciños, e permiten especu-
lar cuns terreos de case 90.000
metros cadrados nun empraza-
mento privilexiado.

A oposición sostén que se
trata dun conxunto a protexer e
rehabilitar. Recimil constitúe
un exemplo das correntes ar-
quitectónicas e urbanísticas dos
barrios sociais de principios de
século. Por este motivo, dende
o BNG óptase pola súa recupe-

ración e a posterior venda das
vivendas –de titularidade mu-
nicipal– aos seus inquilinos ac-
tuais.

De xeito paralelo a esta polé-
mica, a xuíza do Contencioso–Ad-
ministrativo de Ferrol vén de ad-
mitir a trámite a demanda duns 60
inquilinos. Estes reclaman a pro-
piedade das vivendas, despois de
pagar –algúns durante 50 anos–
as cotas estabelecidas ao Conce-
llo. Todo son dúbidas arredor da
barriada, entrada da cidade, que
precisa de actuacións urxentes.
Queda por ver se finalmente se
opta por rehabilitar ou por derru-
bar para construír o duplo de vi-
vendas, facendo desaparecer un
dos barrios máis representativos
de Ferrol.♦

O incerto futuro de Recimil
MARTINA F. BAÑOBRE

O barrio de Recimil acolle mil vivendas “baratas”. O Concello
pretende recualificar os terreos para converter o contorno nun-
ha zona residencial gorentosa para a especulación inmobiliaria.

Ferrol

O presidente do Parlamento, chamado á orde polo Constitucional

A oposición reclama a demisión
de García Leira polo caso da comisión do Prestige

Xosé María García Leira, á esquerda, presidente do Parlamento de Galiza.                                                                                        AGN
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Os Bolechas coidan...
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Os europeos temos unha idea común do
que unha Constitución significa. Procede-
mos de tradicións xurídicas e de historias
políticas e sociais diferentes mais, a prin-
cipios do S. XXI, partillamos un concepto
preciso de como debe elaborarse e que de-
be conter e garantir unha Constitución de-
mocrática.

Sabemos que a idea de Constitución
non é de agora(1). Podemos rastrexar as sú-
as orixes na antigüidade clásica, identifi-
car elementos constitucionais nas diferen-
tes normas que, na Idade Meia, servían
para limitar o poder político e garantir as
liberdades individuais e comunais. Mais o
concepto –xurídico e social– que hoxe te-
mos de Constitución procede das revolu-
cións burguesas de finais do século XVIII
e, no que ao adxectivo democrático se re-
fire, das loitas populares que, ao longo
dos séculos XIX e XX, conquistaron o su-
fraxio universal e o recoñecemento –ben
que imperfecto– dos dereitos sociais e
económicos.

Dito doutro modo: ningún europeo de-
finiría hoxe como Constitución unha nor-
ma que non garantise dereitos, que non
estabelecese unha determinada organiza-
ción dos poderes públicos e, sobre todo,
que non procedese da vontade democráti-
ca do pobo –o titular da soberanía– ao que
esa Constitución quere organizar politica-
mente. É por iso que en Europa as normas
que non reúnen algún destes requisitos re-
ciben outro nome: Leis Fundamentais –as
franquistas ou as elaboradas polos aliados
para a República Federal Alemá despois
da derrota do nazismo– ou, remontándo-
nos máis atrás, Cartas Outorgadas ou Es-
tatutos Reais cando a soberanía nacional
tiña que convivir co principio –e a sobera-
nía– monárquico. Non se trata, pois, dun
simple asunto de nomes.

Á luz destas ideas e desta tradición de-
bemos analizar se o texto elaborado –ao
menos en parte– pola “Convención Euro-
pea” e aprobado polos gobernos dos Esta-
dos membros da UE en xuño pasado co
nome de “Tratado polo que se institúe un-
ha Constitución para Europa” (doravante
TCE) merece ou non ser considerada co-
mo unha verdadeira Constitución.

En primeiro lugar, cando a unha Cons-
titución nos referimos debemos levantar a
cuestión da soberanía. Porque o momento
constituínte é aquel no que o soberano se

expresa directamente. E nun sistema de-
mocrático o soberano é –debe ser– o po-
bo. E ben: onde está o pobo que expresa a
súa soberanía a través desta suposta
“Constitución Europea”? En van procu-
rarase o pobo europeo no texto do TCE.
Nin os pobos europeos foron convocados
para elaborar o texto, elixindo unha asem-
blea constituínte ou, ao menos, investindo
con este carácter ao Parlamento Europeo,
nin tampouco conformar un pobo, unha
cidadanía ou unha opinión pública euro-
peas figura na axenda da UE e do Tratado.
Máis ben todo o con-
trario. O único papel
que no proceso se lle
reservou ao pobo eu-
ropeo, aos pobos de
Europa, é o de ser in-
formado dun Tratado
xa elaborado e votalo
afirmativamente en
referendos que, por
outra parte, carecen
de forza vinculante
para os respectivos
gobernos.

Non era, desde lo-
go, a única opción po-
síbel: mesmo dentro
do esquema deseñado
polos gobernos euro-
peos, e aínda que fose
con carácter simbóli-
co, podería terse con-
vocado unha consulta popular a nivel eu-
ropeo a realizar simultaneamente en todos
os Estados da Unión. Como iniciativa,
aínda que insuficiente para sandar a falta
de lexitimidade orixinaria do Tratado, ser-
viría como mínimo para demostrar en que
direción se tenciona avanzar. Mais non foi
este, e non por acaso, o camiño escollido
e como consecuencia os pobos europeos
acollen con indiferenza un Tratado Cons-
titucional que que non senten seu.

En segundo lugar a democracia. O TCE
non foi elaborado pola representación xe-
nuína dos pobos europeos mais por unha
Convención de notábeis integrada maiori-
tariamente por homes idosos e conservado-
res. É dicir, cunha escasísima representa-
ción feminina, nula presenza da mocidade
e, no caso do Estado español, sen partici-
pación ningunha de representantes das na-
cións galega, catalá ou vasca. Un colexio

que, ademais, non actuou democratica-
mente: o método escollido para o seu fun-
cionamento era o consenso e este, segundo
testemuños dalgúns participantes, reducía-
se ao que o Presidium encabezado polo ex
presidente francés Valerie Giscard d’Es-
taing interpretase. Sempre, por certo, na
mesma dirección: así foi eliminada do artí-
culo 1 a referencia aos pobos, ficando ape-
nas os cidadáns e os Estados. Así desapare-
ceu tamén do texto calquera alusión aos
servizos públicos e así tamén, para evitar
os excesos que podían decorrer dunha Car-

ta de Dereitos xa de
por si moi comedida, a
Convención elaborou
unhas “explicacións”
restritivas dos dereitos
fundamentais que vin-
culan –previsión iné-
dita nas tradicións
constitucionais euro-
peas– os seus aplica-
dores e intérpretes,
mesmo os tribunais.
Tan ben cumpriu esta
Convención o seu la-
bor que a Constitu-
ción do Iraq ocupado
elaborouse polo mes-
mo procedemento, tal
e como aconsellara a
ex ministra española
de Asuntos Exterio-
res, Ana Palacio.

E, en terceiro lugar, a organización
dos poderes da Unión. Unha estrutura ins-
titucional estraña á idea de Estado de De-
reito, sen división efectiva de poderes e na
que o Parlamento, privado de iniciativa
lexislativa, desenvolve unha función se-
cundaria e residual. Neste punto, o TCE
mantén e acentúa o tradicional déficit de-
mocrático da Unión Europea: a primacía
dos Executivos estatais que son, ao cabo,
os que designan os membros da Comisión
e integran, neste caso directamente, o
Consello. A primacía de órganos como o
Banco Central Europeo exento de calque-
ra control e participación democrática. A
función decisiva do Tribunal de Xustiza e
do Tribunal de Grande Instancia a respec-
to cuxos, por certo, non se sabe aínda co-
mo van ser designados. 

Hai quen diga que se trata dunha estru-
tura institucional orixinal e que non pode

ser axuizada con esquemas proprios das
organizacións estatais. Que a Unión Euro-
pea é algo distinto. O que se queira. Mais,
en calquera caso, trátase dunha estrutura
pouco democrática, pouco transparente e
pouco respectuosa das tradicións constitu-
cionais europeas nas que, a través de dife-
rentes formulacións, é o Parlamento, como
representante do pobo soberano, o órgano
que detenta os poderes máis relevantes. E,
por certo, tamén pouco orixinal: lembra
bastante certas fórmulas constitucionais
conservadoras de finais do século XIX,
como a Constitución española de 1876,
nas que o monarca desenvolvía, a través
do Executivo, unha función decisiva. Ré-
ximes, como o da I Restauración borbóni-
ca, marcadamente conservadores e carac-
terizados pola súa falta de confianza no
pobo. Tamén disto hai trazos no TCE.

En realidade, o TCE só apresenta un-
ha marcada fasquía constitucional polo
que atinxe á súa rixidez, á súa extraordi-
naria resistencia ao cambio. Nisto aproxí-
mase, certamente, das normas constitu-
cionais e afástase dos Tratados europeos
coñecidos até hoxe – o de Roma, a Acta
Única Europea, Mastrique, Amsterdam e
Niza – que prevían expresamente a súa
resvisión ao cabo de certo tempo. O Tra-
tado Constitucional só poderá ser modifi-
cado por unanimidade de todos os Esta-
dos membros e conforme cun procede-
mento especialmente gravoso (convocato-
ria dunha Convención, aprobación por
unanimidade no Consello e ratificación
por todos os Estados membros) que a di-
ficulta até a súa virtual imposibilidade.

Mais, do meu punto de vista, a rixidez
dunha norma que non foi elaborada de-
mocraticamente non merece ser axuizada
positivamente. Contodo, serve para des-
montar outro dos tópicos correntes sobre
o texto: aquel que, por riba do seu conti-
do, atende á súa suposta importancia his-
tórica como inicio dun proceso. Non é tal
a intención do Tratado: trata máis ben de
cristalizar, xusto no momento do alarga-
mento, un estado de cousas –político, eco-
nómico, orzamental– favorábel aos gran-
des Estados europeos e, por tanto, negati-
vo para Galiza.♦

(1) Para unha historia da idea de Constitución,
vid. M. FIORAVANTI, “Constitución. De la Anti-
güedad a nuestros días”, Trotta, Barcelona, 2001.

Nº 1.157 ● Do 30 de decembro de 2004 ao 5 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Axenda A Nosa Terra 2005
...da arte das cartelas de cinema

Faga os seus pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores. Prezos especiais para empresas e institucións.

25
euros

Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (1)

Pódese falar de Constitución Europea?
CARLOS AYMERICH

‘O tratado constitucional
lembra bastante certas

fórmulas constitucionais
conservadoras de finais do

século XIX, como a
Constitución española de
1876, nas que o monarca
desenvolvía, a través do
Executivo, unha función

decisiva”
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Cumpriría, tal vez, insistir en
que a Declaración de Barcelo-
na non pretende dinamitar o
chamado marco constitucio-
nal, senón facer unha relectu-
ra do mesmo e, chegado o mo-
mento, transcendelo por me-
dio de fórmulas democráticas.

Si, evidentemente. E aínda
que naquel momento houbo as tí-
picas saídas descualificadoras ás
que xa nos temos referido, tanto
dende o PP como dende o do
PSOE, hoxe, vese con toda clari-
dade que é o Partido Popular, co
seu comportamento no goberno e
nas Cortes, o que está a dinamitar
a Constitución; mesmo os que,
dende a maioría absoluta, osten-
tan altos cargos en institucións
claves como, por exemplo, o Tri-
bunal Constitucional. Hai poucos
días, o seu presidente, Jiménez
de Parga, liquidaba pola súa con-
ta a diferencia entre nacionalida-
des históricas e o resto das auto-
nomías que establece a Constitu-
ción. Polo tanto, está claro que a
Declaración de Barcelona non
pretendeu en ningún momento
dinamitar a orde constitucional.
Mais, a respecto disto quería ex-
presar dúas cousas.

A primeira é que resulta evi-
dente que un acordo político de
longo alcance, como o que contén
a Declaración de Barcelona,
subscrito por tres organizacións
tan diferentes como o BNG, o
PNV e Convergencia i Unió, non
podería en, ningún caso, concluír-
se orientado como un ataque ao
marco constitucional. ¿Por qué?
Porque unha desas tres forzas,
Convergencia i Unió, participara
no proceso constituinte e, polo
tanto, asumira a Constitución no
propio proceso da súa elabora-
ción, e mesmo participara activa-
mente nel. Lembrade que un dos
chamados “pais da Constitución”
fora Miquel Roca. Outra desas
forzas, o PNV, que non participa-
ra porque resultara excluído das
ponencias –e non porque se auto-
excluise–, aceptou, sen subscribi-
la, que a Constitución fose adian-
te a cambio de cláusulas como a
Disposición Adicional primeira
que preserva os dereitos históri-
cos dos territorios forais de Eus-
kadi e, polo tanto, non lle fixo a
guerra, limitouse a non asumila.
E, de feito, Euskadi foi o único te-
rritorio do Estado no que o re-
ferendo constitucional non se sal-
dou afirmativamente. É intere-

sante saber que o PNV non tivo a
oportunidade de participar cun
ponente na elaboración da Cons-
titución nas Cortes porque o
PSOE non quería que o partido de
Tierno Galván, que aínda non se
integrara no PSOE, tivese grupo
parlamentar. Para iso, Alfonso
Guerra manobrou para que se esi-
xise un número mínimo de depu-
tados superior á cifra que acadara
o partido de Tier-
no e, de esguello,
tamén ficou sen
grupo propio o
PNV. Parece in-
críbel, mais a fo-
bia do PSOE pro-
vocou o paradoxo
de que non puide-
se ser ponente
constitucional o
profesor Tierno,
ou sexa, o cate-
drático de Dereito
Consti tucional
demócrata e anti-
fascista español
con máis prestixio
dende os anos se-
senta, e mestre
dunha grande par-
te dos mellores
cadros políticos
socialistas. Para culmen, en tro-
ques, foi ponente constitucional
Fraga, autor directo da falcatrua-
da de expulsar das súas cátedras,
como medida de represión políti-
ca, ao profesor Tierno e máis a
López Aranguren, a García Calvo
e a Santiago Montero Díaz –aos
que se sumara, renunciando, por
solidariedade con Aranguren, Jo-
sé Mª Valverde. Hai unha anécdo-
ta moi fermosa dese episodio de
represión fraguista acontecido a
finais dos sesenta. Aranguren era
catedrático de Ética, e Valverde
de Estética. Cando Valverde qui-
xo renunciar á súa cátedra, Aran-
guren pediulle que non o fixese.
Valverde contestoulle cun tele-
grama que dicía sinxelamente:
“Nulla estetica sine etica”. De
xeito que a Tierno Galván repri-
miuno politicamente primeiro
Fraga, botándoo da cátedra en
pleno franquismo, e logo Alfonso
Guerra, en plena transición, im-
pedíndolle ter grupo parlamentar
propio e ser ponente da Constitu-
ción. Este é un dos episodios máis
vergoñentos daquela etapa. Pois,
de esguello, repito, tamén o PNV
ficou fóra. Unha vez máis fíxose
patente que o separatismo o prac-
tican, sobre todo, os españois “se-
paradores”.

O caso é que, das tres forzas
asinantes da Declaración de
Barcelona, só o BNG estivera
fóra do proceso constituínte por-
que non tiña presenza nas Cor-
tes. Pero, sobre todo, o que é
clave é que o nacionalismo cata-
lán, representado por Conver-
gencia e por Unió, participara
activamente no proceso consti-
tuínte e, polo tanto, non sería

congruente que
lle dera ningunha
“patada á Consti-
tución”.

En segundo
lugar porque,
ademais, é sabi-
do que todo o na-
cionalismo cata-
lán, e tamén o
poder político
catalán estableci-
do nas institu-
cións da Genera-
litat e representa-
do maioritaria-
mente, coa Presi-
dencia durante
todo este perío-
do, por Conver-
gencia i Unió,
mantivo unha
traxectoria de co-

laboración activa no mantemen-
to, no respecto e, polo tanto, na
vixencia do marco constitucio-
nal. A acusación que suscita a
vosa pregunta era unha acusa-
ción, como é doado comprobar,
malsá e terxiversadora.

Pero hai outro aspecto, outro
fenómeno que eu gustaría de si-
nalar aquí, porque se converte
nun argumento a prol da miña
resposta. É o seguinte: na histo-
ria contemporánea do Estado es-
pañol, dende a primeira Restau-
ración até os nosos días, as úni-
cas propostas construtivas no
plano ideatorio, no plano das
aportacións políticas e ideolóxi-
cas para a construción dun siste-
ma constitucional aceptábel do
Estado español, foron feitas
sempre dende a periferia, nunca
se fixeron dende as forzas hexe-
mónicas a nivel de Estado. As
forzas hexemónicas a nivel de
Estado sempre se mantiveron
nunha tesitura rixidamente xaco-
bina e xacobinista, en dúas ver-
sións: a reaccionaria ou conser-
vadora, segundo os casos, e a so-
cialista ou socialdemócrata, ta-
mén segundo os períodos históri-
cos. Mesmo o propio Partido
Comunista tamén, nos tempos en
que tivo importancia. Sempre as

aportacións construtivas que se
fixeron para o logro dun marco
constitucional de Estado espa-
ñol, no que todo o mundo tivese
cabida, se emprenderon dende os
nacionalismos “periféricos”. E a
todas as aportacións ideatorias
imaxinativas, e que non signifi-
casen “más de lo mismo” do mo-
delo de Estado vixente –co anti-
go réxime dos Reis Católicos e
dos Austrias, coa fase borbónica
do antigo réxime dende Felipe V,
ou co modelo napoleónico des-
pois–, as respostas dadas polas
forzas políticas españolas e polo
aparato de poder do Estado foron
recalcitrantemente negativistas,
dogmáticas e mesmo obtusas,
cando non hipocritamente opor-
tunistas ou tramposas.

E para rematar, diría que,
precisamente, sen esas aporta-
cións dende a “periferia” non
habería Constitución de 1978.
Así que non tería sentido que
forzas políticas como Conver-
gencia i Unió arremetesen con-
tra algo que constituía un logro
do nacionalismo: nuns casos,
plantexando esixencias que non
foron recoñecidas nos mínimos
requiridos polas forzas naciona-
listas que as formulaban e que,
polo tanto, se descolgaron do
proceso constitucional; noutros,
que consideraron insuficientes
as respostas obtidas e simple-
mente se abstiveron; e noutros
que, en cambio, as consideraron
non adecuadas como definitivas,
pero si suficientes para o perío-
do histórico no que se estaba,
como o caso do nacionalismo
catalán non independentista e,
por iso, contribuíron ao pacto
constitucional. 

Dito isto, é patente que nos
propios documentos fundacio-
nais da Declaración de Barcelo-
na faise un balance sucinto do
carácter insatisfactorio, non da
Constitución en si mesma, se-
nón da súa aplicación e da evo-
lución do seu proceso de desen-
volvemento dende o ano 1978,
ou dende o remate da transición
en 1981 ou 1982, até o ano 1998
en que se fai a Declaración, e no
que incluso se apunta que exis-
ten tendencias involucionistas.
O que si fai a Declaración de
Barcelona –niso coincidimos to-
dos os membros– é afirmar que
cómpre unha relectura da Cons-
titución para retornar ás fontes. 

¿En que sentido se afirma
iso, con que perspectiva?

En dous sentidos. Para reto-

mar uns criterios de aplicación e
desenvolvemento do texto cons-
titucional que fosen evolutivos e
atallar calquera proceso involu-
tivo que puidese producirse, ou
remediar os procesos que xa se
estaban a dar, sobre todo en for-
ma de doutrina do Tribunal
Constitucional nos conflitos de
competencias entre Comunida-
des Autónomas que somos na-
cións sen Estado –coas outras
non os houbo virtualmente nun-
ca– e o poder central. E retornar
ás fontes, tamén, para facer a
lectura que se facía no ano 1978,
no sentido de que a Constitución
constituía un punto de encontro
negociado, onde cada unha das
partes facía cesión dunha por-
ción dos seus plantexamentos a
respecto do modelo de Estado,
pero entendendo que iso se facía
porque o contexto sociohistórico
concreto non permitía outra cou-
sa. E iso era compartido –con
matices importantes, pero com-
partido no núcleo esencial desta
diagnose– tanto polo BNG co-
mo polo PNV e como por Con-
vergencia i Unió. Agora ben, pa-
sados vinte anos, xa se estaba
nunha situación de consolida-
ción do réxime democrático
constitucional suficiente, coa
asunción pola sociedade españo-
la deses principios básicos, fóra
de calquera ameaza golpista tipo
23 F., e nun contexto europeo no
que se estaban a plantexar for-
mas federais ou confederais para
a vertebración dos pobos. E cun
remozamento considerábel da
propia cidadanía: en 1998 todos
os cidadáns menores de corenta
anos non tiveran ocasión de par-
ticipar, nin sequera pronunciarse
co seu voto, a respecto dunha
Constitución elaborada e apro-
bada vinte anos antes. Polo tan-
to, estábase en condicións idó-
neas para retornar ás fontes e
reiniciar un proceso evolutivo
que acabaría por transcender o
marco constitucional estrito. Al-
go do que eran moi conscientes
os constituíntes, se temos en
conta as normas que integran o
título da Constitución, que esta-
blece os procedementos da súa
propia reforma. Se non fose así
non existiría ese título ou sería
doutro teor. Por exemplo, a atri-
bución de iniciativa para a refor-
ma constitucional. Pola combi-
nación dos artigos 166 e 87, re-
sulta que o Parlamento dunha
Comunidade Autónoma pode
suscitar a reforma da Constitu-

Quince anos despois da grande acollida que recibi-
ra A nación incesante. Conversas con Xosé Manuel
Beiras, os entrevistadores, Miguel Anxo Fernán
Vello e Francisco Pillado, retoman o cuestionario e
dan á luz un novo libro A estrela na palabra. Novas

conversas con Xosé M. Beiras que estará nas libra-
rías a mediados de xaneiro. Na obra que coeditan
Espiral Maior e Laiovento, o líder nacionalista refle-
xiona sobre o acontecido desde 1989. A continua-
ción publicamos un fragmento desta nova conversa.

Fernán Vello e Francisco Pillado retoman o diálogo co líder nacionalista

As novas conversas con
XOSÉ M. BEIRAS

‘O PNV
non tivo ponente
na Constitución
porque Guerra
manobrou para que
o PSP de Tierno
quedase sen grupo
parlamentar e,
de rebote,
tamén os vascos”
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ción reclamando do goberno cen-
tral a adopción dun proxecto de
lei ou mesmo remitindo directa-
mente ao Congreso dos deputa-
dos un deseño de reforma consti-
tucional. Así que o Parlamento
galego ou o vasco ou o catalán
poden plantexar nas Cortes unha
reforma da Constitución aínda
que o goberno central non estea
de acordo. Por iso resulta tan
monstruoso que o PP e o PSOE
descualifiquen o chamado “Plan
Ibarretxe” como anticonstitucio-
nal xa que unha vez que o Parla-
mento vasco o aprobou, o artigo
87 da Constitución dálle iniciati-
va lexítima para levalo ás Cortes,
e o artigo 166 di que así pode
exercer a iniciativa de reforma
constitucional. Polo tanto, ¿quen
está a violar a Constitución?

De xeito que na Declaración
de Barcelona dicimos que com-
pre unha relectura da Constitu-
ción para retornarmos ás fontes
e poñer as cousas no seu sitio, e
a seguida retomarmos un proce-
so de desenvolvemento constitu-
cional evolutivo cara adiante,
que acabe por transcender o
marco constitucional vixente,
non no sentido de segregar as
nacións que compoñen o Estado
plurinacional en Estados diver-
sos e separados necesariamente,
pero si de transcender a maneira
en que está vertebrada esa reali-
dade plurinacional no aparato de
Estado e no seu actual deseño.

¿Cres que existe conciencia
política nos ámbitos, digámolo
así, do “nacionalismo espa-
ñol”, da aportación realizada

por galegos, vascos e cataláns
para a construcción dun novo
Estado das Autonomías onde
se recoñezan os dereitos das
nacionalidades históricas?

Non. Existe en sectores mi-
noritarios da cidadanía e en secto-
res igualmente minoritarios –o
que resulta especialmente grave–
das elites intelectuais. Que os sec-
tores da cidadanía que teñen
conciencia disto sexan minorita-
rios, é algo do que a propia ci-
dadanía, só en certa medida, é
responsábel, porque a maneira de
pensar está moi influída polas
mensaxes que recibe dende o apa-
rato de poder, moi mediatizada
pola propaganda dun sistema que
inclúe ás elites, ás forzas políticas
e mediáticas hexemónicas. Mais
o grave é cando no propio espazo

das elites intelectuais só existe
unha exigua minoría non conta-
minada pola ideoloxía do poder
establecido, que ademais adoita
ser considerada como heterodoxa
e mesmo herética polo resto desas
elites. Por iso, na Declaración de
Barcelona se fai fincapé na nece-
sidade de crear unha nova cultura
política, o que constitúe unha pro-
ba máis do talante democrático,
cívico e paciente das forzas que a
subscribiron. Por exemplo, as re-
accións de diversos persoeiros
–dirixentes do PP, do PSOE, de
institucións políticas, voceiros de
medios de comunicación, “xorna-
listas estrelas” e politicólogos de
la villa y corte– lanzando un ata-
que máis ou me-
nos furibundo
contra a Declara-
ción de Barcelo-
na, son a mellor
proba de que te-
mos razón os asi-
nantes da mesma
cando afirmamos
que fai falta unha
nova cultura polí-
tica. Trátase da
cultura do diálo-
go, do respecto á
diferencia, da
asunción da di-
versidade como
feito non conflic-
tivo per se. Tráta-
se, en suma, da
cultura democrá-
tica propiamente
dita, contraposta á
cultura xerárquica
da intolerancia,
do sectarismo, do
f a n a t i s m o ,  d o
“pronunciamen-
to”. Ilustración
fronte a dogmatis-
mo, imperio da razón fronte a ti-
ranía da fe, hábitos democráticos
fronte a hábitos autocráticos. Di-
so se trata a fin de contas: a so-
ciedade española padece de des-
nutrición en cultura cívico-demo-
crática. As reaccións descualifica-
doras fronte á Declaración de
Barcelona son un síntoma desa
anemia. 

Ti publicaches no diario
“El País” un artigo sobre a De-
claración de Barcelona no que
explicabas a súa razón de ser e
afirmabas, entre outras cou-
sas, que a Constitución non é
máis “que un documento en el
que se plasma un modelo polí-
tico de estructuración de las
fuerzas resultantes del proceso
constituyente”…

Si, si, de acordo. E sobre iso
gustaríame engadir algo. Todos
os cidadáns das sociedades nas
que vivimos, polo menos no
contexto europeo, temos tenden-
cia a contemplar a política como
algo estritamente superestrutu-
ral. Cando se fala, por exemplo,
dos políticos estase pensando
nas xentes que están nos Parla-
mentos, nos Gobernos. Non se
pensa en que un líder dun move-
mento social é tamén un político
e moitísimo menos se pensa que
os cidadáns son todos eles polí-
ticos se retornamos a Aristóteles
e ao zoon politikon, á condición
social do ser humano como con-
dición política se vive nunha co-
lectividade que non sexa unha
grea. ¿Por que digo isto? Porque
daquela, cando se fala de proce-

so constituínte, téndese a pensar
que só se dá nas institucións, na
superestructura política: as Cor-
tes deciden elaborar unha Cons-
titución e, cos debates conse-
guintes, materialízanse nun tex-
to que é aprobado e que logo se
somete a referendo. Ben. Mais
iso non é así, polo menos dende
unha óptica de pensamento de
esquerdas ou simplemente de-
mocrático. Os procesos consti-
tuíntes son aqueles nos que a so-
ciedade entra nunha dinámica
que propugna unha fórmula de
organización política da que
anteriormente carecía. Sexa que
carecía absolutamente de apara-
to de Estado propio –unha na-

ción sen Estado–
ou sexa que que-
re modificar o
aparato de Esta-
do preexistente.
E iso acontece na
sociedade. É un
proceso consti-
tuínte na socieda-
de. No caso do
Estado español
dáse durante o
tardofranquismo,
durante os anos
1970. As mobili-
zacións cada vez
máis autoorgani-
zadas en aso-
ciacións cívicas,
movementos ci-
dadáns, veciñais,
colexios profe-
sionais, forzas
políticas e sindi-
cais na clandesti-
nidade, todo iso é
o proceso consti-
tuínte para re-
construír o Esta-
do posterior ao

franquismo, para saír da ditadu-
ra e acadar un Estado democráti-
co. E logo iso desemboca, du-
rante a transición, nun proceso
que se dá xa nas Cortes: o pro-
ceso constituínte formal e insti-
tucionalizado. Na medida en que
haxa o máximo de congruencia
entre o primeiro e o segundo se-
rá asumido plenamente pola so-
ciedade. Na medida en que haxa
distancia, diverxencia ou, inclu-
so, incongruencia entre un e o
outro, a asunción non será com-
pleta, e poderá darse o caso de
que a maior parte da sociedade
non o asuma. Por exemplo, te-
mos o caso da 1ª República no
Estado español. Recorrendo a
unha simplificación abusiva, po-
deríamos concluír que, nese ca-
so, a sociedade ía por detrás da
Constitución que se elaborou, a
pesar da “Gloriosa”, a Revolu-
ción de 1868. No caso da transi-
ción española de finais dos
1970, sucede o contrario. De aí
ven o famoso “desencanto” e os
problemas que en boa medida
aínda estamos a padecer. Laco-
nicamente, en léxico daquela
época, ¿como se marca a dife-
rencia entre proceso constituínte
na sociedade e nas Cortes? O
proceso constituínte na socieda-
de tiña como obxectivo a creba
democrática e o proceso consti-
tuínte nas Cortes tivo como ob-
xectivo a reforma política. A re-
forma do irreformábel, como di-
xen algunha vez, pois non se po-
día reformar democraticamente
un réxime antidemocrático.♦

PACO VILABARROS

‘Pola combinación
dos artigos 166 e
87, resulta que
o Parlamento
dunha Comunidade
Autónoma pode
suscitar a reforma
da Constitución,
por iso resulta tan
monstruoso que
o PP e o PSOE
descualifiquen
o chamado
Plan Ibarretxe”
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Ourense segue a perder poboa-
ción de xeito incesante, segun-
do vén de confirmar o Instituto
Nacional de Estatística. Nos
dous últimos anos, esta provin-
cia perdeu 2.000 habitantes.
Dos 344.170 do ano 1998 pasou
no 2003 a 342.213, circunstan-
cia que lle pon fin a unha apa-
rente tendencia ao crecemento
rexistrada hai tres anos. Entre
os poucos concellos que se sal-
van da sangría están as vilas de
Verín e O Barco, ademais de
Barbadás, municipio dormito-
rio de Ourense, que medrou ca-
se en 2.000 persoas nos últimos
cinco anos grazas aos prezos
máis baixos das vivendas e a un
crecemento urbanístico desor-
denado. Mentres, a capital me-
drou só en 1.500 habitantes e
conta con 109.475. Pola súa
parte, Verín é xa a segunda po-
boación máis importante da
provincia por número de habi-
tantes. 

O descenso de habitantes re-
sidentes coincide co incremento
do censo de ourensáns no exte-
rior, que pasa de 44.331 de
1997 aos actuais 67.329, o que
representa máis dun 50% e si-
túa a este colectivo por enriba
da suma das principais vilas da
provincia. 

Os datos estatísticos máis
polo miúdo son incontestábeis:
77 dos 92 concellos de Ourense
están a perder poboación sen
cesar. E os afectados son sem-
pre os que están no medio rural,
xa que as novas xeracións, can-

do as hai, van á vila máis próxi-
ma ou a calquera cidade galega
ou española na que poidan ato-
par un posto de traballo que
aquí se lle nega. De feito, 10
municipios ourensáns (2 máis
que hai 5 anos) teñen xa menos
de 1.0000 habitantes. Do resto,
41 non superan os 2.000 e 21
teñen entre 2.000 e 3.000.♦

Perdendo poboación
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Acabou o crecemento. A provincia volve perder poboación. Ve-
rín xa é a segunda cidade tendo en conta o número de habitantes.

Ourense

Exterminio harmónico
LOIS DIÉGUEZ

Un tal Pita, que seica é voceiro do PP no Parlamento de Galiza (un
verdadeiro provocador, unha anomalía do que pode representar a
sensibilidade pola paz, o respecto, a xustiza ou a galeguidade);
pois o tal Pita, contestando a unha pregunta do BNG sobre a Cru-
zada que o alcalde da Coruña está a levar contra o noso idioma,
afirmou claramente que ten razón, e que para non andar saltándo-
se a lei constantemente (reférese a eles mesmos, claro está), pois
que hai que cambiala. Por suposto, sacou outra vez da manga iso
do bilingüismo harmónico. Non coñecemos goberno no mundo
que se bote contra o seu idioma propio baixo enmascaramentos si-
bilinos de hipotéticas harmonías; nen representantes públicos que
reiteradamente sexan condenados polos tribunais de xustiza e si-
gan burlándose da lei sen que lles pase nada, como é o caso de
Francisco Vázquez. Nen un goberno autónomo que queira contra-
lexislar para asoballar un idioma e legalizar a delincuencia. Tanto
PP como PSOE están a dar pasos moi graves contra Galiza. Os
bárbaros poden apuñalarnos con rosas, gaivotas e  sorrisos. Preci-
samente por iso, por bárbaros a xornal. Galiza está a perder o seu
potencial económico na industria, na agricultura e na pesca. Sen
fala e con complexo completarase o status da súa rexionalización.
Este é o arrepiante proxecto que queren impoñer. “Un paso adian-
te e outro atrás, Galiza/ e a tea dos teus ollos non se move!”. Dicí-
ao hai anos o poeta Díaz Castro. Hai moitos anos. ♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

O informe
sobre
Quintana 
Comezou a circular hai máis
dun mes polos mentideiros
composteláns. Dicían que un
dosier falaba das “relacións”
do dirixente nacionalista e
doutros asuntos “moi graves”.
Logo apareceu, nalgúns me-
dios, que era un “informe, pe-
dido polo coordinador da Exe-
cutiva, Francisco Jorquera que
alguén filtrou” non se sabe con
que escuras intencións, aínda
que daban a entender que era
para prexudicar a Quintana.
Outros foron máis alá e afir-
maron que se trataba dunha
loita interna coa que pretendí-
an quitarlle creto ao candidato
nacionalista á presidencia da
Xunta. Algúns acusaron a
UPG, coma sempre. E segui-
ron os cerellos.

A realidade é que unha
axencia de nova creación, diri-
xida polo xornalista, Ramón
Maceiras, realizou un estudo
sobre a imaxe pública de Anxo
Quintana, remitíndollo ao BNG
como proposta de traballo coa
organización nacionalista para
os próximos comicios. No in-
forme aparecían tanto os puntos
fortes de Quintana como aque-
les aspectos que mellorar.♦

As dimisións
de Fraga 
Máis de 15 veces anunciou Fra-
ga solemnemente que deixaba a
política, pero sempre seguiu
adiante pretextando “momentos
delicados que requirían a súa
contribución a España”. Así o

conta o xornalista Fernando
Jáuregui no libro titulado Cinco
horas y toda unha vida con
Fraga. La historia de un fraca-
so admirable, que vén de ser
publicado nestes días.

Neste repaso pola traxecto-
ria de Manuel Fraga, o xornalis-
ta realiza un retrato do actual
presidente da Xunta no que apa-
rece coma unha persoa moi pa-

gada de si mesma, que o único
que lle interesa é manterse no
poder (aínda remoe non ter che-
gado á Moncloa) e, para logralo,
é capaz de realizar pactos aínda
cos seus máis encirrados inimi-
gos, aos que logo vai devorando
un a un, o mesmo ca os seus po-
síbeis sucesores. O pacto con
Baltar e Cuíña só sería un episo-
dio máis nestes xuntoiros.

Quen fora militante do PCE
e cronista político de El País,
dentro da súa longa traxectoria
xornalística, destaca de Fraga
que non é rancoroso, pero falla
totalmente cando analiza a polí-
tica galega cunha visión total-
mente madrileña: calquera posi-
ción autóctona é mala, desde
Xosé Luís Barreiro Rivas a Xo-
sé Manuel Barreiro (aposta por
Alberto Núñez Feixóo), e xa non
digamos de Xosé Cuíña, Xosé
Luís Baltar, Francisco Cacharro,
“caciques ultramontanos”, cuali-
ficativos que nunca emprega pa-
ra definir a “Don Manuel”.♦

Transvases
na política catalá 
Os movementos subterráneos
sucédense na política catalá. Un
grupo de destacados militantes
de Unió está preparando o seu
desembarco en Esquerra. Algúns
deles teñen formado parte do co-
mité de goberno democristián. O

ex conseller e alma mater de E-
cristiáns, dirixente destacado de
CDC, podería dar o pase a Unió
con algúns dos seus. Por outra
banda, Joan Puigcercós, ao que
xa denominan como “neorro-
quista”, proponlle ao PSOE un
pacto en Madrid por un ano.
Desde o PSOE, algúns minis-
tros, como Pedro Solbes e José
Bono, néganse a este acordo e
propoñen un entendemento dos
socialistas con CiU, tanto en Ca-
talunya coma en España. A outra
rama de ERC, a que estaba máis
próxima a Carod-Rovira, andan
traballando nun acordo de ERC
con CiU. Pretenden que ERC ra-
che canto antes co PSC e realice
un pacto de goberno con Artur
Mas nas mesmas condicións que
teñen cos socialistas. Consideran
que se está “desnacionalizando
Catalunya” e que os réditos
electorais da xestión na Genera-
litat os vai levar todos Pascual
Maragall, que nas próximas
eleccións podería conseguir a
maioría absoluta. Os empresa-
rios que apoiaron a ERC consi-
deran que Carod leva a mesma
deriva que a súa antecesora Pilar
Rahola, que vai acabar a este pa-
so de tertuliano en Madrid. E ta-
mén hai quen traballa para for-
mar un partido no que estea
Convergència, que racharía con
Unió, logo do trasvase dos seus
militantes nacionalistas a ERC,
así como unha parte de Esque-
rra... As comidas de final de ano
son moi longas...♦

Croques AFONSO EIRÉ

Anxo Quintana.                                                                          PACO VILABARROS



H.V.
A subdelegación do Goberno en
Ourense sancionou a varios mi-
litantes da AMI que acudiron a
un acto antifranquista celebra-
do o 20 de novembro en Beade.
As acusacións non son concre-
tas, contra o que indica a lei.

A notificación da sanción indica
que se produce por “berraren
fronte a Igrexa de Beade consig-
nas fóra de contexto, tales como
«onde están que non se ven os
fascistas do PP», «ilegalizar o
Partido Popular», «Independen-
cia» ou «Galiza ceibe poder po-
pular»,... e outras similares co
obxectivo de provocar unha re-
acción violenta dos asistentes á
homenaxe a Francisco Franco”.
O uso dos puntos suspensivos e
da expresión “outras similares”
son insólitas nunha sanción ad-
ministrativa, que debe concretar
punto por punto cada acusación.

En base a estas acusacións, o
subdelegado do Goberno en Ou-
rense, Isaac Ocampo, impuxo de

momento catro sancións de 300
euros por unha infracción que
cualifica como “grave alteración
da orde pública” contra outros
tantos militantes da Assembleia
da Mocidade Independentista,
AMI. O pasado sábado 20 de no-
vembro os multados acudiron a
unha concentración antifranquis-
ta diante da Igrexa de Beade, on-
de tradicionalmente o alcalde da

localidade, Senén Pousa (PP),
organiza unha misa de homena-
xe ao ditador Francisco Franco.

No acto de Beade concentrá-
ronse, segundo AMI, cincuenta
persoas, mais nesta ocasión non
se celebrou a misa porque a des-
convocou Senén Pousa por ra-
zóns confusas –aludiu a unha en-
fermidade dun familiar, mais ta-
mén dixo que estaba de viaxe.

Desde hai máis de cinco anos é
habitual que a AMI convoque este
acto e até agora nunca se rexistra-
ron incidentes ou simples identifi-
cacións dos asistentes. Tampouco
houbera, até esta ocasión, ningún
tipo de sanción, o que lle levou a
AMI a denunciar que o PP non re-
corría á represións nestes actos pe-
ro que “si o fai agora o PSOE”. A
organización independentista sina-
la que “facer unha homenaxe pú-
blica a un xenocida nunha terra
golpeada e traumatizada por 40
anos de terror non é provocación
algunha a ollos de Zapatero ou do
seu ministro de Administracións
Públicas, o «catalanista» Jordi Se-
villa: denunciar a responsabilidade
do PP neste acto e demandar liber-
dade para Galiza é, en cambio, un-
ha «provocación grave»”.

Á marxe da cuestión da repre-
sión deste acto, está a situación de
indefensión na que quedan os san-
cionados. Para reclamar terán que
presentar un recurso contencioso
administrativo que custa máis que
a multa imposta.♦
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histórica
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Avella reivindicación
de os materiais
documentais e

arquivísticos da historia
de Catalunya gardados
no Arquivo da Guerra
Civil de Salamanca
pasaren a institucións
catalás seica se vai
satisfacer en breve, após
ditame favorábel da
“Comisión Nacional de
Patrimonio”. Uns cantos
saíron á rúa na cidade do
Tormes para protestaren
vivamente polo “roubo”
do seu Arquivo e
reclamaren que “es sólo
nuestro”. Perfeito.
¿Cantas veces teríamos
que sair os galegos en
manifestación cívico-
patriótica para esixirmos
que nos devolvan o
roubado? ¿Saben os
leitores a cantidade
inxente de documentación
de valor histórico, galega,
que anda repartida por
centros españois? A nosa
demanda é reiterada
agora, máis unha vez, por
Francisco Rodríguez, no
Congreso dos Deputados.
No seu día tivemos
ocasión, tamén, de a
formular no Parlamento
Galego, batendo, de novo,
coa desidia, submisión ao
Governo español e
incuria dos responsábeis
culturais (¿?) da Xunta
de Galiza. Fálase
rotineiramente,
rixidamente, da
inconveniencia de romper
a unidade de arquivo.
¿Que dicermos da nosa
unidade rompida,
esnaquizada, cando fomos
retallados por D. Jaime
de Burgos, en 1833, en
catro estúpidas
provincias, ou cando os
nosos mosteiros foron
expoliados após a
desamortización de bens
eclesiásticos ou cando, ¡no
século XXI!, temos que
andar a percorrer media
España para darmos con
documentación de
interese galego? ¿Cantas
veces irían visitar aqueles
“protestantes” de
Salamanca os arquivos da
súa cidade? Polo que a
min toca, hai poucos
anos, visitei o Arquivo da
Guerra Civil (onde achei
entrevistas inéditas de
Castelao), a Casa-Museu
de Unamuno ou o magno
Arquivo da Universidade,
en perfeita soidade ou na
compaña amiga de
colegas que me atenderon
ben cordialmente. Só que,
é claro, todo aponta a que
a historia ten un valor
moito máis do que
simbólico: ¿só para uns?
¿Teremos os galegos
direito a sermos “bípedos
con historia”? ¿Qué din a
isto os historiadores
galegos de hoxe?♦

Os lugueses xa podemos brincar
de contentos, segundo o alcalde
Xosé López Orozco, porque
imos ter ponte nova sobre o Mi-
ño xa que foi incluída para iso
una partida nos presupostos xe-
rais do Estado.

A construción dunha nova
ponte, xa temos falado delo nes-
ta sección, é non só unha vella
aspiración das xentes de Lugo
senón algo completamente nece-
sario para o desenvolvemento in-
dustrial da cidade que só conta
con dúas pontes sobre o Miño,
unha delas a vella, a romana, que
pide a voces que se faga peonal
ou, ao menos, que se restrinxa
moito o tráfico nela.

Por iso o alcalde, enchido co-
ma un globo de satisfacción, non
dubidou en declarar nos medios
de comunicación, o día que se co-
ñeceu a noticia, de que tal data era
un día grande para a cidade. Pois
será, se el o di, pero con 100.000
euros que asinou o goberno de

Madrid para iso, pouco máis que
os planos se poderán facer para o
proxecto de construción.

Algo é algo, dirán os máis
optimistas. Pois si, mais se os
cartos para unha obra desa en-
vergadura van chegar con con-
tagotas, como agora, os de Lugo
non imos ver a ponte nova nin
en dez anos aínda que López
Orozco e o seu equipo de gober-
no se mostren tan satisfeitos.
Eles saberán por que pero as cou-
sas non son, dende logo, como

para botar as campás a repicar.
Satisfeito se mostra tamén o

presidente da Deputación, Fran-
cisco Cacharro, logo da aproba-
ción dos orzamentos da entidade
provincial, 105 millóns de euros,
e que foron cualificados polo seu
equipo de goberno como de in-
vestidores.

Claro que serán investidos,
pero segundo os socialistas, pa-
ra a política caciquil e nos chi-
ringuitos electorais do PP, non
nas necesidades reais da provin-

cia, aínda que as matizacións a
tantos cartos deixounas claras o
voceiro do BNG, Fernando
Blanco, ao salientar que un dos
problemas principais é que do
total dos orzamentos, un 30 por
cento aproximadamente non po-
derá ser controlado polos gru-
pos da oposición xa que non te-
ñen representación nin no Inlu-
des nin na Sociedade Urbanísti-
ca Provincial, dúas entidades
acusadas de desviar cartos para
pagar favores partidistas dos
populares e para manter a estru-
tura clientelar na provincia.

Claro que o máis curioso de
todo é que a propia Deputación
ten un remanente dos orzamen-
tos do pasado ano de algo máis
de 14 millóns de euros, o que foi
determinante para que a oposi-
ción acusara o equipo de Cacha-
rro de non saber investir e de ma-
la administración.

Aínda así, están todos moi sa-
tisfeitos e é que como di o refrán,
non se contenta o que non quere.♦

Satisfeitos
ANTÓN GRANDE

A ledicia do alcalde porque se incluíu nos or-
zamentos unha partida para a nova ponte so-
bre o Miño é un tanto inexplicábel porque o
diñeiro consignado só chega para os planos.

Lugo

‘Iso non o facía o Aznar, pero o PSOE si’, din na AMI

Os asistentes a unha concentración
antifranquista multados por razóns sen concretar

H.V.
Cimo, o portal do emprego en Ga-
liza, reclama dous voluntarios para
ensinar a buscar traballo e dar todo
tipo de clases de forma gratuíta co-
renta e cinco horas a semana. Os
elixidos serán preferibelmente li-
cenciados pero non terán que con-
tribuír con ningunha cantidade.

Se hai programas informáticos
de balde, por que non vai haber li-
cenciados que traballen por amor
á arte? Hainos, iso é o que coidan
en Cimo, unha asociación sen áni-
mo de lucro que se define como

“o portal do emprego en Galiza”.
A filantropía de Cimo lévaa a

promover o “Proxecto Oportuni-
dade”, unha iniciativa que con-
siste en impartir clases para ensi-
nar a conseguir emprego a perso-
as susceptíbeis de ser vítimas da
exclusión social. O malo é que
para conseguir este obxectivo,
quen dan as clases quedan con-
denados á exclusión social, xa
que non cobran e deben traballar
corenta e cinco horas semanais.

A oferta de voluntariado de
Cimo incluíuse en publicacións

de carácter oficial como o Bole-
tín de Información Xuvenil ou no
portal Socialia de Caixa Galicia.
A entidade ademais vén avalada
polo Servizo Galego de Coloca-
ción. O prazo de captación de
voluntarios para esta actividade
remataba o 29 de decembro.

A oferta era para un “moni-
tor-formador para grupos en ris-
co de exclusión social” e a acti-
vidade a desenvolver era a de re-
alizar “un traballo de dinamiza-
ción relacionado coa educación
social. Tamén imparte cursos

(Iniciación á Informática, Moti-
vación para o Autoemprego,
Técnicas de Busca de Emprego,
Técnicas de Vendas...)”. Respec-
to ao horario, “sería de 9 a 14 ho-
ras e de 16 a 20 horas, de luns a
venres”: corenta e cinco horas
semanais, cinco máis da xornada
laboral máxima. En canto os re-
quisitos, os elixidos deberán ser
“preferibelmente titulados uni-
versitarios (educación social,
traballo social, psicoloxía, ma-
xisterio, etc...” O lugar de traba-
llo sería Ourense.♦

Petición dunha entidade sen ánimo de lucro en Ourense

Búscanse licenciados voluntarios
para traballaren corenta e cinco horas a semana

Franco, que aínda sigue sendo homenaxeado en Beade, aparece aquí dándolle o pésa-
me á viuva de Carrero Blanco en 1974.



A.N.T.
O presidente Fraga amosou a
disposición da Xunta para cam-
biar a Lei de Normalización Lin-
güística para permitirlle ao alcal-
de da Coruña empregar o topó-
nimo deturpado, mais esixiu con-
tar co apoio do PSdeG-PSOE.

O anuncio de Fraga foi posterior
a un semellante que fixo o con-
selleiro da Presidencia, Xaime
Pita. Segundo este último, en
aras de “mellorar” a “conviven-
cia harmónica” entre o castelán
e o galego, o Goberno da Xunta
baralla a posibilidade de cam-
biar a Lei de Normalización pa-

ra que Francisco Vázquez poda
legalizar o topónimo deturpado
da Coruña. 

Fraga dixo que, para cam-
biar a lei, o lóxico é contar co
apoio do PSOE e afirmou tamén
que a súa oferta non tivo mala
acollida entre os socialistas, pe-
ro que lle responderon que era
unha cuestión para formular
despois das eleccións. Fraga,
ademais, convidou a Vázquez a
xestionar unha resposta favorá-
bel do PSdeG-PSOE.

Con anterioridade, o alcalde
coruñés xa recibira outros
apoios na súa campaña polo L.
O secretario xeral dos socialistas

galegos, Emilio Pérez Touriño,
aludira ao dereito á liberdade de
expresión do alcalde coruñés pa-
ra xustificar que use o topónimo
deturpado.

Así, a proposta de Fraga e Pi-
ta amosa sintonía coas posicións
de Touriño. De todos xeitos, Pi-
ta, como conselleiro e en cum-
primento das súas funcións, ta-
mén tivo que enviar un requiri-
mento ao alcalde da Coruña para
que antes do sete de xaneiro anu-
le o acordo plenario de modifica-
ción do nome da cidade porque
incumpre a lei.

As declaracións públicas de
Fraga, Pita e Touriño non só sig-

nifican que admiten cambiar a
Lei de Normalización e modifi-
car a toponimia para volver a
empregar os nomes deturpados
das localidades, tamén lle dan
asas a Francisco Vázquez. 

O alcalde coruñés non só in-
cumpre a lei e varias sentenzas
xudiciais firmes, entre elas unha
do Constitucional, tamén vulne-
ra o dereito dos cidadáns a obter
da Administración unha resposta
na súa propia lingua. Sistemati-
camente o concello da Coruña
responde en castelán a solicitu-
des formuladas en galego, cando
o dereito a empregar un idioma é
algo que só ten un cidadán e non

unha Administración, que unica-
mente debe cumprir a lei.

E mentres Fraga, Pita e Tou-
riño facían estas afirmacións, o
deputado do PSdeG-PSOE Ma-
nuel Luís Rodríguez admitía di-
ferenzas dentro do seu partido
sobre esta cuestión e insinuaba
que Francisco Vázquez emprega
o idioma para fomentar o “con-
flito entre os cidadáns”.

Por último, o deputado do
BNG Eduardo Gutiérrez recla-
moulle á Xunta que “se dirixa ao
fiscal” para “iniciar accións penais
contra Francisco Vázquez” porque
as vías administrativas resultaron
unha “tomadura de pelo”.♦
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Resulta curioso que a unanimidade
existente entre os etimoloxistas ao consi-
deraren que a palabra carabela é de ori-
xe portuguesa resulte rota polo lado por-
tugués. O relevante especialista Jose Pe-
dro Machado considéraa de orixe italia-
na, mais se un acode ás fontes italianas,
estas remiten… ao portugués.

A orixe primeira estaría no latín me-
dieval carabus, denominación dunha pe-
quena barca feita de vimbias e coiro.
Posteriormente, daríase o nome de cáraba
na área mediterránea a unha embarcación
máis grande. “De aquí formaron os portu-
gueses e galegos –asegura Joan Coromi-
nes, unha das máximas autoridades no te-
rreo da etimoloxía– o seu diminutivo ca-
ravela para designar a nave lixeira e veloz
de catro mastros e velas latinas que inven-
tou a súa ciencia náutica. Esta aparece por
primeira vez nun documento portugués de
1255 referido a unha embarcación pes-
queira, mais xa o Rei Sabio, que centraba

a súa armada rudimentaria nas costas de
Galiza, menciona as caravelas nas súas
Partidas entre varios tipos de nave maior”.

É evidente a relación do nome daque-
la barquiña de vimbias co dun cestiño ou
cestiña chamado en galego carabela ou
carabelo (e tamén coa variante garabe-
lo). Unha metáfora moi clara

E xa que no título do artigo escribi-
mos carabela e na cita de Coromines ca-
ravela (como está no orixinal) poderiá-
monos facer a pregunta: Como debemos
escribir o nome do barco, con  b ou con
v? Velaí a resposta: na Idade Media, as

palabras que estaban neste caso –pois
procedían dun b latino situado entre vo-
cais– escribíanse en galegoportugués con
v (cavalo, fava, duvidar, provar); poste-
riormente, esta grafía única rompeuse
por parte galega ao adoptarse a grafía es-
pañola tras desaparecer a diferenza de
pronunciación entre b e v.

Pero a cuestión ortográfica non mo-
difica en absoluto os datos que semellan
apuntar a unha orixe galegoportuguesa
da palabra carabela

Por carambola batemos con outra pa-
labra: a carambola mesmo.

Esa si que é –sen obxección ningun-
ha– unha palabra de orixe portuguesa. 

A carambola é o froito dunha árbore
asiática, o caramboleiro, que ten como
nome científico Averrhoa carambola. O
portugués adaptou o primitivo nome da
lingua marata: karambal.

Pois ben, o froito, seica ten un sabor
agre. E parece que é ese o motivo polo
cal a palabra incorporou en portugués o
sentido de “trampa, intriga” (fazer ca-
rambola). A palabra –cos dous significa-
dos– pasou despois a outras linguas. E
aínda se lle incorporou un terceiro, o do
xogo do billar: o da xogada que se fai
cando a bóla branca que lanza o xogador
bate contra as outras dúas, a  outra bran-
ca e máis a vermella.

Porque –como era de esperar– noutra
nova metáfora, chamóuselle á bóla ver-
mella deste xogo co nome do fruto do
caramboleiro.

Carambola!♦

Carabela
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Fraga anunciou que o fará se apoia o PSdeG-PSOE

O PP pretende cambiar a Lei de Normalización
para apoiar a Francisco Vázquez e o L

Baixo o lema “Xustiza e digni-
dade”, perto de dous centos de
veciños concentráronse en Mesía
para protestar pola desetimación
da denuncia interposta contra o
enterramento de vacas tolas feito
nunha mina de Erimsa na parro-
quia de Lanzá. Entre os asis-

tentes estaban os alcaldes de Me-
sía, Xaquín López Ares (Mesía
Nova); de Frades, Miguel Prado
(PP) e o de Boimorto, Xosé Ig-
nacio Portos (Independentes).
Tamén acudiron o secretario xe-
ral de UUAA, Roberto Gonzá-
lez; a secretaria xeral do SLG,

Lidia Senra e o secretario xeral
de FEPLAC,  Manuel Bouzas.

A xuíz de Ordes non atopou
causa penal nos máis de 8.000
folios acumulados de declara-
cións e documentación, pero se-
gundo Xosé Luis Villaverde, vo-
ceiro da Asociación de Viciños

de Lanzá, “nós imos recorrir, e
dentro do negativo, o auto ten o
valor de sinalar que o responsá-
bel de todo o acaecido é a Con-
sellería de Agricultura. Se volve
rexeitar a denuncia iremos xa á
Coruña, e seguramente ao Tribu-
nal Superior, porque o Consellei-

ro de Agricultura daquela, Antón
Gago, é aforado”. Ademais da
asociación  de viciños tamén re-
curriron os outros denunciantes
do sindicato Unións Agrarias.
Tamén teñen previsto reunirse co
Fiscal Xeral do Estado para que
se persone na causa.♦

Concentración en Mesía polo enterramento das vacas tolas
Os viciños reuníronse na mañá do 29 de decembro. Á dereita, estado actual do enterramento.



Galicia no ano 79 por 41 auto-
res. Baixo este título Xesús
Alonso Montero, Basilio Losa-
da, Víctor Freixanes, Carlos Ba-
rros, Xosé Carlos Arias, Xosé
Neira Vilas ou Xosé María
Álvarez Cácamo, entre outros,
analizaban o presente e prog-
nosticaban o futuro da nosa te-
rra. Cultura, So-
cioloxía e Filo-
sofía, Galicia na
E m i g r a c i ó n ,
Economía, Xeo-
grafía e Historia,
Música, Lingua
e Literatura e
Creación poética
son os capítulos
que abrangue o
libro. Algunhas
das análises que
se facían daquela seguen estan-
do vixentes. Outras, quedaron
obsoletas. A maioría das predi-
cións non se cumpriron.

Cambiaba Galicia? 

Baixo este título Carlos Barros
facía unha análise socio-política
que poñía de relevo que “no
plano electoral existía unha fal-
ta de confianza nas forzas pro-
pias”. Non obstante, o autor
amosábase positivo e sinalaba
que “a conciencia nacional ga-
lega deu un salto, poida que his-
tórico, a fins do 79, na mobili-
zación de masas que dixo non
ao Estatuto da UCD”. 

Máis adiante, Barros, da-
quela no PCG, prognosticaba

que “a UCD está tocada de ala.
A relación de forzas estase a
correr á esquerda, cara posi-
cións de progreso e galeguis-
tas. O aparello caciquil sofre
unha crise dende a chegada da
democracia e vai perder a súa
hexemonía se perde o si no Re-
feréndum. Se non, sería nas

eleccións ao Par-
lamento Galego
onde os partidos
de esquerda ga-
legos lográse-
mos a maioría
absoluta; ou
noutras ocasións
p o s t e r i o r e s ” .
Tras máis de
vinte anos de Es-
tatuto só houbo
unha paréntese

de dous anos, tras unha moción
de censura entre 1987 e 1989
na que o presidente da Xunta
non pertencese a AP ou poste-
riormente a PP.

No apartado sociolóxico hai
unha curiosidade escrita por
Carlos Alonso del Real. Trátase
dunha catalogación das Bruxas
no ano 1979. No citado artigo, o
autor pon de manifesto que
“maioritariamente en Galicia
segue a crerse nas meigas”. Se-
gundo a catalogación de Vicen-
te Risco, Alonso del Real clasi-
fica as bruxas en positivas, as
neutrais e as negativas. As pri-
meiras serían as que coñecemos
como meigas, que é unha pala-
bra que sae da mestura de máxi-
ca e médica. A bruxa neutral se-

ría a chamada “carteira” e tería
“poderes para adiviñar o futu-
ro”. Por último, a negativa sería
a bruxa propiamente dita. Unha
variedade desta última sería a
“xuxona”, a que zuga o sangue.
Segundo o autor, crer na exis-
tencia das mesmas non ten que
ver co nivel de illamento das lo-
calidades. Por exemplo, no
Courel naquela época xa non se
cría nas meigas, mentres que
nos arredores de Santiago si.

O atraso, a dependencia e
outras teorías

No eido económico, o máis sa-
lientábel é analizar o vocabula-
rio dos diversos autores. Falá-
base de atraso en lugar de falta
de converxencia, de forza de
traballo en troques de capital
humano ou mercado laboral, de
drenaxe de excedentes en lugar
de aproveitamento das sinerxias
industriais e creación de contor-
nos económicos... As teorías
eran bastante pesimistas. Outes
Ruso define Galicia como “un
país agrícola sen a agricultura e
gandería que precisaría para o
seu crecemento”. O autor de-
fende potenciar o sector pri-
mario e afirma que “o subde-
senvolvemento está intimanente
vencellado ao modo de produ-
ción capitalista e polo tanto a un
profundo contido de clase”. Fa-
la da pouca implicación das cla-
ses dirixentes no desenvolve-
mento de Galicia e pon como
exemplo irrefutábel que “a nosa
burguesía gastou no ano 1978
cerca de 800 millóns de pesetas
(4,81 millóns de euros) nas ca-
sas de xogo portuguesas”. Ade-
mais, amósase contrario á entra-
da na UE.

Nunha análise máis realista,
Manuel Varela afirma que “a in-
negábel apertura do sector agrí-
cola obriga constantemente a

adaptación das explotacións. Á
larga, a única saída existente pa-
rece ser a da proletarización,
non necesariamente no campo”.
De feito, naquel ano traballaban
no sector primario unhas 576
mil persoas. Hoxe a cifra dimi-
nuíu a 178 mil. 250 mil desas
persoas atoparon traballo nou-
tros sectores. A destrución neta
do emprego foi de 150 mil tra-
balladores.

Noutro artigo, Xosé Carlos
Arias, fala do sector público en
Galicia. O balance que fai da
presenza de empresas do Insti-
tuto Nacional de Industria
(INI) é negativo. “O sector pú-
blico, lonxe de contribuír a fre-
ar o crecemento
das disparidades
territoriais, o
que fai é perpe-
tualas. A instala-
ción de indus-
trias de enclave
(que non com-
pletan os ciclos
produtivos) e
contaminantes, a
xeneralización
do desartella-
mento indus-
trial, a escasa
atención pública
á integración
agro-industrial,
a promoción da
produción de
enerxía eléctri-
ca, son, xunto co principio de
subsidariedade e socialización
de perdas, as claves básicas
para entender esa aparente
contradición”.

O ano dos mortos da cultura

“Voces moi necesarias e aínda
moi importantes deixáronnos”.
Así comeza Xesús Alonso Mon-
tero un artigo dedicado a Darío
Álvarez Vázquez e Lourenzo

Varela, a quen se lle dedicará o
Día das Letras o vindeiro ano.
Alonso Montero dicía del que
“adicou a súa calidade de home
de ben e a súa palabra de escri-
tor  a defender as fermosas pala-
bras de sempre: solidariedade,
liberdade e xustiza”.

En 1979 tamén finaron Luís
Seoane e Eduardo Blanco-
Amor. Conta Basilio Losada
nun artigo adicado a Seoane que
“De Blanco-Amor oín a máis
cabal lembranza a Seoane: Luís
é un home enteiro e puro como
ninguén en Galicia”. Nese mes-
mo ano tamén nos deixou Celso
Emilio Ferreiro. Víctor Freixa-
nes di del nun artigo que “foi un

dos poetas que
logrou levar o
seu verso a máis
amplos sectores
populares”.

No eido lin-
güístico, María
Camino Noia e
Paco Martín fan
cadanseus arti-
gos criticando o
decreto de bilin-
güismo aproba-
do no ano 1979
“por seren inútil
nunha situación
de diglosia co-
mo a que vive
Galicia”. Pola
súa banda, Xosé
Antón Palacio

salienta a constitución de topo-
nimia nese mesmo ano, que ti-
ña o obxectivo de recuperar os
nomes tradicionais e actualizar
o nomenclator. Entre os pri-
meiros concellos que solicita-
ron colaborar coa restitución
dos nomes orixinais salientan
Vigo, Redondela, O Grove,
Meaño, Lalín, Cotobade, Pobra
do Caramiñal, Gondomar, O
Rosal, Rianxo ou Nogueira de
Ramuín.♦
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Así vían o país 41 expertos hai 25 anos

Galicia 1979
RUBÉN VALVERDE

Hai 25 anos aínda Galicia non era comunidade autónoma, ma-
lia estar en vías de selo. A renda media dos galegos achegába-
se máis á media española, pero a sociedade era máis rural.
Aínda non houbera reconversión industrial, nin eramos euro-
peos e estaba de moda o rock and roll. Como se vía Galicia no
ano 1979? Un grupo de autores, 41, publicaron un libro anali-
zando a situación dende os eidos político, económico, socioló-
xico e cultural ás portas do ano 1980, que agora repasamos.

Vítor F. Freixanes, Xesús Alonso Montero e Carlos Barros en fotografías da época.

‘No ano 1979
os galegos aínda
seguían a crer
nas bruxas”,
C. Alonso del Real.

‘O aparello
caciquil sofre unha
crise dende a
chegada
da democracia e
vai perder a súa
hexemonía se perde
o si no Referéndo
do Estatuto”,
Carlos Barros.



“Non quero leas nin quedar dúas
noites sen durmir como se facía
antes”, díxolles o comisario eu-
ropeo de Pesca, Joe Borg, aos
seus máis directos colaboradores
antes de comezar o 21 de decem-
bro o Consello de Ministros de
Pesca no que se repartiron as co-
tas para o próximo ano.

Foi sen dúbida o talante do
novo comisario, moi diferente ao
do seu antecesor Franz Fischler,
unha das causas principais de que
a UE rebaixase as súas preten-
sións iniciais, até equiparase, de
facto, ás propostas tanto do Esta-
do español como do propio sec-
tor pesqueiro galego. Isto demos-
traría que a negociación no pro-
pio consello case non foi necesa-
ria, polo que a “fazaña” da minis-
tra Helena Espinosa e do conse-
lleiro Henrique López Veiga, se-
ría moito máis magra da que can-
taron ao unísono case todas as
voces, con bico final incluído.

Non quere dicir, segundo pui-
do saber A Nosa Terra en fontes
que participaron na negociación,
que nas semanas anteriores non se
realizase un “importante traballo,
tanto por parte da Xunta, como do
ministerio de Asuntos Exteriores”.

A Xunta levaba achegando nu-
merosos argumentos a prol da súa
postura con informes e estudos
que validaban as súas teses de non
realizar un recorte tan importante
como, nun primeiro momento, se-
mellaba pretender a UE. O minis-
tro Miguel Ángel Moratinos ta-
mén poñería a andar a diplomacia
española para posibilitar acordos.

Por este motivo, a discusión
dos recortes pesqueiros chegou
ao Consello de Ministros case co-
mo un “asunto A”. Así se deno-
minan aos que están case consen-
suados e non requiren forte nego-
ciación. Nos “asuntos B”, non só
é preciso a negociación, senón a
discusión política, que aquí non
era precisa polo traballo adianta-
do, pero, sobre todo, pola deci-
sión do comisario Borg a chegar a
un acordo de mínimos este ano.

Porque Borg é partidario de
discutir os temas con calma pre-
ferindo, este ano, estudar detida-
mente a situación, “e para o ano
xa se verá o que pasa”, apuntan
fontes da UE.

Tamén se afirmou que o “éxi-
to español” na negociación foi
debido a que o novo equipo de
Borg era novata. Algo moi lonxe
da realidade, segundo puido saber
A Nosa Terra. As persoas que lle
preparan os temas e o fornecen de
argumentos para a reunión foron
os mesmos funcionarios que tra-
ballaban con Fischler. Tampouco
mudou a dirección xeral e a xefa

de gabinete de Borg é a mesma ca
do anterior comisario.

Pasarlle a obriga
ás administracións

Até de agora os planos para a re-
cuperación das especies recaían,
sobre todo, no control aos pesca-
dores. Nesta ocasión, a UE, deci-
diu que, no caso do Estado espa-
ñol e no portugués, o control da
UE recaia nas distintas adminis-
tracións. Polo tanto as administra-
cións española e portuguesa, esta-
rán moito máis controladas que
agora para que cumpran os acor-
dos e leven o control ao día, tanto
das capturas como dos paros.

Altos funcionarios da admi-
nistración pesqueira da UE afir-
man ser conscientes de que “a si-
tuación é diferente no norte ca no
sur no que se refire aos controis
pesqueiros, polo que pensamos
que vai ser máis efectivo no caso
español e portugués controlar ás
administracións”. Algo que, afir-
man, non é nada doado no caso
español porque as competencias
están moi espalladas, non só en-
tre autonomías, cada unha con
competencias diferentes, senón
tamén entre diversos corpos e
forzas de seguridade e inspección

O que ocorra o ano próximo
vai depender, afirman da UE, xa
que logo, de como se poña en
práctica o plano de recuperación
das especies por parte das autori-
dades españolas”. Para o próximo
ano pretenden que as medidas
provisorias sexan xa definitivas
para un prazo, que vai depender
de como evolucione a recupera-

ción das distintas especies, coa
redución do esforzo pesqueiro e
das capturas. Os antecedentes le-
van a pensar que a recuperación
non se consegue a curto prazo.

Na UE non semellan fiarse
moito das autoridades españolas
nin portuguesas pois están a es-
tudar a súa falta de control que,
no caso de non prosperar as ale-
gacións destas dúas administra-
cións, as vai levar ao Tribunal de
Luxemburgo. 

O comisario Borg na súa visi-
ta programada para febreiro a Ga-
liza, quere coñecer o reparto de
competencias entre as distintas
administracións que operan no
sector pesqueiro na Galiza, para
procurar unha maior coordinación
entre elas. Ao mesmo tempo que-
re coñecer, a través das entrevistas
co sector, cal é a realidade da flo-
ta galega e, máis concretamente,
como se atopa o plano de recupe-
ración da pescada. Tamén aborda-
rá a posibilidade de novos acordos
con Marrocos e Angola, así como
da prolongación das axudas e dos
problemas da acuicultura e os
mercados. Finalmente quere saber
a opinión do sector sobre a Axen-
cia de Pesca, que debería de insta-
larse en Vigo.♦

N
º 

1.
15

7 
●

D
o 

30
 d

e 
de

ce
m

br
o 

de
 2

00
4 

ao
 5

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

05
 ●

A
no

 X
X

V
III

O porquiño que non
quería comer

MANUEL CAO

É tradición por estas datas en Galiza a matanza do porco. Hai
anos era unha das festas familiares principais, existindo a fi-
gura do matón especializado en sacrificar o marrau cebado
cos alimentos naturais, froito das hortas e colleitas propias de
toda explotación familiar, constituída á vez en unidade de
produción e de consumo. En xeral, as familias contaban con
unha ou varias porcas de cría que tiñan a misión de parir la-
radas de recos que serían distribuídos uns para vender nas fei-
ras e outros para a ceba, matanza, elaboración e conserva de
produtos, que habían ser o sustento da familia en boa parte do
ano. Todo se aproveitaba seguindo un proceso de deseño e
creación de produtos alimenticios moi diferenciados segundo
lugares e familias. Isto é pasado recente na vida de boa parte
das persoas que teñen máis de 25 ou 30 anos en Galiza.

Na maioría das casos, e dependendo da capacidade eco-
nómica da unidade familiar, a alimentación dos porcos era de
calidade e non moi diferente da das persoas. Dende as verzas
ás patacas cocidas o animal recibía unha dieta coidada e pun-
tualmente preparada á que se lle engadían certos agarimos,
paseos e unha área de divertimento na que fozaba ao seu an-
tollo. O porco era case un máis da familia, algunhas veces ti-
ña o seu propio nome, e cando chegaba a hora de sacrificalo
facíase máis por necesidade que por ledicia. Pódese dicir que
a vida daqueles porcos era relativamente digna, respectuosa
co medio natural e en convivencia co resto dos animais. 

É o caso recente que certo paisano mercou un cochiño pa-
ra a matanza e atopouse cun problema. Tentou cebalo con ali-
mentos ecolóxicos que tiña en abundancia moendo os produ-
tos para facer uns pensos que habían facer do porquiño un ce-
bado lustroso. Máis este negóuse a comer tal preparado e así
estivo días e días sen probar bocado e inxeríndo só líquidos.
Probabelmente, o animal viña xa predisposto a comer só o ti-
po de alimentación industrial que proporcionan os pensos non
se sabe se por razóns xenéticas ou inducido por algún com-
ponente adictivo cun rol parecido á nicotina no tabaco. Polo
que puiden saber, con só relativa precisión, está situación po-
dería estarse dando noutros animais, antes de vida libre e ago-
ra engaiolados ou estabulados, tales como as pitas. 

Son moitos os cambios que se deron na alimentación animal
e humana nun prazo moi breve de tempo. Dunha banda, o pro-
ceso de globalización está a inducir pautas de consumo seme-
llantes en todo o planeta, debido á influencia das multinacionais
alimentarias na elaboración e comercialización de produtos ho-
moxéneos dos que é difícil coñecer as súas características espe-
cíficas. Deste xeito, o consumidor global está a ser fidelizado en
base a sabores e cheiros artificiosos dos que se descoñece a súa
orixe e resultados para a saúde. Doutra banda, os animais sofren
de xeito aínda máis grave este proceso sendo alimentados con
elaborados orientados a maximizar o rendemento económico e a
forzar a compra dese input por parte do granxeiro. A introdución
dunha substancia adictiva nos pensos industriais podería acarre-
ar grandes beneficios para a empresa ao ser unha operación de
marketing a baixo custo que induciría unha dependencia perma-
nente do gandeiro respecto das empresas subministradoras. 

Unha situación como esta produce efectos letais para o
funcionamento do mercado como regulador de prezos pois in-
duce situacións monopolísticas nas que o granxeiro e o con-
sumidor final son tomadores de prezos ao tempo que se xeran
barreiras de entrada, case infranqueábeis, mesmo en áreas re-
xionais liberadas de tales pautas de produción e consumo. Pe-
ro, os efectos máis graves son para a saúde e para a segurida-
de alimentaria, sendo moi recomendábel adoptar medidas de
control por parte das institucións públicas.♦

‘O animal viña xa predisposto a
comer só o tipo de alimentación

industrial que proporcionan os pensos,
non se sabe por que razóns”

No Consello de Ministros de
Pesca de marzo está previsto
que se discuta a implantación
da Axencia de Pesca que, nun
principio, está prevista que teña
sede en Vigo, aínda que, como
o tempo demostrou e anuncia-
mos nesta páxinas non estaría
en funcionamento en abril do
2004 como anunciara o PP.

Neste consello da UE vaise
aprobar o plano de viabilidade e
as competencias concretas que
vai ter esta Axencia. A cidade na
que se ubique dependerá, final-
mente, do Estado español. Logo
de publicarse a constitución da
axencia e fixar as súas competen-
cias, nos próximos orzamentos
dotaráselle de fondos para o fun-
cionamento. O parlamento euro-
peo xa aprobou a súa constitución

e xa se presentaron alegacións.
Segundo o borrador redac-

tado pola Comisaría de Pesca, a
Axencia non vai ter competen-
cias de control directo sobre a
pesca, senón que será máis co-
mo a “sede de mando desde on-
de se planificarán as estrate-
xias, harmonizarase o traballo,
fixaranse as  funcións e coordi-
naranse os inspectores pesquei-
ros e os distintos medios da UE
e dos estados membros”.

O número de persoas que
traballarán directamente na
axencia serán só unhas 50 e o
gaño para a cidade de Vigo vi-
rá dado, unicamente, pola ca-
pacidade que teña para prestar
servizos, tales como dar cursos
aos inspectores, simulacros etc,
afirman fontes da UE.♦

A Axencia pesqueira de Vigo
aprobarase no Consello de marzo

A UE quere controlar as administracións
española e portuguesa máis de perto 

O comisario europeo de Pesca
visitará Galiza en febreiro

A. EIRÉ
O novo comisario de Pesca da UE, Joe Borg, virá proxima-
mente a Galiza nunha visita diplomática para coñecer de per-
to a realidade da flota e do sector, pero tamén as estruturas e
responsabilidades das distintas administracións, xa que na
UE non están contentos de como asumen a inspección pes-
queira. Cabalo de batalla no reparto da cotas para este ano.

Joe Borg.



A.N.T.
O discurso de Nadal do rei
respondeu ás prioridades do
goberno de José Luis Rodrí-
guez Zapatero para o novo
ano. Por riba das diferenzas de
ton dos diferentes membros do
gabinete, as palabras de Juan
Carlos I de Borbón agochan o
pensamento político máis
compacto do novo executivo.

O discurso de Juan Carlos I de
Borbón páctase entre a Casa Real
e o goberno central. A coroa apro-
veita a única ocasión que ten no
ano para se expresar directamente
para indicar as liñas políticas que
máis lle agradan sen saír nunca da
xeneralización, a chamada ao
consenso e o respecto por calque-
ra idea democrática. Neste caso,
nun ano marcado polas eleccións,
os ataques do 11-M e o debate so-
bre a Constitución europea, o mo-
narca non deixou ningún dos te-
mas no tinteiro e tamén explicou
grosso modo cales son as liñas
mestras dos cambios políticos que
José Luis Rodríguez Zapatero
prevé para os vindeiros meses.

O rei incidiu moito na nece-
sidade de debater, de dialogar,
en clara sintonía co xa famoso
“talante” de Zapatero. “As dife-
renzas políticas han resolverse
con prudencia, buscando a

concordia e o interese colectivo,
dentro do respecto á Constitu-
ción”, dixo. Nun intre no que
parece moi probábel que se abra
a posibilidade de reforma cons-
titucional e de que Catalunya e

Euskadi teñan novos estatutos
durante esta lexislatura, o rei dá
as coordenadas para que estas
mudanzas se poidan realizar.
“Ao ser España a nosa patria co-
mún, todos debemos contribuír

con ilusión, desde o entende-
mento e a concordia, a asegurar
o seu futuro”, explicou.

O monarca defendeu o texto
do Tratado Constitucional Euro-
peo que se pasará por referendo
no mes de febreiro. Esta defensa
foi moi criticada polo coordina-
dor xeral de Izquierda Unida,
Gaspar Llamazares.

Tamén se referiu aos atenta-
dos do 11-M en Madrid. O rei
pediu que non se esquecesen as
192 vítimas e os centos de feri-
dos. “Os nosos corazóns sempre
ficarán ligados á súa memoria”.

Galiza, ausente

O portavoz nacional do BNG,
Anxo Quintana, laiouse de que no
discurso de Juan Carlos I de Bor-
bón estivese ausente Galiza.
“Nun ano moi duro por culpa da
maior catástrofe ecolóxica da súa
historia, é mágoa que non fixese
ningunha referencia explícita”.
Quintana considera que o chama-
mento ao diálogo do rei ten a ver
co actual nivel de crispación entre
socialistas e populares.♦
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O monarca admite o debate das diferenzas dentro da unidade de España

O rei explica no discurso de Nadal
as prioridades do goberno para o 2005

DANI ÁLVAREZ / BILBAO

O 30 de decembro o Parlamento
vasco debate o Plano Ibarretxe.
Os socialistas votarán en contra
mais comezaron a desenvolver un
proxecto de reforma alternativo.

Despois de máis de dous anos,
nos que o centro do debate políti-
co en Euskadi estivo xirando en
torno á busca dun novo xeito de
relación política con España, os
socialistas presentaron a súa pro-
posta para Biscaia, Álava e Gui-
púscoa. Trátase dunha reforma do
Estatuto de Gernika, elaborada
por Emilio Guevara (ex militante
do PNV), e na que tomaron parte
un bo número de militantes histó-
ricos do socialismo vasco. Desta
maneira, o PSE cumpre o seu ob-
xectivo de dar a imaxe de que se
move, de que está implantado no
tecido social vasco e responde ás
súas ansias, e tamén consegue ter
unha alternativa ao Plano Ibarret-
xe. A pregunta é cantos votos po-
de gañar Patxi López con esta re-
forma estatutaria: o socialismo
histórico vasco xamais se centrou
en asuntos identitarios, senón so-
ciais; porén pode haber votantes
da órbita nacionalista autonomista
aos que lle soe ben o seu contido.
Como ben dixo Joseba Egibar non
hai moito, “no meu partido hai
quen lle parece demasiado o Pla-
no do Lehendakari. A inspiración
de ambas as propostas é distinta, e
o seu contido, tamén.

1. A reforma estatutaria do

PSE vén dunha inspiración catalá,
vese a man de Pasqual Maragall
por moitos sitios (por exemplo, o
termo “comunidade nacional”). A
inspiración do Plano Ibarretxe vén
dun traballo de dous anos nunha
comisión de autogoberno, que ti-
rou como conclusión que no mun-
do cara ao que camiñamos, por
mor da globalización, os estados e
os pobos iranlles cedendo sobera-
nía a distintas instancias. O Plano
Ibarretxe é unha proposta que lles
cede soberanías a Vitoria, Madrid,
Bruxelas, etc

2. Para o PSE, os vascos que
viven en Biscaia, Álava e Gui-
púxcoa conforman unha comuni-
dade nacional. Para a proposta do

Goberno vasco, o pobo vasco ou
Euskal Herria fano os vascos que
habitan en sete territorios, baixo
xurisdición española e francesa.
A súa proposta é para tres provin-
cias, e para o resto se así o queren
os seus cidadáns algún día. 

3. O PSE propón fórmulas de
relación entre a Comunidade Au-
tónoma Vasca e Navarra e Ipa-
rralde, pero todas elas de carácter
cultural, non político. Juan José
Ibarretxe di que haxa órganos de
relación, do xeito que o decidan
os seus propios cidadáns. En Ga-
liza, poderiamos dicir que os so-
cialistas propoñerían unha rela-
ción cultural entre Galiza e o
Bierzo, e Ibarretxe pediría órga-

nos de entendemento culturais se
así o queren os cidadáns, ou cul-
turais, políticos e doutros tipos,
en función da vontade popular.

4. Ibarretxe substancia un no-
vo suxeito de soberanía: o pobo
vasco. Os seus cidadáns decidi-
rán en referendo se aceptan o pla-
no que saíu do Parlamento e co-
mo queren relacionarse co Esta-
do español. O PSE afirma que só
hai unha soberanía, a española.

5. Os socialistas non rompen a
caixa única da Seguridade Social,
pero reivindican todas as compe-
tencias en materias socio-laborais.
No caso de Ibarretxe, habería un-
ha seguridade social vasca.

6. Ibarretxe consagra a na-

cionalidade vasca, que a terán to-
dos os habitantes de Biscaia,
Álava e Guipúscoa, ademais da
española para quen a solicitar, de
conformidade co carácter pluri-
nacional do Estado español. Os
socialistas non entran na materia
da nacionalidade.

7. En materia de soberanía,
Ibarretxe propón comisións bila-
terais Euskadi-Estado para evitar
que desde Madrid, en función
das conxunturas políticas, se poi-
da dar marcha atrás na soberanía
vasca. O PSE tamén parte da bi-
lateralidade pero queda, lexica-
mente, exposta esa bilateralidade
ás conxunturas políticas, aínda
que haberá unha comisión mixta
que seguirá a evolución das dis-
tintas materias e competencias.

8. En materia xurídica, os so-
cialistas propoñen que o Superior
de Xustiza vasco sexa a última
instancia, sen prexuízo da xuris-
prudencia que marque o Tribunal
Supremo español. Ibarretxe pro-
pón un Consello xudicial vasco.

Estas son as diferenzas funda-
mentais entre ambos os proxectos
políticos. O resto dos partidos
aplaudiu o movemento dos socia-
listas, pero pídenlle que leve ese
texto ao Parlamento. Quizais, se o
PSE decidise entrar a debater a
propota do lehendakari, o que te-
ría saído do parlamento vasco se-
ría algo que se axusta máis á tra-
dición socialista vasca. Veremos
se algo así se dá no futuro.♦

O rei deu a entender, co ton do seu discurso, maior sintonía con Zapatero que co seu predecesor Aznar.

A proposta de Patxi López esperta simpatías entre os nacionalistas

As diferenzas entre o Plano Ibarretxe
e a reforma do Estatuto dos socialistas

O Parlamento vasco debaterá o Plano Ibarretxe coa polémica do arquivo da causa contra o seu presidente, Juan Mª Atutxa, no centro.



A.N.T.
Máis de cen mil mortos, se-
gundo algunhas previsións,
nunha área de 8.000 quilóme-
tros de costas arrasadas polos
tsunamis. Era posíbel evitar a
traxedia? Cunha rede de co-
municación hábil moitas mor-
tes poderían terse evitado.

Desde Kenia até Indonesia, a va-
ga de destrución foi rápida e trá-
xica. Aldeas, portos e centros tu-
rísticos da beira do mar asolagá-
ronse deixando un rastro catas-
trófico a menos dun quilómetro
da costa. O investimento huma-
nitario para socorrer os evacua-
dos calcúlase como o maior da
historia, xa que logo das mortes
e desaparecementos, os supervi-
ventes terán que lidar con epide-
mias, fames e carencia de bens
básicos durante moito tempo.

Mais, na era da tecnoloxía,
había algún método para reducir
o impacto do sismo? As primei-
ras informacións indican que o
choque de placas tectónicas do
mar de Sumatra foi localizado
polos sistemas de detección sís-
mica dos EE UU, o país máis
preparado, xunto co Xapón, para
controlar tremores de terra. Os
funcionarios encargados soube-
ron que o Índico sufriría un dese-
quilibrio dúas horas antes de que
os primeiros tsunamis acadasen
as costas. Segundo as informa-
cións aparecidas nas últimas ho-

ras, os responsábeis da informa-
ción sísmica contactaron cos
seus homólogos en Indonesia,
Malaisia, a India e Sri Lanka pe-
ro na meirande parte dos casos
non lograron explicar a tempo o
que estaba pasando.

Entre os técnicos non se ba-
rallou a posibilidade de avisar ás
embaixadas norteamericanas no
Índico para que servisen de pon-
te coas autoridades locais. Os
tsunamis chegaron ás costas sen

que case ninguén soubese da súa
proximidade. Só os máis vellos
decatáronse, xa sen tempo para a
reacción, de que cando o océano
se retiraba “misteriosamente” da
boca das praias, non era un bo
momento para ir apañar caran-
guexos senón que unha onda de
até setenta metros estaba a pi-
ques de derramarse sobre a terra.

Para as autoridades de moitos
dos países afectados cómpre que
xaponeses e estadounidenses

compartan a súa información sis-
molóxica, xa que o Índico é unha
zona de contacto entre placas
tectónicas que habitualmente
producen tremores. Varios go-
bernos estudan tamén crear ser-
vizos especializados que se en-
carguen de evacuar zonas de ris-
co. Mais a día de hoxe, gobernos
como os de Sri Lanka e Indone-
sia xa solicitaron armisticios con
grupos independentistas que
controlan zonas arrasadas.♦
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Espero e confío que os milleiros de obser-
vadores neutrais e imparciais que vixiaron a
pulcritude das eleccións desenvolvidas en
Ucraína poidan agora desprazarse con igual
ímpeto a ese Iraq desfeito (perdón, en re-
construción) pola intervención da “coali-
ción multinacional” e os seus efectos, para
avaliar, co seu ditame, a lexitimidade do
proceso electoral que debe culminar a finais
de xaneiro coa celebración dos primeiros
comicios “libres” da súa historia. 

Suponse que o “Comité Electoral Global”
que se encarga de preparar o terreo e definir
as cores para cada un dos países obxecto de
interese estratéxico, non o terá doado no Iraq,
a non ser que opte polo negro do loito e da
destrución sen  fin, esa paz que trouxo a vito-
ria “aliada” contra aquel Sadam refuxiado
nun burato na terra e con barba de semanas.
Pasaron con pés de la os observadores da lim-
peza democrática polos comicios de Afganis-
tán. Karzai personifica agora o pluralismo e a
transparencia, a liberdade e a normalidade
institucional, valores sacrosantos que debe-
mos respectar e polo que debemos dar grazas,
amén. Houbo, iso si, pequenas irregularida-
des pero que non empañan en absoluto a cla-
reza incontestábel da elección, que podemos
resumir no axioma mais querido da Casa
Branca: gañou o noso. 

A Vladimir Putin sóbranlle motivos para
estar preocupado. Nos próximos meses son

moitos os países postsoviéticos que deben en-
carar procesos electorais de diverso signo. En
canto o “Comité Electoral Global” fixe a súa
atención e os focos informativos se orienten a
un deles, a influencia rusa corre perigo de es-
tragarse. En Kiev tivo que amolarse. En todos
eles sobran corruptelas, mafias e demais lin-
dezas favorecidas por ese capitalismo salva-
xe que aquí e alí se ven-
deu coma o mellor –e
único– dos mundos po-
síbeis. Podemos agar-
dar Documentos TV so-
bre todos e cada un de-
les para reafírmarnos na
convicción de que “lles
está ben” o que lles pa-
sa. Comezando polo
Putin de Chechenia, na-
turalmente. Ningún de-
les, coma Leonid Kuch-
ma, por suposto, mere-
ce a mais mínima com-
paixón. Todos deberían
ser xulgados polos múltiplos delitos cometi-
dos no exercicio do poder. Sobrarán motivos
e argumentos para facelo. 

A presenza dos EE UU en Asia Central
debe afianzarse agora con lideres políticos
“amigos” da democracia, da liberdade e do
respecto aos dereitos humanos, valores má-
ximos das nosas sociedades, como ben sa-

bemos, de Guantánamo a Abu Ghraib. O
mundo vai por bo camiño.

Certo que as bombas non paran de caer
no Iraq, en Faluia continúan os enfrontamen-
tos, os atentados sucédense un tras outro en
numerosas cidades por todo o país, non hai a
mais elemental seguridade nin para os cida-
dáns nin para os candidatos, algunhas op-

cións xa decidiron reti-
rar as súas listas, non
hai posibilidade de le-
var a cabo unha campa-
ña electoral que se poi-
da acreditar como tal,
pero nada diso parecen
anomalías importantes.
O proceso continúa
porque así o quere o
“pobo iraquí”. E haberá
eleccións e gañará lim-
pamente o Karzai local
con altos niveis de par-
ticipación en medio
dun impresionante dis-

positivo de seguridade. Porque é ben sabido
que os militares da “coalición multina-
cional” foron ao Iraq para iso: para protexer
o dereito dos cidadáns indefensos a exerce-
ren o seu dereito de sufraxio. E quen diga o
contrario, mente. Rumsfeld dixit.♦

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

A OSCE a Bagdad 
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A presenza dos EE UU
en Asia Central

debe afianzarse agora
con lideres políticos

«amigos» da democracia,
da liberdade e do respecto

aos dereitos humanos”

Iuschenko,
o bo
C. LORENZO

Na Ucraína, as bandei-
ras laranxas
amoréanse nos

faiados e rematou o negocio
de tinxir teas de tan “revolu-
cionaria” cor. O luns, 27 de
decembro, un dos países
“con máis déficit democráti-
co do mundo”, segundo os
informes norteamericanos,
pasou a ser “un exemplo de
orde e legalidade”, segundo
a OSCE, que, contodo, reco-
ñeceu “estrañas actitudes”
na xornada electoral que co-
locou como futuro presidente
do país o liberal Viktor
Iuschenko.

A república ex soviética
volveu ao rego do ben após
pasadas veleidades co
malvado Vladimir Putin.
Hai que lembrar que o aín-
da presidente ucraíno, Leo-
nid Kuchma, é un dos
aliados preferentes da Casa
Branca des que chegou ao
poder no 1994. Baixo o
paraguas de Washington,
este “liberal pro-occidental”
(así o definía a prensa
norteamericana) tivo
manga ancha para impoñer
un réxime (no que Iuschen-
ko foi primeiro ministro)
que mudou a constitución,
impulsou privatizacións sos-
peitosas e até foi acusado de
mandar matar un xornalis-
ta que sabía de máis. 

Pero Kuchma quería
máis a cambio de protexer o
arsenal nuclear e os EE UU
deixárono de lado con
promesas baleiras. Foi entón
cando a Ucraína ollou cara a
Moscova e atopou compren-
sión. A historia une ucraínos
e rusos dun xeito claro xa
que só foron independentes
en breves períodos
–ademais, os independentis-
tas ucraínos quedaron estig-
matizados polo seu apoio ao
nazismo tras a invasión do
1941– e comparten espazo
lingüístico (todos os ucraínos
son competentes en ruso).
Ese é o molde da
colaboración con Putin e o
xiro político que obrigou a
reaccionar ao Pentágono.

A revolución laranxa tivo
moito de montaxe ben paga-
da co mesmo fondo que sub-
vencionou aqueloutra
revolución de cartón en Bel-
grado. Xa o dicían os minei-
ros de Donetsk: “nós
estamos traballando para
comer, quen lles paga a eses
de Kiev que viven de estar
deitados na rúa?”. A
cuestión agora é: pagaralle
Bush a Iuschenko igual que
lle pagou Clinton a
Kuchma? Talvez o bo, o coi-
tado envelenado pola inqui-
na rusa teña que voltar a
Moscova nuns poucos anos
pedir un antídoto e outravol-
ta amparo diante da
indiferenza dos seus socios.♦

Os sistemas de detección estadounidenses sabían do sismo
dúas horas antes
A falta de comunicación impediu
dar a alerta do maremoto no Índico

En Sri Lanka comezaron a incinerar os afogados do tsunami do 26 de decembro.
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CÉSAR LORENZO GIL
Da gloria da Liga dos Cam-
pións ao frío húmido da segun-
da división, da esperanza dun
título á caspa da mediocridade,
da trastenda eterna á estufiña
do fútbol profesional. O 2004
deixou profundos xogos de so-
be e baixa que o converteron
nunha auténtica montaña rusa.

O Deportivo tivo o soño da Liga
dos Campións na man. Nunha
chuviosa tarde-noite do 4 de maio,
os branquiazuis tiveron a oportu-
nidade de pasar á final de Gelsen-
kirchen. A cidade estaba enfeitada
e os corazóns deportivistas tan ilu-
sionados como catro anos antes
cando gañaran a liga. Mais a espe-
ranza derramouna un Porto teimo-
so e moi traballador que puido cos
nervios trenzados dos locais.

Aquela ledicia frustrada foi a
última do ano. A pesar de acaba-
ren terceiros, os deportivistas en-
traron no verán con moitas dúbi-
das por culpa da falta de fichaxes.
Da incerteza pasouse á tristura ao
comprobar que o comezo da liga
foi moi mediocre. O equipo que
dirixe Irureta deu mostras de po-
breza de ideas e de cansazo men-
tal. Riazor deixou de lles entregar
vitorias en carreta aos afecciona-
dos e incluso a ampliación de ca-
pital de Lendoiro foi un fiasco, o
que supón que A Coruña quede a
medio camiño na nova carreira
multimillonaria do fútbol de fi-
nanciamento postelevisivo.

Para o futuro, moito terá que
mudar. Xa en xaneiro espéranse
varias fichaxes que engorden as
opcións do adestrador e acendan a
faísca da ilusión no equipo. Mais
a gran renovación será no verán,
cando presumibelmente haberá un
cambio só comparábel ao que se
produciu cando Irureta deixou Vi-
go para comandar o Dépor.

Para o Celta, a costa abaixo
empezou moito antes. A finais de
febreiro, os celestes recibían en
Balaídos o xigantesco Arsenal
inglés na Liga dos Campións.
Nun partido dinámico, os londi-
nenses demostraron o porqué do
seu poder e soterraron os galegos
en Europa con certa chularía.

Abafados na liga, o equipo vi-
gués que dirixiron Lotina, Antic e
finalmente o dúo Carnero-Sáez,
acabou por expirar ao final do
campionato. Por primeira vez na
historia da competición, un equipo
que estivera na elite de Europa ca-
ía no pozo da segunda división no
mesmo ano. De gastar zapato ita-
liano e ulir a perfume caro no ho-
tel de cinco estrelas, o Celta de
Horacio Gómez acaba remendan-
do o buraco da tamanca irritado
polo fedor da súa propia suor dur-
mindo nun banco do Castro. Esa
caída notouna de máis o equipo.

Para recuperar a primeira chegou á
cidade Fernando Vázquez, ao que
lle está a costar superar o shock.

Se as previsións non fallan, o
Celta andará no limiar dos postos
de ascenso até o cerne da prima-
vera e será para entón cando terá
que puxar con todas as súas for-
zas para conseguir o triunfo final.

Subindo

Mais non todo foron tobogáns.
Tamén houbo gozosas costas pi-
nas. O Pontevedra e o Rácing de
Ferrol lograron rubricar unha ex-

celente campaña na segunda B
co ascenso ao fútbol profesional. 

Verdes e granates loitan na se-
gunda división polos mesmos ob-
xectivos mais con diversa sorte.
O Rácing dos irmáns Veiga é un
equipo maduro e sólido que non
se deixou comer as papas por no-
vato. Se segue así, manterase. En
troques, o Pontevedra teima en
tocar o piano mentres na cantina
reparten sopapos. Até que José
Aurelio Gay deixe as delicadas
teclas e terme do colo da botella
escachada, poucas opcións vai ter
de sobrevivir na categoría.♦
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Bicar o ceo
MANUEL PAMPÍN

Non é coñecida polo
gran público; case
non sae nos xornais

nin na televisión; podería
ser a veciña anónima á que
saudamos na rúa ou no
ascensor. Pero vén de
lograr unha fazaña que
representa o logro
deportivo en estado puro. A
vitoria con maiúsculas nun
medio tan fascinante coma
hostil.

A viguesa Chus Lago
acaba de culminar unha
nova fazaña na Antártida,
a conquista dun coloso de
perto de 6.000 metros, en
condicións extremas, con
temperaturas de 30 graos
baixo cero.  E hai cinco
anos xa superara o
Everest; foi a primeira
muller que o conseguíu sen
osíxeno.

Misterio… lenda…
maxia…?; a montaña ten
moito diso, sobre todo
cando escoitamos algún
escalador falar das súas
percepcións, dos seus
sentimentos. Para eles,
acadar os cumios é unha
realización persoal máis ca
unha mera experiencia
deportiva.

León Felipe dicía que a
vida era dor e un pouco de
pracer, e alguén dixo tamén
que a verdadeira vida era o
sufrimento. Pois para Chus
Lago, ascender montañas
de varios quilómetros de
altura debe ser o máis
parecido á éxtase, á
plenitude persoal; acadar a
máxima expresión de
liberdade.

Agora virán as fotos cos
políticos, as homenaxes…
pero despois a viguesa terá
que seguir mendigando
axudas en empresas
privadas, e recibirá
algunha esmola da Xunta.
Cando se adicará a
Secretaría para o Deporte
a empregar os nosos
mellores deportistas para
ensinarlles aos pequenos,
facer cursiños,
conferencias, actos nos
colexios, nos concellos,
programas na TVG…?.
Hai outras cousas ademais
do fútbol!!! 

Eu quedaba abraiado
alá polos anos 70, cando vía
na televisión a César Pérez
de Tudela explicar as
aventuras que vivira por
medio mundo; e tamén me
encantaban as imaxes; eran
os tempos do mítico
“Naranco de Bulnes” (hoxe
Pico Urriellu) na zona
asturiana dos picos de
Europa.

Os montañeiros son os
grandes soñadores do
deporte. Os últimos
románticos. É a busca da
superación baseada na
forza física e mental. O de
Chus Lago é especial;
contra a rocha, o xeo, os
aludes ou as ventiscas, sen
axuda, só os mellores
poden chegar tan perto do
ceo.♦

O fútbol galego viviu un 2004 cheo de profundos altibaixos

O ano da montaña rusa

C. L.
O presidente da Federación Gale-
ga de Fútbol, Xulio Meana, cul-
pou o goberno autónomo de Ma-
nuel Fraga de impedir que a se-
lección galega de fútbol convo-
que un partido amigábel no Na-
dal. “Con vontade política, habe-
ría selección en cinco meses”.

Meana acostuma dicir iso
cada vez que, chegado o tempo,
agroman as seleccións autonó-
micas por todo o Estado e segue
sen se promover a galega. O
propio presidente da federación
anunciara a principios do ano
que si habería encontro amigá-

bel de Galiza. Incluso dixera
que o seu desexo era que fose o
Brasil a selección convidada.

Agora, diante da certeza de
que nin en decembro nin en xu-
ño parece probábel o partido de
Galiza, Meana séntese respon-
sábel de que Fran poida chegar
a se retirar do fútbol activo sen
participar nun combinado que
promoveu e defendeu en diver-
sas iniciativas. Mais o presiden-
te non se considera capacitado
para lanzar a selección e recorre
á explicación política.

Pola súa parte, Manuel Fraga
esquivou a pregunta sobre o futu-

ro da selección galega e fixo unha
reflexión máis axeitada para ex-
plicar a crise do Deportivo e do
Celta. “O fútbol converteuse nun-
ha puxa de grandes empresas de
altísimo nivel económico que po-
den ter futuro en cidades como
Madrid e Barcelona, pero que son
de difícil acomodo en Galiza”.

Mais que este ano non entra-
se en consideracións, non signifi-
ca que Fraga e a Xunta que presi-
de non teñan falado das dificulta-
des económicas da selección.
Fontes do goberno autónomo
manifestaran que fan falta moitos
cartos para montar unha selec-

ción de fútbol e renunciaron ade-
mais a calquera acto que “poña
en dúbida a unidade de España”.

O máis probábel é que non
haxa selección para o verán. Me-
ana, contra o que explica, nunca
estivo a prol con medidas acti-
vas, ao renunciar a participar en
calquera iniciativa das que se fi-
xeron en diversos colectivos.

Nestes días de Nadal xogan
Catalunya, Euskadi, Asturias, a
Comunidade Valenciana e An-
dalucía. O goberno balear do
popular Jaume Matas renun-
ciou ao combinado propio que
nacera hai uns anos.♦

Meana culpa, outravolta,
a Fraga de parar a selección galega

Arriba, imaxe do Deportivo-Porto, que significou a despedida de Fran de Europa. Embaixo, os xogadores do Celta e do Arsenal.
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Historia
monumental da
filosofía portuguesa
Despois de se iniciar en 1999 concluiu a
publicación da “Historia do Pensamento
filosófico portugués” logo de ser edita-
dos os dous últimos volumes dunha obra
na que colaboraron máis dun cento de
especialistas portugueses e brasileiros.
Coordenada por Pedro Calafate, extén-
dese desde a Idade Media até o final do
pasado século. O remate desta obra coin-
cide cos primeiros pasos dunha ambicio-
sa “Historia do Pensamento Galego” que
desde a Universidade de Santiago de
Compostela está a dar os primeiros pa-
sos con vistas a unha futura edición.♦

Caixanova
rende homenaxe
ao Quixote
Con motivo do cuarto centenario da
publicación d’O Quixote, Caixanova
ofrecerá na súa programación cultu-
ral, prevista para o primeiro semestre
do 2005, a representación de dúas
obras teatrais referentes a obra de
Cervantes. Co título O retábulo das
marabillas. Cinco variacións sobre
un tema de Cervantes, Els Joglars po-
rá representará unha obra  aceda e
crítica na que trasladan á actualidade
a historia do fidalgo. Pola súa banda, a
compañía do Teatro Negro de Praga re-
presentará Impresión de Don Quixote.♦

Concerto de Reis
en clave
de folk sinfónico
O próximo martes 4 de xaneiro a Or-
questra Sinfónica de Galicia, xunto
con algúns dos mellores solistas de
folk a nivel internacional, ofrecerán
un concerto, con recendo irlandés,
dedicado á música do compositor Bill
Whelan, no concerto de Reis que or-
ganiza a Fundación Pedro Barrié de
la Maza. No escenario do Palacio da
Ópera reuniranse intérpretes galegos
como Nando Casal, Xosé Ferreirós e
Rodrigo Romaní e outros como Zoe
Conway, Fionnuala Hunt, DeclanMas-
terson ou Eilis Egan entre outros.♦

Fállanse
os Premios Galicia
de Comunicación
Nesta edición, O Amigo do Lector de La
Voz de Galicia, e o Club Faro de Vigo,
foron seleccionados como mellor inicia-
tiva en medios informativos. O galardón
ao mellor labor en medios impresos re-
caeu en Lois Caeiro, director de El
Progreso, e en Caetano Díaz, director
de Galicia Hoxe. En medios radiofóni-
cos, os galardóns foron para Nicolás
Camino e Pablo Barreiro. No campo
do xornalismo gráfico, o premio conce-
deuse a Javier Teniente e Carrilanos, os
túneles dun tempo, de Rafael Cid aca-
dou o de mellor labor en televisión.♦

N
º 

1.
15

7
D

o
 3

0 
d

e 
d

ec
em

b
ro

 d
e 

20
04

ao
 5

 d
e 

xa
n

ei
ro

 d
e 

20
05

A
n

o
 X

X
V

III

on só hai novidades editoriais para o Nadal, tamén
as librarías locen novos títulos para superar a costa
de xaneiro. Espiral Maior ten no prelo dúas novas
obras de narrativa: Lideiras, de Xurxo Estévez e

Río Leteo, conxunto de relatos de Francisco Castro. Sen saírmos
do selo coruñés, anúnciase un poemario de Xavier Queipo, que
ten arestora quentiño o seu Os ciclos do bambú (Galaxia). Xe-
rais quere culminar o seu vixésimo quinto aniversario coa reedi-
ción do libro chave de Xosé Luís Méndez Ferrín, Con pólvora e

magnolias, que aparecerá cun formato senlleiro. Libros para
pensar e ser máis libres, algo que xa non se pode facer con tal
intensidade en Ourense. Alí, o Ateneo denuncia que a Xunta pe-
chou as instalacións nas que se celebraban encontros de diferen-
tes ámbitos e exposicións. Os usuarios iniciaron unha campa-
ña de protesta contra o goberno autónomo para lle esixir a re-
apertura do local. E do ateneo á academia, neste caso á Real
Academia Galega, que vén de nomear académico correspon-
dente o especialista en arquitectura popular Manuel Caamaño.♦
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Manuel Passos, Alexandre
Herculano, Almeida Garret e
Estevão de Magalhaães.

Rodrigo Romaní. Rafael Cid.

Pormenor
da edición

prima
do Quixote.



Ensaio e divulgación

— A ollada do desexo, edición
de Carlos Lema con epílogo de
Margarita Ledo Andíon para
Galaxia, reúne unha selección
de fotografías realizadas por
Blanco Amor; un libro que en-
gaiolará os amantes da fotogra-
fía e axuda a comprender me-
llor a ollada de Blanco Amor.
— A Biblia popular galega, é re-
sultado do afán divulgador de Xo-
sé Chao Rego. Unha aproxima-
ción que non debemos perder, so-
bre todo porque, na visión de
Chao Rego, Galiza ten entidade
propia, integra o cristianismo na
nosa idiosincrasia con afán crítico.
— Unindo afán divulgador e
fotografía, Galicia en cen pro-
dixios (Henrique Alvarellos,
Xerais) reúne cen lugares de
Galiza que teñen algo de espe-
cial, algo que moitas veces sor-
prenderá ou a que outras non
valoramos convenientemente.
— Vindicación dos dereitos da
muller (Mary Wollstoecraft) e
A cidade das mulleres (Cristina
de Pizán), ambos en Sotelo
Blanco, non deben faltar en
ningunha biblioteca feminista.
— Resistencia, guerrilla e re-
presión, de Bernardo Máiz
Vázquez, A Nosa Terra, analiza
a represión franquista na fer-
rolterra, reproducindo e co-
mentando causas xudiciais.

Narrativa

— Comezaremos polo polémico
(seguramente por intereses polí-
ticos) O fillo do acordeonista, úl-
tima entrega de Bernardo Atxa-
ga, unha novela de longo alento
considerada como a primeira
grande novela escrita en eúscaro.
— Tres títulos premiados nos
que a memoria e a traxedia xo-
gan un papel trascendental: O
exiliado e a primavera (Manuel
Veiga, Xerais; coa traxedia do

36 de fondo); Unha viaxe no
Ford T (Xerardo AgroFoxo,
Galaxia; do amor á traxedia) e
Orixe (Sechu Sende, Galaxia; a
traxedia de vivir día a día).
— Un autor noso, mergullado
na tentativa dunha triloxía de
grande alcance é Ramiro Fon-
te, que despois de Os meus
ollos presenta agora Os ollos
da ponte, en Xerais.
— A escrita río, validada por
un autor de prestixio, está pre-
sente en Tristano morre, de
Antonio Tabucchi, en Galaxia.
— Occidencia, de Xoán C. Ro-
dríguez, abala entre a poesía e

a prosa deconstrúe a historia
para que o lector a reconstrúa,
é un título que aprezarán sobre
todo as mentes rupturistas, en
Sotelo Blanco. Nun interregno
similar, O deserto de Nabal-
palm (antes Relatos para salfe-
rir) é un título imprescindíbel
na historia da nosa literatura.
— Fausta, de Xenaro García
Suárez, é unha novela un tanto
insólita, unha novela entre cien-
tífica e social, que fala do illa-
mento, do individualismo, da a-
socialización, con voz crítica.
— Aos amantes das lecturas
memorialistas, Soberano (Adol-
fo Caamaño, A Nosa Terra),
deixaralles o recendo do que foi
e segue sendo, mais agora xa só
dentro de nós.

Clásicos

— A compilación, para Xerais,
da Obra narrativa de Celso

Emilio Ferreiro, é un título obri-
gado que axuda a complemen-
tar a predominante visión poéti-
ca dun autor que tamén na pro-
sa demostrou a súa xenialidade.
Nesta viaxe serán unha boa
compaña as reedicións de Álva-
ro Cunqueiro (Merlín e fami-
lia), Ánxel Fole (Contos da né-
boa, Historias que ninguén cre)
ou Carlos Casares (Ilustrísima)
que recentemente tirou Galaxia.

Teatro

— O teatro, un xénero que hai
que rescatar para a lectura, ofre-
ce títulos tamén a considerar. Ve-
laí a Cantiga para Ja (Jean-Pie-
rre Sarrazac/Christina Mirjol) en
unha bonita peza de teatro sim-
bólico. Hai que confiar na espe-
ranza (Siro López, Premio Álva-
ro Cunqueiro 2003) e Os cárce-
res do esquezo (Inma Antonio),
son outros dous títulos que non

decepcionarán. Todos eles na co-
lección Os Libros do Centro
Dramático Galego, de Xerais.

Poesía

— Charenton, a nova entrega de
Chus Pato, é a sensación do mo-
mento, esa personalísima escrita
entre prosa e poesía, cunha sensi-
bilidade culta que constrúe á vez
que deconstrúe, mais sempre des-
de a conciencia da muller, da mu-
ller galega. Contra Rochester, de
Miriam Sánchez Moreiras, cons-
titúe outra tentativa de contar his-
torias incontábeis porque nunca
están completas, de xeito que o
poemario remata por duplicarse.
Ambos en Xerais. Finalmente,
salientaremos dous títulos (en Es-
piral Maior) que foron merecen-
tes de premios, En concerto (Lui-
sa Villalta, XII Premio Espiral
Maior) e Sucede (Daniel Salgado,
II Premio Uxío Novoneyra).♦
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GUÍA DE NOVIDADES EDITORIAIS

XOSÉ M. EYRÉ
Velaquí algúns consellos, de entre a amplísima oferta de libros que
estes días se pode atopar. Mais, téñase presente que o primeiro
agasallo debe consistir en levalos con nós á libraría para que sexan
eles quen escollan os títulos. Poida que aínda non saiban ler, tanto
ten, hoxe hai libros para calquera idade e en materiais ben dis-
tintos, mais deben saber, desde canto antes, onde se atopan eses
paraísos de papel palabras e soños e habituarse a visitalos.

Libros para Reis
Sechu Sende, Henrique Alvarellos, Ánxel Fole, Adolfo Caamaño e Chus Pato.

— Calquera libro de Kalan-
draca é un auténtico pracer vi-
sual, con historias ben selec-
cionadas tratadas con proce-
mentos anovadores.
— Aínda non é fan dos Bole-
chas? Como pode ser iso?
— A poesía fascínaos especial-
mente, un título moi axeitado é
Chove nos versos, de Antonio
García Teixeiro, en Xerais. O
mesmo que as adiviñas, con
elas traballou Gloria Sánchez
en Contos con letras (SM). Ou
a natureza, a colección Animais
Domésticos de A Nosa Terra,

resúltalles moi atractiva e ade-
mais ilustradora. E nin que di-
cir ten a emoción que experi-
mentan cando constrúen, ou
axudan a construír, un xoguete,
Os xoguetes do lixo (A Nosa
Terra) é un título moi útil.
— Bolboretas (Xabier P. Do-
campo, Everest) e Xanardán e
a becha (selecionado e adapta-
do por Susana Cabral e Xosé
López, A Nosa Terra) son ou-
tros dous títulos a ter en conta.
— As lendas e os contos des-
de sempre lles teñen interese.
As Lendas Árabes ou as Len-

das Hindús (Editores Asocia-
dos/Galaxia), contadas por
Rosa Aneiros e Darío Xoán
Cabana, números 3 e 4 da co-
lección Lendas, póñenos en
contacto con culturas diferen-
tes á nosa, que sempre estimu-
lan a imaxinación.
— Xa para idades máis avanza-
das, cando os rapaces dominan
a arte de ler, non deben faltar na
súa biblioteca O brindo de ou-
ro (Xesús Manuel Marcos, Xe-
rais) Premio Merlín, que leva
ao lector a un mundo mítico de
esforzados heroes, maxia e va-

lor, e tamén O inferno de Mar-
ta (Pasqual Alapont, Xerais)
que, alén dos cuestionábeis
atributos literarios de boa parte
desta literatura, nos achega ao
problema dos malos tratos en-
tre sexos. Outro tema dos pre-
dilectos son as narracións de
medo. Xosé Miranda e Antonio
Reigosa, en Arrepíos e outros
medos, relatan cen historias de
terror e fantasmas tiradas da
tradición oral galega. Natural-
mente, estes tres títulos sobre
todo, pode desfrutalos intensa-
mente tamén o lector adulto.♦

Variedade en infantil e xuvenil
Xosé Antonio García Teixeiro, Xesús Manuel Marcos, Rosa Aneiros e Xosé Miranda.
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PERFECTO CONDE
Disque o Mestre Mateo se
inspirou nunha anterga re-
presentación preteatral para
compoñer o seu Pórtico da
Gloria. Grazas á teima de
varios expertos, aquela cele-
bración teatral voltou á vida.

Serafín Moralejo Álvarez, ca-
tedrático de Arte Antiga e Me-
dieval na Universidade de San-
tiago, antes de que se converter
nun dos expertos máis valora-
dos polo mundo universitario
norteamericano, extraordina-
dorio sabedor de escultura ro-
mánica e gótica, sospeitou un
día onde se puido inspirar o
Mestre Mateo para facer o Pór-
tico da Gloria da catedral de
Compostela. Pareceulle que
podía ser nunha Ordo Prophe-
tarum da Idade Media, unha
especie de obras que se poden
considerar precedentes do tea-
tro e que se acostumaba repre-
sentar andando o século XII
cando chegaba o Nadal.

Un grupo de xente encabe-
zado pola compostelá Merce-
des Pinto e por Francisco Luen-
go, investigador e reconstrutor
de instrumentos musicais anti-
gos, acolleron a idea con enor-
me entusiasmo e non pararon
de loitar contra as trabas buro-
cráticas até que lograron mon-
tar un delicioso espectáculo que
foi representado con grande
éxito de público, dende o 15 de
decembro, nas catedrais de Ou-
rense, Ferrol, Lugo e Santiago e
nunha igrexa de Pontevedra.

E realidade viñeron traba-
llando nesta idea dende 1991,
data na que Luengo comenzou
a buscar por toda Europa al-
gunha destas pezas medievais
que lles poidera servir de pre-
texto para artellar o espectácu-
lo que querían montar. Aínda
que garda en secreto o lugar no
que finalmente atopou o que
buscaba, é case seguro que foi
en Polonia onde deu cunha pe-
za de San Marcial de Limoges
que tiña texto e música. Luen-
go púxose a traballar no pro-
xecto e realizou un extraordi-
nario esforzo de reconstrución

dos instrumentos musicais que
se utilizaban na época: fídulas,
organistrum, violas...

Coa produción de Merce-
des Pintos, buscaron textos da
época para completar o de Li-
moges. Luengo, Manuel Casti-
ñeiras, Miro Moreira, María Ji-
ménez e un feixe de músicos e
intérpretes procedentes non só
de Galiza senón tamén do resto
de España e do estranxeiro –até
un total de 12 instrumentistas e
16 solistas– empeñaron o seu
esforzo nun proxecto que non
foi comprendido nin apoiado
polos xestores do Xacobeo até

que o propio presidente da
Xunta se interesou no asunto
despois de ser informado por
parte da coordinadora da reali-
zación do espectáculo.

Os que si apoiaron decidi-
da e incondicionalmente a re-
presentación desta Ordo Prop-
hetarum foron os reitores da
Igrexa, arcebispo de Santiago
incluído, que non ocultaron
tampouco a súa satisfacción
cando se viu realizada a repre-
sentación.

O caso foi que, grazas ao
esforzo desta xente, varios mi-
lleiros de persoas –na represn-
tación de Santiago encheuse a
nave central da catedral– pui-
deron comprender como se
desenvolvían o que podían ser
as artes escénicas da Idade
Media coa declamación de
versos de Virxilio, as cantigas
de Afonso X, o Sabio, o Nabu-
codonosor, etc. Especial aten-
ción, además da reprodución
instrumental, mereceu tamén a
recuperación de traxes e esce-
nografía da época.

E tanto traballo vai ficar
onde rematou a súa última re-
presentación? Mercedes Pin-
tos teno claro cando nos di
que “sería moi importante
conseguir que este espectácu-
lo se represente fóra de Gali-
za”. Segundo conta, están es-
tudando todas as posibilida-
des de levalo a varias cidades
de España e de Europa. “Coi-
do que os europeos recibirían
de bo grao esta representa-
ción”, opina Pintos.♦

Idade Media rediviva
Recupérase a Ordo Prophetarum,
representación teatral que puido inspirar o Mestre Mateo

Iván Ulloa
MARGA ROMERO

Négase a profesora a re-
matar un ano con
necrolóxicas. Sabe

que contar os días e facelos
anada é tiranía. Pensar que as
malas xeiras rematan co ano
é superstición. Non. É un de-
sexo. Por iso se detén a
profesora nun reencontro
ventureiro, cun antigo
alumno sentado na mesa do
lado nunha cafetaría. Pasaran
nove anos. Foi el quen a
recoñeceu. Ela regresou á
fileira do medio da aula, á se-
gunda mesa, onde sentaba a
inquedanza dun rapaz feliz e
listo de 15 anos, crítico que
aborrecía aquel réxime de
cárcere que se fixo co
sistema de educación desde a
propia arquitectura do
edificio, con patio enorme in-
terior, práctico para que o
profesorado de garda contro-
le. Apareceron as cadeas nas
portas. Chegar á praia era dar
coa illa do tesouro. Foi
daquela cando as palabras
deixaron de ter sentido. O
diálogo substituíuse  por un
sistema preventivo.
Lembraban un poema de Ber-
nardino Graña, a teima con
Otero e o xogo matemático
de Alicia no país das marabi-
llas. A literatura ficou na me-
moria e agora el anda ás vol-
tas cunha tese sobre Benedet-
ti. A literatura fala coma nós
do tempo que nos muda e el
segue a ter o mesmo sorriso e
diante da profesora xorden os
seus xestos e ela sabe que un-
ha lembranza é un premio,
entre tanto cansazo, entre as
palabras que se perden e non
chegan, pechadas polas tapas
dos libros. Por iso agora que-
re compartir con aquel Iván
que desexaba que os seus
pais abandonasen a casa e fo-
sen de okupas, para ter espa-
zo, e con este Iván, que
almorza tarde e segue a enre-
dar coas palabras, máis litera-
tura nunha das últimas tardes
dun ano  triste, a lectura de A
cidade das mulleres (editado
por Sotelo Blanco) de Pizán,
unha xoia construída con
razón, rectitude e xustiza e a
Antoloxía do Doce Estilo No-
vo (Galaxia) edición e tradu-
ción de Darío Xohán Cabana,
unha poesía que conmove e
que regresa á orixe das pega-
das que andamos. Volveranse
topar, por ventura, ningún te-
léfono nin correo electrónico
e atrasarán o almanaque ao
remate do curso, mentres el
construía campos semánticos
no exame e ela, lía acabada
de saír ao español, a historia
de William e de Emma
Hamilton, as palabras que es-
cribe Eleonora de Fonseca Pi-
mentel, unha poeta republica-
na dotada que escribiu unha
Oda á liberdade pola que foi a
presidio. Que mentía sobre o
complicado que era ser
muller, como a autora da his-
toria, Susan Sontag. Con elas,
a profe, maldí, coa seguridade
de que Iván o fai, á quen só
lle importa a propia gloria e o
seu conforto.♦

Francisco Luengo, director do espectáculo, reconstruíu, tamén, os instrumentos medievais.



Título: O coxo de Vilarelle.
Autor: Afonso Eiré.
Edita: Espiral Maior.

A ilusión, esa versión pagá da
fe, non só move montañas se-
nón que é capaz de virar as
cousas co de riba para abaixo.
Desde a invención do lume a
hoxe, o devir humano fornece
múltiples exemplos que logo a
historia denominará coa pala-
bra revolución ou termos afíns.
A ilusión é, por demais, un dos
poucos transpositores humanos
realmente efectivos; precioso
combustíbel, totalmente inó-
cuo para a natureza, xerado a
partir de intencións, de vonta-
des que nacen no home e nel
teñen cabo. Doutra banda, ilu-
sión é tamén
sinónimo de
ficción, e, á
súa vez, fic-
ción funciona
como antóni-
mo de realida-
de, a fantasía
contraposta á
e x p e r i e n c i a
vital que día a
día nos bate os
ollos e a pel. E
velaí os tres pés (ilusión, fic-
ción ou fantasía, realidade)
desta nova entrega de Afonso
Eiré que, despois dos relatos de
Eu tamén fun coas vacas, retor-
na á novela, xénero con que se
iniciara en Amigos sempre.
Tres pés desta nova entrega,
que ben se poden rebuscar nas
obras que a precederon: ilusión
(ou fe) é propia das idades da
tenrura, da tenrura que morre
na dura realidade do seminario
e que recupera o contacto coa
natureza e cos seres (lato sen-
su) queridos, eixo vertebrador
do segundo título.

Con todo, en O coxo de Vila-
relle a ilusión aparece nunha di-
mensión social, colectiva, que
sempre resulta espectacular polo
infrecuente que é a suxestión
compartida. A ilusión representa
a forza da fantasía por cambiar
unha realidade insatisfactoria.
Cando don Pedro García Espar-
cia (por nome certo Pedro Barro-
so Carrillo) descende do coche
de liña que une Lugo con Ouren-
se, nunha vila de nome Castro
Candad (identificábel con Chan-
tada, física e humanamente, en
case todo, salvo no nome deste
castro próximo á vila do Asma,
que propriamente sería Candaz
ou Candás), entra en conversa co
Coxo de Vilarelle, comeza un
imparábel proceso de seducción
que rematará nesa crónica dunha
grande ilusión que en definitiva
é a novela. Un proceso de seduc-
ción que se corporeíza na solu-
ción que don Pedro achega para
remediar unha das grandes ca-
rencias da vila, a mellora da es-
trada que a atravesa, entre as dú-
as capitais provinciais do inte-

rior. Valéndose, de mañas un tan-
to picarescas (mañas, en ningún
caso se trata dunha novela pica-
resca, que tampouco é o único en
empregar), este don Pedro foca-
liza unha corrente de simpatías
(moitas veces interesadas), unha
voráxine fantástica incontrolábel
que trata de facer realidade un
soño parcialmente común a moi-
tos soñantes.

Evidentemente, existe certo
parecido desta novela con Bien-
venido, Mr. Marshall, as dúas

historias poñen en valor os so-
ños, o poder da ilusión; o filme
conta os preparativos para a
chegada, aquí pártese da chega-
da. Fóra diso, máis nada. Aquí
relátase un feito real; existiu es-
te don Pedro, tamén coñecido
como Pedro das Carreteras, fal-
so enxeñeiro de AGROMÁN, e
foi certo –pode documentarse–
o proxecto que se presenta na
novela. O coñecido filme de
Luís García Berlanga é pura
ficción. As dúas historias teñen

orixe nunhas infraestruturas de-
plorábeis, na necesidade de
modernización dunhas condi-
cións de vida ancoradas no pa-
sado e na miseria. Iso si, sendo
na novela ben palpábel o aban-
dono das autoridades, autorida-
des que, de casualidade, chegan
a intervir a tempo de que a de-
rrama económica dos entusias-
tas viciños non se conte por ci-
fras desorbitadas.

O Coxo de Vilarelle e don
Pedro son as dúas personaxes
principais. De don Pedro xa co-
mentamos antes. En canto ao
Coxo de Vilarelle, nel toma
corpo a figura do cacique e é a
personaxe central, porque real-
mente é el o culpabel (“era o
porvir do seu pasado”, conclúe
a novela) de todo o que aconte-
cerá ao amparar e validar as
elucubracións dun vagamundo
sen máis haber que un saco re-
pleto de palabras bonitas. Con
ser unha personaxe de ficción,
resulta mesmo máis humana
que a real, e está construida con
tanto mimo que case se apode-
ra por completo da historia. Pa-
ga a pena, lector, deterse un
chisco na, complexa e tan sim-
ple, configuración desta perso-
naxe: O Coxo non é mala per-
sona, fíxose a si mesmo, desde
a nada convertiuse nunha per-
soa de valer “aproveitando” un-
ha serie de avatares, é interesa-
do e hábil nos negocios, mais
ten moi pouca cultura, ben se
pode dicir (coas reservas arriba
mentadas) que é el máis pícaro
que o propio D. Pedro.

Realidade e ficción míranse
á cara, óllanse no espello e nin-
gunha das dúas se recoñece a si
mesma na imaxe reflectida se-
nón á outra, de xeito que óptan
por camiñar de mans dadas, to-
da vez que a forza da ilusión é
o único recurso que lles queda
aos desamparados para mudar
a realidade hostil. O Coxo e D.
Pedro non merecen condena
absoluta, ningún dos dous obra
de mala fe, mais ao Coxo vaille
interese no asunto, mentres que
D. Pedro non se puido probar
que tivera intención de enga-
nar, el cría no que propoñía e se
algún culpábel hai de estafa es-
te tería que ser o cacique. Mais
non queremos rematar estas
palabras sobre a nova entrega
de Afonso Eiré –que coida a
linguaxe e non tanto o ritmo,
que mestura realidade e ficción
sen que se poidan establecer
fronteiras entre elas e que re-
mata entre informes xurídicos–
sen salientar tamén, no inicio, a
pasaxe, cumprida, onde se dá
conta do rito do banquete, con-
tada con graza e verismo. A no-
vela detense un bo pedazo nun
dos hábitos sociais máis enrai-
zados entre nós, cal é o da co-
mida.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O home
como medida
As humanas proporcións, de
Xesús Constela Doce é un con-
xunto dunha dúcea de relatos
de diferente temática mais co
elo común
do ser huma-
no como
esencia do
universo. Se-
guindo a
teoría
humanista do
Renacemento,
o autor ferrolán
constrúe un
mundo no que
o home é a me-
dida de todas as cousas. Mere-
ceu o Premio Torrente Ballester
2003. Edita Galaxia.♦

Premios
Terra de Melide
A vida nunha fábrica é a mate-
ria prima coa que Beatriz
Dacosta Molanes constrúe
Contrato temporal,
novela gaña-
dora do
Premio Terra
de Melide
2004, que
aprofunda nas
dificultades de
construír unha
vida para as
novas
xeracións.
Isidro Novo foi
finalista do certame
con Rosa lenta, unha novela
de iniciación ao sexo no tempo
da represión. Edita Francka
Editora.♦

Os ‘Lueiro Rey’
Sotelo Blanco edita agora os
libros gañador e finalista do
Premio Lueiro Rey 2004. A
xeira das árbo-
res, de Teresa
Moure, que re-
cibiu o premio,
é unha pescuda
vital sobre unha
muller de hoxe,
traballadora e
nai. A obra fina-
lista foi Sinfonía
cíclica, de Pauli-
no Pereiro, cuxa
lectura debería
facerse acompañada das obras
musicais recomendadas.♦

O final da guerrilla
Xosé Fernández Ferreiro con-
duce o lector de Os últimos
fuxidos ao final da década do
1940 e ao principio dos 50. A
guerrilla
antifranquista
dá os seus
últimos golpes
contra un réxime
que está a piques
de alcanzar a le-
xitimidade inter-
nacional que fará
inviábel tombalo
coas modestas ar-
mas dos
combatentes ocultos no
monte. Edita Xerais.♦

No Coxo
de Vilarelle
toma corpo
a figura
do cacique.
El é a
personaxe
central.

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

2. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

3. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

4. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.

5. CAPITOL. ÚLTIMA SESIÓN
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

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

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

3. AS BIOINVASIÓNS
NA GALIZA.

Xurxo Pérez e Xosé Bouzó.
A Nosa Terra.

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

5. GALICIA EN CEN PRODIXIOS.
Henrique Alvarellos.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

A grande ilusión
Afonso Eiré radiografa o caciquismo en O coxo de Vilarelle

Afonso Eiré.                                                                               PACO VILABARROS
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Título: Un digno herdeiro. Blair e o thatche-
rismo.
Autor: Keith Dixon.
Edita: Laiovento.

O profesor Keith Dixon publi-
cara no 1998 unha obra que
facía unha analise polo miúdo

do pensamento neoliberal, Os
evanxelistas do mercado. Ago-
ra, con este novo libro, que
chega a nós con certo atraso,
apenas catro anos, o que vén
sendo habitual nunca cultura
“normalizada” coma a nosa,
aínda que sexa
de esguello se-
gue a tratar o
mesmo tema
mais centrán-
doo na figura
de Tony Blair
e a ideoloxía
do neotraba-
llismo que está
a dominar a
política do
Reino Unido,
o que incide
directamente
no desenvol-
vemento de Europa, nomea-
damente nestes intres nos que
tanto nos estamos, e perdoen a
expresión, a xogar.

Dixon é un escritor minu-
cioso, lúcido e brillante que
non aburre o lector, xa que po-
sué unha prosa fresca que fai
doada a lectura mostrándonos
unha realidade que estaba aí
mais nós non viamos. Non
“fala” no libro de especula-
cións, versións ou incluso ru-
xe ruxes, dá datos que son

comprobábeis sobre os que ali-
cerza as súas teses: a política
británica dos tres últimos lus-
tros . O título, toda unha decla-
ración de intencións, é un
adianto inequívoco do que
imos atopar nas páxinas inte-
riores, onde o autor fai unha

análise perfectamente diseccio-
nada, nas escasas cen páxinas
de que consta a obra, da evolu-
ción do traballismo cara a unha
nova concepción da esquerda,
a denominada terceira vía.

Enfoca Dixon a súa obra
cara a dous obxectivos funda-
mentais da esquerda, a súa
evolución ideolóxica con fin
de acadar o poder localizados
nos dous primeiros capítulos
do libro: ‘Modernizarse ou
morrer’ e ‘O “novo”traballis-
mo’ nos que nada fica no es-
quecemento para poder fuxir
da analise deste profesor de
Civilización Británica na Uni-
versidade Lumiére de Lyon. O

terceiro capítulo antes de ata-
car as conclusións e unha moi
útil bibliografía, correspónde-
lle ao estado social, punto dife-
renciador con respecto á ideo-
loxía conservadora, mais no
seu país, como escribe Dixon
“a Gran Bretaña de Blair paré-
cese estrañamente á de Marga-
ret Thatcher: unha economía
onde o sector financeiro é o rei
e a industria o parente pobre;
unha fiscalidade atractiva para
os investidotes que recompen-
sa os ricos e obstrúe a redistri-
bución: unha ideoloxía oficial
que adula a empresa privada e
que considera a pobreza e os
pobres necesariamente sospei-

tos”. Estas verbas que poderí-
an ser un retrato da política le-
vada a cabo polo traballismo
que se “parece máis a unha
máquina de guerra contra os
valores da esquerda” nun país
onde  segundo os datos do
mundo asociativo “o 40% dos
nenos nacen na pobreza”.

Estas son as razóns porque
o libro de Keith Dixon non de-
be ficar no esquecemento, Un
digno herdeiro é un libro polí-
tico, nidio, directo, sen “tercei-
ras vías” porén discutíbel, esta
é unha das suas grandes virtu-
des, non deixa indiferente.

XOSÉ FREIRE

A obra
dá conta da
evolución
do traballis-
mo cara
a unha nova
concepción
da
esquerda, a
denominada
terceira vía.

A Xanela
Revista cultural
das Mariñas

Nº 18. Outono do 2004.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Este número inclúe relatos de
Paulo Martínez Lema e Xan do
Ente; tamén poesías de Gabriela
Rodríguez, Samuel
Solleiro,
Luciano
Maia, João
de Castro
Nunes e
Medos
Romero. An-
tón Fafián
explica os
perigos
ecolóxicos
das cementei-
ras. Xosé Mª Veiga e Juan
Sobrino fan un percorrido por
San Pantaleón das Viñas. Xesús
Torres e Manuel López lembran
a Manuel María. Dionisio
Pereira lembra unha viaxe a Ni-
caragua nunha Ford Costum no
1985. Olga Kirk e Pablo Díaz
recollen as cántigas dos cegos
cantores. Xosé Luís Sobrino
critica tres discos de jazz.♦

A micro pechado
Nº 56. Decembro do 2004.
Edita: Espazos Radiofónicos Galegos en Ca-
talunya.

Destácanse varias noticias nes-
te boletín de actualidade galega
en Catalunya. A homenaxe a
Manuel María do Centro gale-
go e o magosto de Collserola e
a visita de Antón Lopo a
Barcelona
–inclúese
unha entre-
vista de
Eduard del
Castillo–,
entre outras.
Patricia Bu-
xán explica o
costume
galego de
usar antropó-
nimos como eufemismos (ma-
nola por masturbación ou tía
María pola menstruación). Ba-
silio Losada lembra a figura de
Xoán Manuel Casado, galego
en Barcelona.♦

O Xistral
Nº 41. Ano 2003-04. Prezo 3 euros.
Edita: Centro Galego de Bizkaia en Barakaldo.

Federico Pomar explica a rela-
ción entre a vieira e a
tradición xacobea. Adícase
unha páxina ao Xocas como
autor ao que se lle adicou o
Día das Letras 2004 e outra a
Lourenzo Varela, autor ho-
menaxeado
no 2005.
Xosé
Estévez e
Manuel
Álvarez Tor-
neiro
recordan a
súa amizade
con Manuel
María.
Publícanse os
relatos gañadores do
XXXVIII Concurso de contos
Breogán 2004.♦

Título: Anac(onda).
Autor: Xulio Calviño.
Edita: Amastra-N-Gallar.

A imaxinación poética mantén
ás veces coa fala un vínculo es-
pecial que altera o mundo e a
realidade e amolda a abstrac-
ción e o sentimento, a razón, a
unha subtil relación de ritmos
e palabras a penetrar na desor-
de orixinal das imaxes: sinuo-
so soliloquio, é como unha va-
cilante confesión na que a
emoción e a reflexión, o son e

o silencio, a ironía e a paixón
se atopan e se funden.

O para min anónimo Xulio
Calviño, en Anac(onda), edi-

ción non venal dos cadernos
Amastra-N-Gallar, entrega un-
ha longa serie de fuxidías im-
presións, un
dilatado anel
de soños, su-
cesos e sem-
blantes, de
rostros e de
imaxes, signos
e conceptos,
de análises sa-
gaces e dubidosas reflexións,
turbos enigmas e equívocos se-
gredos que dan ao único poema
un ar onírico e irreal, adoito
irónico ou sarcástico: insólita
secuencia de ritmos e figuras,
situacións, sorpresas e menxa-

ses á procura da lóxica persoal,
a sensación furtiva e o comen-
tario singular, perfila precisas,

rebeldes e
distantes ob-
sesións.

Inicia o
poema –[...] é
coma unha
o r f a n d a d e
existencial,/
coma o Adán

de Milton, Hayd ou Klopstock,/
tes que volver nomear todas as
cousas ex nihilo– como a cró-
nica fragmentaria dunha histo-
ria de ausencia e temores que
avanza sinuosa e remata –esta-
mos no teatro de madeira de

Dionisio,/ no lado oeste da
Acrópole,/ e é como unha or-
fandade existencia/ (ad libi-
tum)[...]– coa mesma soedade
orixinal.

Sucesión de versos nos que
a mensaxe fica a miúdo asola-
gada no ritmo, na intuición e na
palabra, o poema de Calviño,
tecido de signos e de sombras,
rexido pola dúbida e a refle-
xión, a lóxica, a ironía e o sen-
timento, seduce pola súa inten-
sidade e rebeldía, pola forza
orixinal das súas imaxes e o ri-
gor e o acento persoal da súa
expresión.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Orixinalidade e rigor en Xulio Calviño

O poema, rexido pola dúbida
e a reflexión, seduce
pola súa intensidade e
rebeldía, pola forza orixinal
das súas imaxes.

Blair é fillo da Thatcher?
Dixon explica a dexeneración da socialdemocracia británica

Tony Blair.



Estes días emítese na primeira
canle de televisión alemá a ter-
ceira serie dunha xigantesca
epopea que abrangue practica-
mente todo o século XX. Hei-
mat, como se chama, represen-
ta, cun total de máis de 50 horas
de duración, o proxecto máis
amplo da historia do cine. Ase-
made, ilustra de xeito moi sin-
gular os desastres e alegrías da
Alemaña dos últimos 80 anos.

Todo empezou de maneira
máis modesta, pero non con
pouca ambición. A primeira se-
rie, Heimat–Unha crónica ale-
má, presentada en 1984 e dun-
ha duración
de máis de 15
horas, relata-
ba, mediante a
vida da fami-
lia Simon, a
historia dunha
a l d e a  n o
H u n s r ü c k ,
unha serra en
Renania-Pala-
tinado. Nesa
rexión naceu
tamén o direc-
tor do filme,
Edgar Reitz,
que máis que
unha homenaxe á súa terra na-
tal logrou unha especie de re-
creación monumental do tema
“terra” en xeral. A película sus-
citou o entusiasmo do público e
da crítica internacional: “Non
só a xoia central do Novo Cine
Alemán senón un punto de in-
flexión no cine europeo” (The
Guardian). Recibiu galardóns
como o Premio FIPRESCI do
Festival de Venecia (1984), o
Adolf Grimme Preis (1985) ou
o Best foreign Language Film
do London Filmfestival (1985).

A segunda serie, Heimat-
Crónica dunha mocidade, so-
bre a vida muniquesa dun dos
protagonistas da primeira en-
trega, Hermann Simon, foi
acollida de xeito menos apai-
xonado polo público alemán,
se ben o éxito internacional
quedou patente en numerosas
distincións: León de Ouro e
Premio Especial do Festival de
Venecia (1992), Premio David
Luchino Visconti (Roma,
1994) e Premio Europa Cine-
ma (Cannes, 1996), entre ou-
tros. O xornal francés Libéra-
tion falaba do “nacemento dun-
ha obra de culto” e a Süddeuts-
che Zeitung comparaba as case
26 horas desta segunda serie co
peso da Busca de Proust e dos
Nibelungos de Wagner. Tanto
Heimat 1 como Heimat 2 pui-
déronse ver, ademais, en países
como o Reino Unido ou Italia.
Agora, pois, emítese a terceira
entrega: Heimat-Crónica dun
cambio de era, que abrangue
os anos entre 1989 (caída do
muro) e 2000 e conta co escri-
tor Thomas Brussig (Avenida
do sol) como co-guionista.

Todo este proxecto é un fe-
nómeno impresionante que
transcende o xénero cinemato-
gráfico. Xa o título parece un
reto. A palabra Heimat significa
algo como “terra”, se ben vai
máis alá. Como alguén dixo, é o
lugar do que un é e ao que dese-
xa regresar, un sitio máis mítico
que real, cargado con moita
emoción. Porén, os nazis abusa-
ron deste concepto para a súa
ideoloxía racista de “sangue e
terra” (Blut und Boden). Como,
ademais, nos anos 50 se rodaron
moitas películas de escenarios
idílicos e historias reacciona-
rias, que se denominaron Hei-
matfilme, o concepto enteiro
quedou desacreditado entre am-
plas camadas da poboación, so-
bre todo das que se considera-
ban modernas, liberais ou de es-
querdas. E ten que ser xusta-
mente un daqueles mozos que
nos 60 se pronunciaron publica-
mente en contra desa tradición
rancia o que ousa reintroducir a
idea de Heimat.

Claro que houbo, con moti-
vo da primeira serie, debates
intensos e, ás veces, agres entre
a intelectualidade alemana da
época de Kohl. Acaso finxía
Heimat unha inocencia que ne-
gara a nefasta experiencia na-
zi? Podíase reanimar un con-
cepto semellante despois do
que pasou? A eterna maldizón
alemana parecía botar a súa
sombra sobre unha grande obra
de arte que, esta é a realidade,
conseguía presentar a xente
normal, a que raras veces apa-
rece nos libros de historia, co-
mo protagonistas. Claro que ta-
mén padecen os acontecemen-
tos históricos, pero curiosa-
mente –e malia a perspectiva
microhistórica e individualiza-
da– todo parece inserirse nun
contexto supraindividual que,
dalgunha forma, sustenta os in-

dividuos, porque lle dá un sen-
tido á vida de cadaquén.

Outra das particularidades
de Heimat é o feito de falar a
xente do Hunsrück o seu dia-
lecto e non o alemán estándar.
En efecto, na primeira entrega
sobre todo, que se centra na vi-
da da aldea, só as persoas que
veñen de fóra falan deutsch. Os
lugareños falan Hunsrücker
Platt, do que nalgún momento

(cando Hermann Simon vai á
tumba da súa nai) alguén di que
é a lingua que se fala no ceo.
Non sorprende que, na vida re-
al, a rexión enteira se sinta or-
gullosa da súa Heimat. Agora
todo o mundo sabe que existe o
Hunsrück! Tamén en Galiza!

Pero mentres os protago-
nistas da primeira entrega son a
aldea, os seus habitantes e so-
bre todo a familia Simon, a se-

gunda entrega está centrada na
persoa de Hermann Simon, que
foxe da estreitez e limitación
da aldea á grande cidade, onde
estudia composición e vive os
seus primeiros éxitos como
músico. Moi poucas veces vol-
ve á casa, de feito prefire dis-
tanciarse completamente da
súa familia, que lle quita o aire
para respirar. A recreación que
Reitz fai en Heimat 2 da déca-
da dos 60, con todos os seus
cambios profundos en cultura e
sociedade, resulta magnífica. O
director soubo aproveitar os
paralelismos autobiográficos
para crear un alter ego artista e
intelectual que representa moi
ben o espertar daqueles anos. A
música de Nikos Mamangakis,
responsábel da banda sonora
das tres partes, reforza esta
sensación.

Finalmente Heimat 3: Her-
mann reencontra o amor da súa
mocidade e con ela, Clarissa, vai
vivir a unha casa nun alto con
vistas ao Rin, preto da súa aldea
natal. Volve ás súas raíces, por
así dicir, con todos os seus para-
doxos entre benestar e mesquin-
dade. A Historia entra plena-
mente na vida de cadaquén: des-
de a embriaguez da unificación
até a inseguridade do cambio do
milenio. Porén a felicidade non
dura. Ademais, por imposición
da canle de televisión responsá-
bel cortáronse dúas horas e pico
con respecto á versión de cine
(de once horas e media), estrea-
da no último Festival de Vene-
cia. O efecto desta desaprensiva
intervención: hai rupturas, saltos
e non todos os fíos narrativos se
entenden ben. Este carácter des-
vertebrado, curiosamente, repre-
senta algo como unha metáfora
da situación actual no país, onde
decote parece que se perdeu o
norte. E a perda do contexto su-
praindividual que gorece o indi-
viduo –un dos temas desta ter-
ceira serie– inflúe incluso na
forma artística do filme.

Un dos segredos do éxito
de Heimat é a mobilización de
experiencias e lembranzas co-
lectivas. Os espectadores ven
máis que unha película, é a súa
propia vida a que se converte
en tema e obxecto estético. Ed-
gar Reitz, o director que deixou
a súa terra e non pensa volver a
ela porque, como confesa, a es-
tas alturas necesita a liberdade
da grande cidade, foi capaz de
crear esta saga excepcional on-
de o mundo rural é un dos pro-
tagonistas e que conta xa cunha
numerosa comunidade de afec-
cionados. Talvez teña razón
aquel escritor galego que dixo:
“O país vívese con máis forza
cando se está lonxe”. O feitizo
de Heimat, daquela, tamén po-
de indicar que este lugar, no
fondo, estea perdido.♦

FRANCK MEYER
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A saga da terra
A televisión alemá transmite o proxecto máis amplo da historia do cine

Na primeira
entrega,
só as
persoas
que veñen
de fóra falan
alemán.
Os
lugareños
falan
Hunsrücker
Platt.

Edgar Reitz.

Que é
o Hunsrück?
O Hunsrück sitúase entre os
ríos Rin e Mosela. Trátase
dunha zona rural e tradicio-
nalmente pobre. No XIX
moitos dos seus habitantes
emigraron ao Brasil, concre-
tamente a Rio Grande do Sul
e Santa Catalina. Hai vinte
anos eu mesmo coñecín un
cura de alí, con antepasados
do Hunsrück. Falábame no
seu dialecto, moi semellante
ao meu, que se conservara no
Brasil ao longo de cen anos.♦

Edgar Reitz naceu en 1932
nunha aldea do Hunsrück.
Estudou filoloxía alemana,
dramaturxia e historia da ar-
te en Múnich, familiarizán-
dose paralelamente cos labo-
res de cámara, montaxe e
produción de cine. Xunto a
Alexander Kluge e outros
foi, en 1962, un dos asinan-
tes do Manifesto de Ober-
hausen, co que se iniciaba o
Novo Cine Alemán, que

máis adiante acadaría sona
internacional con directores
como Schlöndorff, Herzog
ou Fassbinder. Fixo numero-
sos filmes e traballou como
profesor de cine e produtor.
Entre os galardóns que reci-
biu como artista están o Bun-
desverdienstkreuz (a maior
distinción da RFA, 1993) e o
EUROFIPA d’honneur pour
l’ensemble de son œuvre
(Cannes 1996).♦

Quen é Edgar Reitz?



Cal é razón fonda para escri-
bir este libro, que é unha tes-
temuña da enfermedade pero
tamén é literatura, da que ás
veces se di que é terapéutica?

Non o sei. No libro aconse-
llo á xente que escreba. Conto
dunha muller que tiña osteopo-
rose coa que me vía no cemite-
rio de San Mauro. Buscabamos
un sitio acougado, ela líame as
súas cousas e eu leváballe poe-
mas que pensaba que lle podían
servir para acougar a alma. Non
é que atopase a ledicia, porque
ante un gran pesar non a vas to-
par, pero levalo con paz é im-
portante. Se o pesar máis fondo
consegues convertelo en melan-
colía, que é un sentimento supe-
rior, daquela estás feliz. Na me-
lancolía vívese con acougo. Por
iso aconsello que se escriba, que
se trate cos animais, que se
lea,... A min non mo aconsella-
ron, pero estiven moito tempo
soia, porque a miña filla estaba
fóra e os meus amigos tiñan os
seus traballos, aínda que os sa-
bía dispostos as 24 horas. Escri-
bín unha novela nese tempo,
Guedellas de seda e liño, pero
era un traballo que non me pres-
taba. Enchín seis libretas, e lar-
guei moito e tamén moito fel.
Cando tes esta pupa cabrona,
agarimo non che falta pero si
comprensión. Ti dis, estás mal e
dinche que estás moi ben, que
engordaches... dincho por ben
pero amola. Nesas libretas sol-
taba o que quería, e uns días an-
tes de saír o libro rompinas to-
das. Algunhas cousas están no
libro, arranxadas, e servindo de
fío ao que conto. O libro é lixei-
ro e pode ser lido por calquera.
A miña idea é transmitir sereni-
dade. Cando as cousas se poñen
feas non teñen arreglo, pero si
podes aliviar a alma porque des-
pertas outros pensamentos. 

Un dos fíos son anacos do
ensaio de García Sabell, Pa-
seata arredor da morte. Con-
valida moitas das cousas que
el analisa?

Cancro identifícase con
morte, e non é así. Pode ser ful-
minante pero en xeral avisa lon-
gamente. Esa identificación
existe, pero aquí non estamos
para quedar sempre. Se eu fose
unha fada e tivese na miña man
facer de ti un inmortal e deixar-
te neste mundo por sempre, eu
non che faría esa putada. García
Sabell fala de que cando a mor-
te comeza a substituír á vida
non é tan duro, o duro son os
prolegómenos. A dor, a deses-
peración,... pero unha vez que a
morte se aposenta no teu vivir
as testemuñas aseguran que se
recebe con grande pracidez. A
maior parte da xente, sen ser
crentes nin nada semellante,
morren pracidamente, cun sorri-
so. Iso que di García Sabell de
que no derradeiro momento se
sabe perfectamente que ten a ra-
zón quen está a morrer e non os
que está ao seu carón é así. Te-
ño un amigo que é de profesión
relixiosa, que gañou a súa vida
non como crego senón co seu
labor intelectual, estivo moi mal
e di que non chegou a ver nin-
gún túnel de luz, nin vertixe, pe-
ro cando acordou e volveu á vi-
da, sentiu un fondísimo senti-

mento de desagrado, estaba me-
llor alí. Estamos moi ben pro-
gramados, disfrutamos da vida
enormemente e queremos todo
o que é fermoso, pero tamén es-
tamos feitos para marchar. Eu
penso, como di o Quixote, o
Evanxeo de Xoan ou San Paulo,
que o podes coller de onde sexa,
que Todo é para ben. Pensei que
o feito de estar enferma, de ir á
clase con chapeu ou perruca,
que os alumnos visen que a pro-
fesora non tiña a cilindrada de
antes, podíame servir para edu-
calos no que a sociedade non
educa, recorda que es pó e en
pó has converterte e mentras
tanto disfruta e fai disfrutar os
demais. Pensei que eu era
exemplo desa actitude, quixen
educalos na idea de que a vida
non dura sempre pero hai que
disfrutala. Cando non puden fa-
celo por falta de forzas, nese
momento decidín deixar de en-
sinar. E tiven a despedida máis
fermosa que podas imaxinar. A
xente dame moito amor.

Non fixo un libro de auto-
axuda...

Pero se axuda, benvido sexa.
E púdolle tamén o oficio

literario.
Fíxeno como unha escritora

e se quedas pendurado dos per-
sonaxes, querendo saber que
foi deles, é porque a vida é o
modelo da novela. Se contas
unha vida sempre quedan fíos
pendentes.

Tamén di que quizais sexa
un libro que non debe ler un-
ha persoa nova.

Penso que non, aínda que
tampouco me importaría que o
lese, porque hai rapaces novos
que entenden moito. O tema é
serio e evitei o tratamento dos
cancros da xente nova, que
moitas veces son fulminantes e
iso non podo entendelo. Creo
que o libro pode axudar a ver a
vida doutro xeito, non só a xen-
te enferma senón a quen teña
outras doenzas na alma

Reivindícase como unha
muller feliz coa súa profesión

de ensinante. Despois de co-
renta anos de experiencia no
ensino, como ve a evolución da
mocidade neses anos porque
no libro conta anécdotas ad-
mirativas dunha xeración que
ás veces mírase con prexuízos.

A diferenza xeracional exis-
te e a xente maior pensa que ten
sempre razón pola experiencia e
por intereses creados. Quere
meter á mocidade pola súa can-
le e non entra, nin agora nin
nunca. A mocidade é a que tira
do mundo, a que o fai cambiar e
iso non se pode parar, sexa para
ben ou para mal. O que me dis-
gosta é a actitude de envexa dos
grandes aos pequenos, pensan-
do que teñen o que ti non tes.
Pero non é así; cada época ten
os seus sacrificios, os seus es-
forzos e as súas opcións. Na mi-
ña xeración había xente que non
estudaba pero os que o faciamos
case tíñamos un posto de traba-
llo asegurado cousa que hoxe
nin por asomo. Había un res-
pecto reverencial a unha serie

de cousas e hoxe non o hai, pe-
ro tampouco era necesario ou
xusto. Hai bos, maos e regu-
lares, pero hoxe están despista-
dos porque están maleducados.
Os agasallos desta época son,
nunha imensa parte, para xogar
e para estar sós, non se fomenta
a solidaridade ou a compañía... 

Un instituto é un gran lu-
gar para a observación.

Velo todo. Vin grandes cou-
sas, a idea que teñen da solida-
riedade, da xustiza, como saben
sempre con quen están, e tamén
envexas. Alí hai unha mostra da
humanidade, co bon e o menos
bon. Pero se os pais o que que-
ren é ter máis cartos para iso hai
que traballar máis e fáltase da
casa. Non se está cos nenos que
quedan baixo o mando da televi-
sión, e cos rapaces hai que estar.
Telos porque queres e duran
pouco como tales nenos. Na me-
dida que disfrutes deles e eles de
ti créase o amor máis fondo.

Naceu en Valencia de Al-
cántara (Cáceres) e chegou a
Galiza a dar clase con vinte
dous anos. É unha persoa que
se integra até o ponto de ser
unha das grandes autoras da
literatura galega. Como foi
ese tránsito?

Na miña familia non hai as-
cedentes galegos. A da miña mai
é de militares de orixe andaluza
e a de meu pai de labregos aco-
modados da raia entre Toledo e
Cáceres. Estudei o bacherelato
en Catalunya e a carreira de Fi-
loloxía Románica en Madrid.
Empecei cunha novela en caste-
lán coa que fun finalista no Café
Gijón e tiven un primeiro pre-
mio en Guimarães. Alí entra a
miña crise de conciencia, e nela
ten moita importancia na miña
vida Xesús Alonso Montero.
Cheguei a Pontevedra, onde es-
coitaba dicir, que jovencita, li-
cenciadita, ¿te harás del Casi-
no?, e daquela souben que aque-
lo non era o meu. O que fixen
foi poñerme a estudar, porque o
instituto era a miña paixón, e ga-
ñei a oposición. Botei dous anos
en Lugo e comprendín a distri-
bución social da lingua. E sem-
pre estiven cos pobres da terra.
Fun competente na miña carrei-
ra, sabía francés, catalán, italia-
no e castelán, tamén algo de ro-
meno e portugués e aprender ga-
lego non era ningún problema.
Escribo sempre como un impul-
so, sen planificación, Mar
adiante o primeiro libro galego
saiu porque o soñei. E a partir
daquela o meu compromiso co
galego xa foi para sempre. Nin-
gunha lingua me necesita a min.
Fun necesaria para sacar adiante
á miña familia cando tivo pro-
blemas, pero ningunha literatura
necesita a María Victoria More-
no. Escribo en galego porque
amo a Galiza, porque Galiza me
deu moito, porque penso en ga-
lego, porque collín a causa dos
pobres... aínda que tamén o foi
de certos vividores, porque hai
libros que non se publicarían en
ningunha outra lingua de cultu-
ra. Penéirase pouco, pero a polí-
tica dos editores, non a critico, é
que hai que facer cordilleira pa-
ra que aparezan cumes. Eu non
escribín en galego por ningunha
gloria mundana.♦
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María Victoria Moreno
‘Estamos ben programados,

gozamos da vida, pero ao final
aceptamos a morte’

XAN CARBALLA

Diario da luz e a sombra (Xerais) é o máis recente libro de María Victoria Moreno,
unha das máis importantes escritoras galegas no eido da literatura xuvenil, á que deu
algúns dos títulos máis vendidos como Anagnórise ou Leonardo e os fontaneiros o
seu libro máis querido. En Diario da luz e a sombra fai a crónica da súa vivencia
cun cancro detectado hai sete anos, sen abandonar unha poderosa pulsión literaria.



Nun momento no que cada vez é
maior a preocupación pola orde-
nación e a estética urbanística, a
iniciativa, como indica o seu co-
ordinador, Xosé Manuel Rosales,
tenta cubrir o baleiro existente no
eido da docencia, no que se care-
ce de material específico que
aborde a realidade galega. 

Dirixido a rapaces de cator-
ce anos o Proxecto ten como
obxectivos principais “mello-
rar a aprendizaxe das arquitec-
turas populares de Galiza, sen
caer nunha visión romántica,
que os rapaces asimilen todas
as contribucións que a arqui-
tectura contemporánea foi dei-
xando e ofrecer unha lectura
histórica sobre a construción
no noso país, dende os castros
até a actualidade, onde os lími-
tes adquiriron outro valor”.

Despois de tres anos de tra-
ballo, o resultado estará nas au-
las o vindeiro mes de xaneiro. 

Coa colaboración da AS-
PG, a TVE en Galiza, a Xunta e

a ONCE, entidade que
adaptou todo o mate-
rial para os rapaces ce-
gos, o proxecto toma
forma con toda unha se-
rie de textos, vídeos,
imaxes e un cómic, ade-
mais de visitas guiadas e
intercambios culturais
por diferentes espazos
galegos, todo dirixido ao
alumnado e con cursos de
formación, para os profe-
sores. 

O cómic, un dos sopor-
tes que está a ter mellor
acollida, foi realizado por
Miguelanxo Prado. Co títu-
lo A mansión dos Pampín, o
autor aborda unha historia
familiar co pano de fondo da
problemática urbanística.
“Pareceunos un bo xeito de
achegarnos aos mozos xa
que o cómic ten ese factor lú-
dico que facilita a primeira to-
ma de contacto”, indica Xosé
Manuel Rosales.

En total, está previsto que se
acollan gratuitamente á iniciati-

va uns sesenta centros de
todo o país, cifra que os
promotores agardan incre-
mentar para cursos futu-
ros. “Sabemos que é un
proxecto a medio e longo
prazo e que a situación
non é a óptima”, indica o
coordinador. “No mundo
da educación os progra-
mas son amplos e moitas
veces os profesores tó-
panse que ademais de
impartir unha materia
teñen que adicarlle
máis tempo a outro tipo
de aspectos –comenta.
Non embargante o
profesorado que xa re-
cibiu algún dos cursos
de formación que
contempla o proxec-
to, valorou a iniciati-
va moi positivamen-

te. Se os profesores coñecen o
proxecto coidamos que terá moi
boa acollida”.♦
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Bos días,
preguiza
DAMIÁN VILLALAÍN

Arrasa en Francia Corin-
ne Maier, unha executi-
va de 40 anos, traballa-

dora dunha grande empresa
eléctrica francesa, cun libriño
titulado Bon jour, paresse (Bos
días, preguiza), recentemente
publicado en castelán por
Península e que tamén verá
prontamente a luz en galego no
novo selo editorial Xixirín.

O libro non é gran cousa.
Cen páxinas de letra grande nas
que Maier, explicitamente
adscrita á “xeración
Houellebecq”, leva a cabo un
destripamento non moi exhausti-
vo do mundo da empresa para
chegar á conclusión de que o
mellor que poden facer os traba-
lladores, a falta de outras
alternativas, é escaquear todo o
que poidan. O mellor do texto
de Maier é seguramente a súa
absoluta falta de pretensións teó-
ricas ou morais. A súa descrición
da vida nas grandes empresas é
parcial e bastante superficial, pe-
ro ten momentos exquisitamente
velenosos, como cando se refire
á linguaxe e á ética empresariais,
ás parvadas do management, ás
reunións e ás relacións sempre
desiguais e mentirosas entre em-
presa e traballadores. Sendo un
texto mediano, aínda que nunca
aburrido, Bos días, preguiza está
vendendo centos de miles de
exemplares en Francia e
traducíndose a moitas linguas. E
Maier, que foi ameazada co des-
pedimento na súa empresa
cando apareceu o libro, xa é mi-
llonaria e xa pode adicarse ao
que máis lle gusta, a escritura e
a psicanálise.  

Maier non vende ningunha
ilusión nin intenta erixir unha no-
va táctica de loita colectiva. O
seu é unha sinceridade cínica que
opón á hipocrisía igualmente cí-
nica da empresa. Cinismo por ci-
nismo, o traballador debe ser
consciente de que os vínculos
afectivos, corporativos, profesio-
nais e lingüísticos nos que a em-
presa intenta enredalo son menti-
ras bastante parvas para que tra-
balle máis, mentres os presiden-
tes, directores e conselleiros
aumentan as súas remuneracións
até niveis escandalosos sen daren
apenas golpe. E mesmo botando
man, se fai falta, de “axustes es-
truturais” que consisten en poñer
na rúa miles de neoescravos. Co-
mo a revolución xa non é posíbel
nin desexábel, o que queda é a
pracidez saboteadora da preguiza
e o escaqueo, pois sempre habe-
rá algún necio que se deixe atra-
par polas chorradas que lle conte
o xefe e faga o traballo inútil que
o vagoneta cínico elude.

O éxito de Bos días, preguiza
é síntoma evidente de que algo
vai mal no afectuoso capitalismo
da motivación corporativa, da
cultura do éxito e dos eslogans
churrusqueiros e amigábeis
(“adelante”, dinos un famoso
banco con tenrura empalagosa e
música monxil de fondo). Corin-
ne Maier vén dicirnos que detrás
de toda a neotrapallada empresa-
rial segue a rexer a divisa de
sempre: Todo pola pasta.♦

En “A Literatura como paixón excluínte”,
publicado no nº 1152 d’A Nosa Terra, este
mísero escribidorciño que lles fala cometía a
ousadía de comparar a Xosé Carlos Caneiro
con Roberto Bolaño e revelaba a existencia
dun manuscrito de mais de 700 páxinas ebó-
ricas. En “Cervantes, Caneiro, Tabucchi,
etc”, publicado no nº 1153 nesta mesma pu-
blicación, Jaureguizar alude ao meu artigo e
aproveita para darlle un varapau á literatura
do autor de Ébora, chegando a suxerir nas
últimas liñas o nome de James Joyce para “a
loubanza desa vindeira magna achega”,
cousa que, fóra ironías e complexos, a este
analista literario de ocasión e sen loureiro
non lle parece tan desacertada.

Se o escritor bravú ten a ben reler o meu
artigo verá que a comparanza que fago entre
os dous autores redúcese á súa paixón pola
escrita, ao desespero que os consome e ao de-
sexo de fuxiren do esquematismo redactorial
que tolle  tanto entremetido, cousa evidente,
por outra banda, en quen procura unha litera-
tura a base de moita coraxe e lóstregos crea-
tivos. En ningún momento pretendín falar da
importancia de Bolaño como autor ponte en-
tre o vello boom e o novo boom, nin do tex-
to referencial que é 2666, tal como aseguran
as críticas, porque aínda non o lin e porque
textos referenciais de Bolaño anteriores a es-
te póstumo habelos hainos. Que é entón o que
lle doeu ao autor desa miudeza que é Fridom
spik? Que falase ben do Caneiro? Que non o
incluíse a el? Acaso non se pode falar ben do
Caneiro? Acaso o Jaureguizar bota a faltar al-

guén que lle dedique unha loubanza tan entu-
siasta? Non quero nin pensar na envexa como
motor do artigo en cuestión. Aínda que si nos
remitimos a calquera proba valorativa e con-
trastamos polo miúdo, por exemplo, o raqui-
tismo mecanográfico exhibido por Jauregui-
zar en Fridom spik e a capacidade oceánica
demostrada por Caneiro en Ébora, coido que
a vitoria folgada do segundo non a discute
nin o menos lido dos mortais. E pensai que
estou a falar de dúas obras significativas por
razóns que todo o mundo coñece.

A verdade é que, despois de ler o artigo
de Jaureguizar, a enxurrada de interrogantes
é inevitábel. Tense acaso o redactor de El
Progreso por un humorista cáustico? A
quen quere compracer escribindo que sem-
pre comeza os textos de Caneiro pero que
nunca os remata ou que compadece o editor
das mais de 700 follas manuscritas? Aos
que sabe que dicindo iso do Caneiro van es-
cachar a rir? Aos que estaban agardando a
que alguén empuñase o fungueiro e batese
no “pedante que se sente un clásico en vi-
da”? Que lle parece se eu mesmo me poño
no seu lugar e lle espeto que despois do mi-
nimalista Fridom spik nunca mais tiven a
oportunidade de rematar outro texto seu
porque xa non cheguei a comezalo? E como
lle queda o corpo se lle digo que cando re-
mato os hipervolumétricos textos do Canei-
ro síntome orfo e invádeme unha necesida-
de perentoria de tornalos a ler? Nunca pen-
sou que guindarlle pedras a un escritor de
rango literario superior ao del, no meu mo-

desto entender, é unha simpleza que nin a
nosa literatura se pode permitir?

Está ben que os escritores que van de es-
padas xusticieiras e os lectores empederni-
dos e epistoleiros ocasionais que imos de
analistas literarios nos dediquemos á guerra
das subxectividades literarias, pero sen per-
dermos o tino e sen confundirmos a vontade
de estilo que revela o Caneiro en cada entre-
ga cunha “mostra cuantitativa de coñece-
mento de vocabulario”. Non. Iso é non ter-
lle lei á literatura. As pretensións creativas
do Caneiro van mais alá do vocabulario, de
todos os vocabularios. E que conste que eu
son dos que penso que tanto a desmesura co-
mo a contención, ben orquestradas, poden
dar froitos literarios excelentes. E para pro-
ba aí están Ébora e A esmorga, Paradiso e
Pedro Páramo, Na procura do tempo perdi-
do e O libro de area.

E como vexo que ao autor da réplica lle
meten medo os hipervolumes literarios,
sinto un aquel de incomodidade ao ter que
lle referir que nunha libraría-labirinto de
Barcelona dei cun apócrifo de Caneiro, do
que non vou dar o número de páxinas por
non ferir os seus sentimentos minimalistas.
Está visto que o Caneiro é unha mina de
manuscritos volumétricos. Loada sexa a
desmesura do Caneiro. Pero isto do apócri-
fo é un conto borgeano e xa se entenderán
o mestre arxentino e o creador ebórico, que
segundo teño entendido lévanse ben e
acostuman falar desas cousas da literatura
que non todo o mundo é quen de cheirar.♦

O analista literario e James Joyce
Resposta a Jaureguizar

EMILIO CID

A historia das casas
O Proxecto Terra difúndese entre escolares

MAR BARROS
Ademais de ecuacións de segundo grao e de análise sintáctica,
os rapaces galegos tamén saberán de estética urbanística. O
Colexio de Arquitectos de Galicia está a desenvolver o Pro-
xecto terra, unha iniciativa didáctica dirixida á ESO coa que
se pretende difundir a arquitectura popular e contemporánea
así como a identidade territorial. O proxecto, no que colabo-
raron a AS-PG, a TVE, a ONCE e a Xunta de Galicia e que se
vén desenvolvendo dende hai tres anos, comezará a dar os seus
primeiros pasos en centros educativos a partir de xaneiro.



Paga a pena acercarse a Santia-
go para ver esta mostra aínda
que só fose por contemplar, entre
outros, dous magníficos óleos so-
bre tea de Castelao –El emigran-
te e Regreso del indiano, ambos
propiedade actualmente de Cai-
xanova– ou para observar a sa-
bedoría e a orixinalidade cinema-
tógráfica de Carlos Velo, vendo a
proxección continuada da súa
curtametraxe Finisterrae, Galicia,
excelentemente musicada, ade-
mais, por Rodolfo Halffter.

Por riba da sala adicada a
Castelao, o labor literario da Xe-
ración Nós queda reflectido ta-
mén en toda a súa importancia,
particularmente no que se refire a
Vicente Risco e Ramón Otero Pe-
drayo, e a xeración do poeta Ma-
nuel Antonio con todo o seu es-
plendor recollido en publicacións
como Ronsel e Cristal que foron
ilustradas por pintores e debuxan-
tes como Manuel Menéndez, Luís
Huici e Francisco Miguel.

Sobre revistas e publicacións
en xeral, Galicia moderna pre-
senta unha nutrida mostra de pri-
meiras edicións de libros impor-
tantes e cabeceiras como A No-
sa Terra, Nós, Céltiga, Lar, Re-
sol, Alfar, Ronsel, etc. ou xornais
como Vanguardia gallega, que
editaron en Lugo os irmáns Eva-
risto e Xosé Antonio Correa Cal-
derón. O obra principal de Caste-
lao, Pedrayo, Ramón Cabanillas,
Xerardo Álvarez Limeses, Vito-
riano Taibo, Xulio Sigüenza, Ma-

nuel Antonio, Luís Amado Carba-
llo, Euxenio Montes, Álvaro de
las Casas, Ramón del Valle In-
clán, Xosé Vicente Viqueira, en-
tre outros, pode ser contemplada
en edicións príncipe ou en pri-
meiras edicións que permiten ob-

servar como se desenvolveu en
Galiza a arte de editar libros.

Interesante resulta tamén a va-
riada mostra de pintura e escultura
que comprende, á parte de Caste-
lao, sinaturas tan fundamentais
como Manuel Colmeiro, Maruxa

Mallo, Carlos Maside, Arturo Sou-
to, Luís Seoane, Laxeiro, Manuel
Torres, Santiago Rodríguez Bono-
me, Cristina Mallo, Eiroa, Fernán-
dez Mazas, Virxilio Blanco, etc.

De especial interese, as co-
renta fotografías que se mostran
do máis internacional dos fotó-
grafos galegos, e sen dúbida o
mellor de todos, o ourensán Xosé
Suárez. Por si só, este artista da
fotografía está pedindo a gritos
que se lle faga pronto unha gran-
de exposición persoal na que se
recolla o máis significativo do
moito que ten feito non só en Ga-
liza e Castela –o célebre retrato
de Miguel de Unamuno, entre ou-
tras fotos– senón tamén en Ar-
xentina, Chile –as súas magnífi-
cas fotos dos Andes– ou Xapón.
Os que tivemos a honra de coñe-
cer e tratar este personaxe tan
singular da cultura galega e a súa
obra sabemos que, se fora norte-
americano ou francés, estaría
sendo hoxe reivindicado como un
dos principais pais da fotografía,
moi á altura dun Cartier-Bresson.
Pero non é o único fotógrafo que

figura na mostra de Santiago,
que tamén presenta obra do van-
gardista José María Massó.

A arquitectura e o urbanismo,
que coñeceron en Vigo e A Coru-
ña, principalmente, a súa moderni-
zación tamén están representadas
coas maquetas, planos e fotografí-
as de varios edificios e proxectos
emblemáticos. Resulta curioso,
por exemplo, contemplar o que
quixeron facer os arquitectos Mari-
ño, Estellés e Tenreiro cubrindo a
rúa coruñesa Durán Loriga me-
diante un proxecto que, de reali-
zarse, asemellaría a cidade de
María Pita a Milan e Nápoles polas
súas célebres galerías cubertas.

No terreo cinematográfico,
ademais da xa citada obra de
Velo, pódense ver outras fitas
súas sobre a almadraba e a in-
dustria do atún en Andalucía,  ou
a non menos importante obra de
Antonio Román sobre o carro e o
home, ou o recibimento de Vigo
ao presidente da República en
1934, plasmado por Henrique e
Ramón Barreiro.

Tamén ten interese observar
a pequena mostra de cartelaría
da época que presenta Galicia
moderna, como os anuncios do
banco vigués Jáudenes Bárce-
na, vello antecedente da actual
Caixanova, e dos grandes alma-
céns de Cayetano Bernárdez,
sen esquecer o cartel con que se
anunciou a estrea d’Os vellos
non deben namorarse en Bos Ai-
res o 14 de abril de 1941.♦Nº 1.157 ● Do 30 de decembro de 2004 ao 5 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

cando Galicia se puxo
MODERNA

PERFECTO CONDE

No Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), até o 20 de marzo, pódese ver unha
interesante exposición sobre a Galiza moderna que transcorre entre o 1916, data da funda-
ción, na Coruña, da Irmandade de Amigos da Fala, e 1936, ano no que estourou a guerra.

Maqueta do chalet de Publio Mateo, 1933, deFrancisco Castro Represas. Técnica mixta
(62 x 86 x 56 cm), colección Ignacio López-Chaves y Castro)

Guía Postal de Lugo, 1929, de Maruxa Mallo. Temple sobre cartón (58,4 x 99,4 cm), Museo Provincial de Lugo. Á dereita, arriba, Kindergarten. Poemas ingenuos, 1923, de Cándido Fernández Mazas (libro 21 x 17,5 cm). Bi-
blioteca Penzol. Abaixo, Sin título, ca. 1920, de Cándido Fernández Mazas. Mosaico de retais de tea (108,5 x 93 cm), colección particular, Ourense.



Recendo a tradición e a rural ten
o Nadal que estes días están a
presentar conxuntamente o gru-
po do concello de Mos, Malvela
e Vozes da Radio, procedente de
Porto, no seo do espectáculo O
Natal dos simples, unha propos-
ta artística diferentes na que se
fai un percorrido polos cantos
populares da zona máis ao oeste
da península ibérica. Tanto as
mulleres de Mos como os com-
poñentes do Porto poñen en es-
cena unha selección de temas
tradicionais que dan pinceladas
sobre como se festexaban tradi-
cionalmente estas festas. 

Despois de actuar na sala
NASA, en Paredes de Coura,
Durango, Viana do Castelo e
Sanguiñeda, os dous grupos dun-
ha e doutra banda do río inter-
pretarán os temas do espectáculo
por última vez no Pazo da Cultu-
ra de Pontevedra o domingo 2 de
xaneiro ás 18:30 h. Coa inten-
ción de “rescatar o que foi sem-
pre o noso Nadal e de volver hu-
manizar estas festas” ambas for-
mación danlle vida a un espectá-
culo audiovisual, no que os can-
tos recollidos da tradición galega
e portuguesa van intercalándose
con imaxes tiradas de arquivos
que reflicten como se festexaba a
celebración no rural galego e
portugués, un conxunto que de-
volve ao espectador ao “nadal
dos simples”. Neste sentido, vol-
verán escoitarse no edificio pon-
tevedrés aninovos, xaneiras, can-
tos de reis ou panxoliñas de am-
bas beiras do Miño que foron in-
terpretados durante anos de por-
ta en porta coa gratificación dun-
has boas sopas de viño.

Con Uxía Senlle como directo-
ra artística, o concerto contará ade-
mais coa participación de Quim
Farinhas, o violinista de Berro-
güetto, o gaiteiro de Treixadura
Xaquín Xesteira e a propia Uxía.

Vozes e Malvela

Ademais da proximidade cultu-
ral e xeográfica que existe entre
Malvela, parroquia de Mos, e
Porto, ambos teñen en común o
feito de ser o lugar de orixe de
dúas formacións que coinciden
no desexo de recuperar a tradi-
ción ao tempo que no de inmor-
talizala e transmitila. Neste sen-
tido, as compoñentes de Malvela
e os de Vozes da Rádio veñen de
editar cadanseu compacto no que
recollen temas tradicionais rela-
cionados con estas festas, elas
máis centradas no que se cantaba
no Val da Louriña e eles cos
ollos postos máis alá das súas
fronteiras. Estas coincidencias

son o xermolo deste novo espec-
táculo sen artificios. 

Aínda que pouco coñecidos

en Galiza, Vozes da Rádio é unha
das formacións vocais a capella
máis destacadas do país veciño

nacida hai máis dunha década en
Porto. Dende aquela editaron
cinco traballos e actuaron polos
escenarios máis destacados, con-
formando un estilo moi persoal
no que sobresae a crítica social, o
humor e a ironía. Nesta actuación
ademais das pezas tradicionais
tamén inclúen temas nos que se
burlan da comercialización e a
deshumanización do Nadal.

Aghinaldo

Nun momento no que non existen
case traballos discográficos que
recollan as panxoliñas tradicio-
nais, o novo disco de Malvela
presentase como un verdadeiro
“aghinaldo” para os que gosten da
música de raíz. Con ese mesmo tí-
tulo veñen de ser enlatadas panxo-
liñas, aninovos, xaneiras e toda
unha serie de pezas que tamén
configuran o novo espectáculo.
Ademais do compacto, o novo
traballo inclúe un DVD, compos-
to por un documental onde cada
unha das integrantes narra como
lembran a celebración e no que se
recolle ademais toda unha serie de
videoclips do grupo.

Malvela xurdiu en Mos, a
partir dun cursiño de cantos po-
pulares dirixido pola cantante
Uxía ao abeiro da Asociación de
Mulleres Rurais daquel concello.
Os xeitos afeccionados que mar-
caron os primeiros anos de vida
do grupo foron dando paso a un-
ha formación consolidada que
atopaba na tradición oral da co-
marca a mellor materia prima
para novos traballos discográ-
ficos. De feito, levaron a cabo un
espectáculo similar hai uns anos
co que se querían denunciar os
malos tratos que sufrían as mu-
lleres. O resultado veu a luz en
forma de disco, un traballo que
levaría por título Que o pano non
me namora.♦
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Corridas
de arroaces
en Pontevedra
En febreiro de 1890 Juan Cuveiro Piñol
escribiu un artigo, publicado no semana-
rio A Monteira de Lugo en marzo dese
mesmo ano, no que se describen as corri-
das de arroaces na ría de Pontevedra. Em-
peza dicindo: “Ninguén pode gabarse de
ver na súa vida máis que soamente unha
vez esta clase de festa. Tampouco se ato-
pa en todas as rías baixas nin en todo o li-

toral de Galicia un sitio de mellor xeito
que a ría de Pontevedra, e nesta ría a mes-
ma capital, por ter a ciscunstancia de des-
fogar naquela o río Lérez.” 

Hai nesta cidade un sitio que chaman
As Corvaceiras, no barrio mariñeiro,
portuario das Moureiras. Houbo alí, en
séculos pasados, unha barca para cruzar
a xente e o gando até Poio, concello ve-
ciño situado da outra banda da ría. Al-
gúns pescadores tiñan, dinos, unha rede
feita de grosas e fortes cordas de esparto
que se estendía desde as Corvaceiras até
Poio, pechando a boca da ría, de xeito
que quedasen dentro todos os arroaces
que entraran coa marea alta perseguindo
os peixes.

Os golfiños, ao baixar a maré, intenta-
ban deixar a ría, pero atopábanse con que
a rede llelo impedía. Comezaban daquela
a dar brincos e reviravoltas (lembremos

os fermosos versos de Lorca: “en la lucha
daba saltos jabonados de delfín.”), e ca-
rreiras que semellaban voos, unhas veces
en parellas e grupos e outras veces sós.
Cando xa só queda auga do río, os rapaces
póñense a lombo dos arroaces, que, coa
carraxe, lévanos unha gran distancia sen
que caian á auga. Ás veces tíranlles ar-
póns ou disparos. Os arroaces, segue Cu-
veiro, queren acometer a rede entre todos,
xuntándose, arremuiñados en runfladas
(grupos), pero os mariñeiros, que a prote-
xen por fóra desde as lanchas e botes, gol-
péanos con remos e paos e obríganos a re-
cuar. Por fin, fatigados, déixanse coller
até polos nenos.

Os mariñeiros levan os arroaces a te-
rra, mátanos, córtanos en toradas e extrá-
enlles a graxa, que, di Cuveiro “por certo
é das máis finas”. 

Aínda que hoxe non haxa xa corridas

(ou rodeos, poderiámoslles chamar) de
arroaces, si que se poden ver mandas
destes animais en calquera das rías bai-
xas da provincia de Pontevedra. O mes-
mo Cuveiro fálanos deles e do seu com-
portamento paternal coas súas crías na
illa da Toxa, onde se poden observar con
facilidade. Os saltos no mar do arroaz
son tan chamativos e o seu comporta-
mento tan rebuldeiro, que en moitos lu-
gares de Galicia son coñecidos cos no-
mes de touliñas e golfiños, e mesmo hai
unha frase que di haber arroaces de
mar, ou sexa, haber moita ondaxe. Im-
plicitamente, cando menos polo seu
comportamento, os nomes do arroaz
lémbrannos os do trasno e os que se lles
dan aos rapaces trasfegos, travesos, tras-
tes, bulebules. De feito, na Bretaña o
arroaz identifícase co trasno e chámanlle
Paotr Penn-ar-Lo.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Panxoliñas atlánticas
MAR BARROS

Este fin de semana Pontevedra acolle, baixo o título O Natal dos simples, unha selección de
panxoliñas que pertencen á tradición oral galega e portuguesa. O concerto, que terá lugar no
Pazo da Cultura, correrá a cargo do grupo de mulleres Malvela e Vozes da Rádio, do Porto.

O grupo tradicional Malvela. Abaixo, Vozes da Rádio.



Vigués nacido pouco antes de
estoupar a guerra civil, Nazario
González ‘Moxenas’ foi un dos
gaiteiros máis destacados de Vi-
go, que durante cinco décadas
participou da música tradicio-
nal, adaptándose ás circunstan-
cias que lle tocou vivir en cada
momento. “Sempre vivín en fal-
so”, adoitaba dicir. Coma el, os
músicos foron protagonistas do
discurso político e cultural que
facían outros, aínda sen partici-
par del, porque ese era o único
xeito que lles restaba para exer-
cer como gaiteiros.

Ao falar co musicólogo Mi-
guel Pérez Lorenzo, autor do li-
bro Moxenas, a memoria do son
(Edicións do Cumio), no que se
recollen unha ampla biografía,
entrevistas, conversas, partitu-
ras e se fai un repaso polo papel
que xogou o gaiteiro, descóbre-
se a un personaxe “con moito
peso e do que debe quedar cons-
tancia escrita”. 

Ambos músicos coñecéron-
se nos oitenta ao abeiro da Es-
cola de Artes e Oficios de Vigo,
cando Moxenas estudaba re-
quinta e Miguel Pérez Lorenzo
comprometeuse a traducirlle a
linguaxe musical o seu reperto-
rio. Froito dese encontro e de
moitos anos de traballo conxun-
to xurdiría esta publicación.

“Os seus ídolos eran Os Mo-
renos de Lavadores –comenta
Miguel Pérez. Tocaban en San
Roque e Moxenas vivía en Sár-
doma, pero sempre dixo que os
escoitaba dende a casa, porque

o vento lle traía a música. Era o
seu gran mito”. Nun momento
no que non había moitos mes-
tres que aprenderan aos novos a
tocar, este grupo foille un re-
ferente. Xunto a eles, Pepe ‘O
Coxo’, músico mendicante ve-
ciño seu, converteuse no outro
foco de atención nos primeiros
anos. Así comezou a participar
en diferentes rondallas e, a me-
diados dos corenta, tivo lugar a
súa gran estrea cos Chavales de
Sárdoma na festa de Cacheno,
en Bembrive.

Continua evolución

A crónica persoal de Móxenas é
tamén a crónica das dificultades
que tiña un gaiteiro para levar a
cabo unha vida normalizada co-
mo músico. Segundo o autor,
Moxenas foi espectador e prota-
gonista dunha gran parte do sé-
culo XX. “Partiu dunha música
moi participativa, pero nos co-
renta e cincuenta xorden os gru-
pos vinculados ao Movemento,
á Sección Feminina e á Educa-
ción y Descanso, cos que se
transforma todo este xeito vivo
de interpretar en folclorismo, e
Moxenas súmase”. Ao seu re-
torno de Alemaña o movemento
está a esfarelarse e a considera-
ción do gaiteiro estaba moi liga-
da ao réxime, aínda que os mú-
sicos participaran nos grupos
sen ningunha motivación políti-
ca. Neste sentido, “Moxenas re-
cíclase e concibe a gaita como
símbolo dunha lingua, unha cul-

tura e un país”. Nos oitenta che-
ga o esplendor de Muxicas, gru-
po do que foi fundador e con
eles a crítica. Como explica o
autor, “participa en cada unha
destas fases e contribúe na crea-
ción do concepto de tradición ,
que está continuamente a se cre-
ar”. Se cadra foi nesta madurez
artística que viviu nos oitenta
cando mellor conectou coas no-
vas xeracións.

Precisamente é esta adapta-
ción aos novos tempos e a súa
capacidade de achegarse aos gai-
teiros máis novos o que máis va-
lora o autor de Moxenas. “Foi un
home que constantemente evolu-
cionou. Nos oitenta viviu a súa
madurez e deu o gran salto. Nes-
te momento é cando grava varios
discos con Muxicas, compón e
fai poesía”, sinala.

Gravadora en man

Sen coñecementos sobre escritu-
ra musical, Moxenas non renun-
ciou a compoñer os seus propios
temas, pezas que como A Barro-
ca, se converteron no santo e se-
ña da música da gaita. Como si-
nala Miguel Pérez, “compuxo ao
redor de 74 pezas, algunhas moi
complicadas para unha persoa
que ten que compoñer sen trans-
cribir. Por iso sempre levaba un-
ha gravadora e cando se lle oco-
rría algo asubiaba e recollía.
Cando tiña moitos sons montaba
a peza e tocaba por riba. Moxe-
nas sería como un poeta que es-
cribe sen saber escribir e ten to-

dos os versos na cabeza. É curio-
so que un home que non tiña co-
ñecementos deste tipo puidese
deixar un corpus tan extenso”.

A pesar de todo só publicou
dos discos, ambos con Muxicas.
Miguel Pérez recorda a anécdota
que envolveu o primeiro traba-
llo. “Estaba moi mal gravado.
Unha noite achegouse a Valada-
res unha unidade móbil. Alí, en
poucas horas, gravaron tres gru-
pos e a eles tocoulles ás catro da
mañá, sen tempo, cando xa esta-
ban todos un pouco bébedos”.
Anos máis tarde, e con mellor re-
sultado, publicaríase un duplo ál-
bum titulado Muxicas, no que se
incluíron moitas pezas de Moxe-
nas xunto con outras populares. 

Nazario en celuloide

O gaiteiro vigués tamén tivo o
seu momento no cine. Como mú-
sico participou xunto con Xosé
Palmeiro, Xesús Portela e outros
integrantes de Vento das Cíes,
nunha escena da película La Ca-
sa de la Troya, dirixida por Rafa-
el Gil e producida por Coral Pro-
ducciones Cinematográficas.

Pero un dos labores aos que
lle adicou máis tempo Moxenas
foi a impartir clase de gaita por
toda a comarca. Das súas aulas
saíron grupos como Noitarega, e
gaiteiros destacados como Iván
Costa, Anxo Lorenzo, da forma-
ción Espíritu 986, ou a propia
Helena Pérez, discípulos que xa
gozan dun oco no eido da músi-
ca do país.♦

Nº 1.157 ● Do 30 de decembro de 2004 ao 5 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Felipe Lubián
‘O galego, lonxe
de ser unha tacha,
é unha riqueza
para Castela’

A.N.T.
Do mesmo xeito que Carlos
Varela no occidente asturia-
no, Domingo Frades en Es-
tremadura, Héctor Silveiro
no Bierzo, vén de ser nome-
ado académico correspon-
dente, no seu caso en Zamo-
ra, pola Real Academia Ga-
lega, en recoñecemento ao
seu labor de promoción da
lingua. Que significa recibir
este recoñecemento? 

Como somos a periferia
da periferia, non estamos
afeitos a que as institucións
se acorden de nós. Temos
problemáticas que a nosa co-
munidade autónoma non re-
solve, como as vías de acce-
so. Neste sentido, que unha
institución como a Real Aca-
demia Galega lembre a nosa
presencia énchenos de satis-
facción. Como dixen no meu
discurso, este nomeamento
non arranxa estradas pero en-
che a alma dos mil quinientos
galegofalantes de Zamora.

Que consecuencias pen-
sa que vai ter?

Valorizar a nosa fala entre
nós. O maior problema que
ten o galego en Zamora é que
non o valoramos como co-
rresponde e pénsase que o fa-
lamos mal. Ademais moita
xente coida que deberíamos
empregar o castelán, que pa-
ra algo é a lingua de Castela,
e deixar o galego. O xesto da
Academia pode servir para
dignificar a nosa lingua, que
lonxe de ser unha tacha para
Castela é unha riqueza, e pa-
ra superar o complexo de in-
ferioridade. Teño que desta-
car o respecto co que tratou a
prensa castelá o tema, porque
sempre que salta o galego á
palestra xorde a polémica.

Atopa unha maior pre-
disposición por parte do
goberno?

O goberno até o de agora
sempre enmendou as miñas
propostas referidas á lingua e
eu acepteinas, porque aínda
que sexa un pouquiño, consí-
guese ir atando algo e ir avan-
zando. Neste sentido, estou
máis satisfeito do que cabía
esperar, porque pensei que ían
ser rexeitadas completamente.
Pero, con todo, non creo que
mude moito a actitude. Proba-
belmente, o goberno de Cas-
tela e León nin se enterara.♦

MOXENAS 
MAR BARROS

Intérprete, compositor, poeta e mestre. Autodidacta e amigo da mocidade, Nazario Gon-
zález ‘Moxenas’ traballou como profesor de autoescola, no naval e de peón do tranvía
vigués. Pero, sobre todo, foi gaiteiro. Estes días vén de saír a rúa Moxenas, a memo-
ria do son, de Miguel Pérez Lorenzo, un traballo composto por un libro e un DVD.

Moxenas e Antonio, O Perucho, en Vigo cara o ano 1951. Arquivo Xerardo F. Santomé.
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O Voo do Moscardo                                             José Viale Moutinho

Os trabalhos que alguns investi-
gadores passam para localizar
mais uma imagem para compor
melhor a figura de um determi-
nado escritor! Pois, a partir de
agora, a bibliografia passiva de
António Lobo Antunes conta
com uma das mais conseguidas
fotobiografias da História Literá-
ria Portuguesa. Realizou-a Tere-
za Coelho. E é obra que sai com
a chancela da Dom Quixote, si-
multaneamente ao novo romance
do escritor, Eu hei-de amar uma
pedra. Foi um fechar de ano
magnífico, pois conta ainda com
a consagração de outro grande
criador literário português, Má-
rio Cláudio, com o Prémio Pes-
soa. Vá lá, apesar da crise, há
uma boa franja de gente portu-
guesa preocupada com os seus
valores, o que não deixa de ser
uma satisfação…

Ora na fotobiografia de Lo-
bo Antunes ficamos a saber al-
gumas coisas interessantes. Por
exemplo, que este escritor e
Agustina Bessa-Luís escrevem
à mão os seus livros e devem ter
a caligrafia mais pequenina da
literatura portuguesa! Também
que o primitivo título do roman-
ce de estreia de Lobo Antunes,
Memória de Elefante, era um
verso do poeta (internado num
hospital psiquiátrico) Ângelo de
Lima: Deste viver aqui neste
papel descrito. E que, antes de
ser aceite pela Editora Vega

(com a condição de alterar o tí-
tulo…), foi recusado pela Ber-
trand. Memória de elefante era,
isso sim, o título do segundo ro-
mance, então já terminado, e
que se passou a chamar Os Cus
de Judas! Peremptória, diz-nos
Tereza Coelho: “Todos os ro-
mances de António Lobo Antu-
nes são biográficos, no sentido
em que o texto desses livros é
uma variedade de memórias, re-

ais, imaginárias, desnaturadas”.
E José Cardoso Pires aponta,
num dos seus raros textos sobre
obra alheia: “Raro ou talvez
nenhum romance português se
jogou com tão extrema violên-
cia na destruição das relações
objectivas como o Tratado das
Paixões de Alma”.

Deveria falar-lhes do novo
romance de Lobo Antunes, este
emaranhado de desenvolvimen-

tos narrativos de fotografias e
consultas, uma alucinante via-
gem dentro da cabeça. Como
quem sai da fotobiografia, nou-
tro volume, e se senta à mesa do
escritor, exorcizando os espíri-
tos. Comemorando um quarto
de século de romances e cróni-
cas, este escritor conta-nos que,
às quartas-feiras, numa
qualquer pensão da Graça, em
Lisboa, durante anos, encon-

tram-se um homem e uma mul-
her, tecendo um fascinante dis-
curso narrativo. São mais de
seiscentas páginas que são um
longo corredor para a morte.
Lobo Antunes, que não relê os
seus livros depois de publicados
disse, há pouco, numa entrevis-
ta, que se sente orgulhoso dele.
A autora da fotobiografia, Tere-
za Coelho, declara Eu hei-de
amar uma pedra “um dos gran-
des livros deste século”. E eu
também gostei muito dele. 

António Lobo Antunes Foto-
biografia e o 17º romance de An-
tónio Lobo Antunes, ambos nas
livrarias, estão a exercer o fascí-
nio habitual sobre os seus poten-
ciais leitores. De notar que agora
há uma outra curiosidade adicio-
nal, este é, ao que julgo, o pri-
meiro livro do autor em 2ª
edição, publicada a escassos dias
da 1ª, que passou pelos cuidados
da comissão para a edição ne va-
riatur das obras de Lobo Antu-
nes, comissão esta coordenada
por Maria Alzira Seixo. Concre-
tamente, o presente volume apre-
senta o texto estabelecido por
Graça Abreu.  

Bem, se me permitem uma
recomendação, leia este novo
Lobo Antunes, mas não deixem
de lado a fotobiografia, que ela é
bem mais do que uma tradicional
obra desse género. É uma ponte
vigorosa entre o leitor e o escri-
tor. Ora experimentem.♦

Reconhecer António Lobo Antunes

Se eu fosse monárquico escreve-
ria-lhe uma carta aos Reis Ma-
gos, mas uma carta sem palavras
para que a mensagem não se vis-
se constrangida a concrecionar
imagens e sensações que em si-
multânea dependência delimitam
os conceitos mentais. Escreveria
talvez uma carta de amor articu-
lada em sussurros, murmúrios,
rumorejos, bisbilhos, cicios e
ainda suaves e gementes suspi-
ros. Uma carta de sugestivas so-
noridades que veiculasse directa-
mente as emoções da mensagem.

Félix Mendelssohn, autor das
“Canções sem palavras”, dizia
que as palavras não significam o
mesmo para duas pessoas dife-
rentes, e afirmava que só a músi-
ca despertava o mesmo senti-
mento em todas as pessoas. 

A música não é uma lingua-
gem universal, tão-só é uma lin-
guagem humana, uma expressão
cultural gerada pelo cérebro. Ao
ser de natureza humana, cada po-
vo originou a sua própria organi-
zação das palavras, com as dis-
tintas inflexões ou curvas de som
que foram conformando uma
música primigénia. Essa música
que caracteriza cada uma das lín-
guas é o oxigénio do idioma mas
também é a base de todas as mú-
sicas existentes, sejam mais ou
menos diferentes entre si, entre-

laçadas ou inter-relacionadas. E
quando uma cultura quer esma-
gar a outra, a táctica que se tem
demonstrado como mais efectiva
é a de suplantar as curvas meló-
dicas e cadências originais com
as da língua dominante, para
subtilmente abafar as palavras e
as ideias. Eis a destruição da

nossa língua nos meios de
comunicação galegos, entoando-
a com a secante prosódia espan-
hola, e até mesmo com a sintaxe
e grafia castelhana. 

Essa subordinação à palavra

permanece ainda hoje
em multiplas músicas, e
um grande número de
pessoas é incapaz de ou-
vir a música sem a mu-
leta das palavras porque
não sabem o que devem
pensar quando experi-
mentam as mudanças
emotivas que lhes induz
a música. As palavras
prestam-lhe significado
a essas sensações mas
também empobrecem a
experiência emotiva do
ouvinte porque a música
suscita muitas mais
emoções que as palav-
ras. A música ligeira é
um exemplo de incon-
sistência expressiva
quando ignoramos os

significados verbais que a sus-
tentam. E a maior parte da músi-
ca de ópera também desvela essa
fraqueza formal se eliminamos
os argumentos e as palavras.

A abstracção na música é al-
go muito recente. A brêtema in-
troduziu-se na memória da mú-
sica instrumental para que dei-
xasse de imitar os modelos vo-
cais, gerando assim as suas pró-
prias formas. O texto explicita
o conteúdo, e compele à forma,
mas na música pura ou abstrac-
ta o conteúdo e mais a forma

são uma mesma coisa, organi-
zada em tensões e distensões
que criam expectativas no ou-
vinte para logo, dum modo
mais ou menos dilatado ou
mesmo de jeito inesperado e
surpresivo, serem total ou par-
cialmente satisfeitas. O compo-
sitor é portanto um manipula-
dor de emoções.

A forma Sonata é uma arqui-
tectura altamente elaborada que
permite sólidas construções de
música pura onde se reflectem as
contradições emocionais e tam-
bém a luta por alcançar o equilí-
brio. A Variação é outra grande
forma puramente instrumental
onde a identidade inicialmente
exposta evolua num constante de-
senvolvimento do ser até recom-
por a sua própria essência. A for-
ma A-B-A em que está construído
este artigo, com duas ideias em
contraste na exposição, responde
a essa retórica discursiva.

Quando Mendelssohn afirma-
va que só a música despertava o
mesmo sentimento em distintas
pessoas, referia-se a ouvintes du-
ma mesma cultura que compartem
o mesmo código musical, é dizer,
uma mesma memória. Libertados
da associação verbal, qualquer ou-
vinte, seja ou não da mesma cultu-
ra, tanto pode perceber comicida-
de numa marcha fúnebre como te-

rror dramático numa nana ou can-
tiga de embalar. A música não ge-
ra sentimentos senão emoções e,
como dizia Stravinski, a música,
expressa-se a si mesma.

Para compreender uma carta
de amor sem palavras, em mur-
múrios prosódicos carentes de
sintaxe e percebendo as paixões
que transmite, é preciso deixar-
se fecundar dos estímulos emo-
cionais sem pretender reduzir tu-
do à esquemática emoção das
palavras. Ainda assim, se as pa-
lavras fossem necessárias para
escrever essa carta de amor,
então com traço suavemente fir-
me diria: A memória, amor, é o
mecanismo de evocação que
concreciona o presente e nos
constrange a impelir o futuro. A
brêtema é o filtro que permite à
memória transcender as evo-
cações, para assim substanciá-
las, ao de leve, na nossa essência
até nos despir das cores, do tac-
to, do corpo, e nos fundir na
transparência. Amo a luz do ser
que me transforma em presença
intangível para me elevar no fir-
mamento do seu doce desejo.

Claro que se eu fosse monár-
quico não precisaria de escrever
uma carta aos Reis Magos. Que
o 2005 nos colme de músicas!
(galegas).♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Brêtemas da memória

Félix Mendelssohn.
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Gran parte dos
debates parlamenta-
res e dos mass media

son un diálogo de xordos,
porque cada quen se aferra
ás denotacións inmobilistas
das palabras.

Eis algúns desacordos.
“España, patria única e
indivisíbel”. Sabemos canta
astucia se precisou para co-
ar este aserto na
constitución de 1978.
Jürgen Habermas di: “se
non nos liberamos das difu-
sas nocións tocante ao Esta-
do-nación, se non nos desfa-
cemos das muletas de
nacionalidades e de unidade
de destino, seremos incapa-
ces de continuar con desafo-
go a vía cara unha socieda-
de multicultural, a vía cara
un Estado federal con
amplas diferencias rexionais
e un forte poder federal, e
sobre todo, a vía cara a un
Estado europeo unificado,
formado por moitas
nacionalidades”. (En G. Bo-
rradori, 2003, 88).

“E creou Deus o home á
súa imaxe, creouno á imaxe
de Deus, creouno varón e
femia” (Xn, 1, 27). Logo a
Torah describe a sociedade
patriarcal, polígama,
procreadora. Na Torah, e
na Biblia hebrea en xeral,
crúzanse códigos morais va-
riopintos; no 2 Sam, 1, con-
sérvase o canto de David á
morte do seu amigo: “o teu
amor era máis doce para
min que o amor das
mulleres”. O Cantar dos
cantares, libro erótico, enal-
tece o amor íntimo sen sub-
simión ao poder nin ás insti-
tucións. Se o cristianismo
baleirou de poligamia a
sociedade, inda non de
patriarcalismos. Queda tan-
to que andar para que o
Evanxeo se enculture no
mundo!

A ONU, e moi
especialmente os USA, ten
como eslogan: “impoñerlles
a democracia a todos os po-
bos”. Mais que democracia?
A ateniense era exclusiva do
“demos”; excluía os
escravos e os metecos. A Re-
pública romana deu un “tri-
buno” á plebe, pero o Sena-
do era só  de patricios. A
democracia europea do XIX
era censitaria; a do XX
negoulle o voto á muller ata
1931, en España, e até máis
tarde noutros estados. A ac-
tual ten tan submiso o exer-
cicio á timocracia que adoe-
cemos de melancolía. Unha
sociedade mundial
ilustrada, libre do poder as-
fixiante do capital, podería
estabelecer un sistema
democrático. Cando?

Se deconstruímos as
afirmacións capciosas,
poderemos dialogar;
poderiamos ter parlamentos
serios, gobernos fiábeis e es-
peranzas sen enganos.♦

A historia faina o pobo e
pode escribila cadaquén
á súa maneira, tan seque-
ra sen asumir que todos
somos actores do noso
propio tempo. Por eses
datos alguén no futuro
nos obxectualizará e po-
rá unha etiqueta clasifi-
catoria. O arrogante Na-
poleón xa dicía “que a
historia é unha fábula
que todos aceptamos”.
Alguén dixo igualmente
que os libros de historia
revelan as crenzas dos
seus mesmos autores.
Non falta verdade no de-
vandito; pero o que si é
certo é que hai pobos con
historia e pobos aos que
se lle nega, aos que nin
tan sequera se lles deixa
escribir o seu acontecer,
anúlase, con imposicións
caprichosas dos tiranos
que trazan o panorama
na medida da súa igno-
rancia. Ética e estética
camiñan xuntas e polas
obras coñecerémolos, di-
cían tanto  Cristo como
Marx. Seguimos crendo
na dialéctica do materia-
lismo histórico aplicado
á concreción de cada
contexto, espazo, tempo,
sociedade. 

Desgrac iadamente
semella que nesa espiral
da historía, somentes as
situacións límites colec-
tivas, as catástrofes,
marcan fitos, pechan e
abren capítulos, a non
ser o acontecer de estre-
las e magos daquel, qui-
zais mítico, “día feliz”
da historia do cristianis-
mo, paradoxalmente en
Belén, cando os anxos entoaban
o franciscano “Paz entre as xen-
tes de boa vontade”. Maís alá
das profecias e das supersti-
cións, a realidade é cambiante a
cada intre, sempre hai infindos
camiños os que elixir, sempre
pode haber un novo nacemen-
to... e velaí a sabedoría do ser
humano, saber crear novos mi-
tos e novos ritos nos que reci-
clarse e axilizar unha sabedoría
que debe camiñar cara adiante,

sempre  na busca do equilibrio. 
Escribía Voltaire que “a his-

toria non é máis ca unha expo-
sición de crimes e dor”. Sobre
unha historia escríbese outra
historia, mecánica pola que pla-
xiamos estruturas, esquemas,
períodos, e até semella que que-
remos calcar feitos. A pesar de
que algúns pobos aínda viven
na prehistoria, no medievo e
outros van de poderosos “lis-
tos” con dereito a manipulalo

todo. E nesa xerarquía non fal-
tarán os civilizados e cultos, e
os analfabetos bárbaros, os fieis
e os infieis, os xustos e os in-
xustos, e para simplificar, tal
como simplificabamos nas pelí-
culas de indios e vaqueiros, os
“bos” e os “malos” correndo
polo campo de batalla, de gue-
rra, cos Catro Xinetes da Apo-
calipse tripando sobre as mise-
rias humanas como na prehisto-
ria. Os “malos” sempre eran os

sufridos e exóticos in-
dios, os bárbaros perifé-
ricos. E nesa rutina his-
toricista as páxinas aca-
dan momentos fulguran-
tes cando os mártires se-
mentan de sangue os
campos de batalla, can-
do hai arrogantes vence-
dores e enmudecidos
vencidos. Sabendo que
a violencia soamente
pode xerar violencia e
morte. A historia, da que
tanto usamos e abusa-
mos, “cientificamente”
camiña xunto coa pai-
xón dos seus autores,
para tinxir as páxinas
–poida que, como nun
hospital– de sangue e
anestesia. 

Tamén alguén dixo
que namentres o lume e o
fume, o pranto do incen-
dio dure, resultará difícil
polas pegadas seguir o
proceso do sinistro; hai
demasiadas neboeiras
que embreteman o senti-
mento. As cuestións his-
tóricas non poden zan-
xarse como nun parque
da bolsa de valores, o
conto do elefante na ca-
charraría. 

Alguén dixo tamén
que os pobos que negan,
que se esquecen da súa
historia, están condena-
dos a repetila. Por aqui-
lo que se se quere saber
a onde se vai, induda-
belmente debe saberse
de onde se vén. Os erros
e os acertos deben con-
tar sempre nese facer e
desfacer do edificio. To-
da construción ten os
seus alicerces, sobre os

que cómpre seguir investigan-
do, anovando a súa cantería. E
sen caer no puzo do alleísmo,
na pescuda desa divindade
científica que é a obxectivida-
de, ninguén pode negar o inme-
so valor dese universo que é
calquera ser humano, especial-
mente cando, sen carautas, are-
lamos solidarizarnos en con-
ceptos tan etéreos, divinos, abs-
tractos e corrompidos como
democracia, liberdade, paz...♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

A amnesia histórica 

FELIPE SENÉN

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

de
Henrique
Alvarellos A NOSA TERRA



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

II MOSTRA
ORNITOLÓXICA
A agrupación ornitolóxica
Valdeorras presenta, por
segunda vez, os resultados
do seu traballo como cria-
dores de canarios, desde
mércores 5 ao venres ven-
res 7 de xaneiro no Pavillón
Vello, cunha interesante ex-
hibición na que poderemos
coñecer o fascinante mun-
do de cores, cantos e poses
dos paxaros.

IVÁN PRIETO
Pantomimas e outras tran-
galladas chámalle o artista
valdeorrés á súa mostra de
pintura, escultura e colaxes,
na galería Sargadelos até o
7 de xaneiro.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

PIONEIROS
DO CINE GALEGO
Esta mostra pódese visitar
no Museo Massó até o 30
de xaneiro.

■ TEATRO

LISISTRATA
A representación desta obra,
prevista para este xoves 30,
queda suspendida por moti-
vos alleos ao Concello.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

XXI CERTAME
DE PINTURA
Os traballos participantes
nesta convocatoria poden
contemplarse, até este xoves
30, na Biblioteca Central.

CarballoCarballo
■ MÚSICA

O LABIRINTO
DOS SOÑOS
É unha recreación escénica
inspirada na obra multime-
dia do mesmo título, escri-
ta e dirixida por Pepe Sen-
dón, en colaboración co
compositor Fran Pérez e o

deseñador gráfico Fausto
C. Isorna. Unha obra que
investiga novas formas de
contar historias por medio
da música, a animación en
3D e a interactividade dixi-
tal. As oníricas aventuras e
as moitas cancións de Ven-
tura, o protagonista, fan do
Labirinto dos Soños un
musical para todos os pú-
blicos, especialmente o in-
fantil de 6 a 12 anos, diver-
tido e orixinal con constan-
tes cambios de estilo. Os
tres músicos-intérpretes,
Pepe Sendón, Marcos
Teira e Xavier Olite, son
vellos coñecidos como
membros da Psicofónica
de Conxo, NARF, Marful...
Teremos a oportunidade de
asistir a este espectáculo
este xoves 30.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...
...O proceso de recupera-
ción patrimonial no Castro
de Viladonga, mostra que
explica, de xeito sinxelo,
didáctico e atractivo, as dis-
tintas fases polas que pasa o
patrimonio arqueolóxico
desde que se descobre até
que se garda ou exibe. No
museo do Castro de Vila-
donga até finais de ano de
10 a 19 h.

CeeCee
■ TEATRO

LAS AVENTURAS
DE SIETE
Esta peza será representada
por Pablo Nojes y Paprika
este xoves 30 no Salón de
Actos do Concello.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

SEIS PINTORES
LUCENSES
Poderemos visitar esta mos-
tra colectiva, até o 30 de xa-
neiro, na Casa da Cultura.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

CHICAGO
Até o 14 de febreiro pode-
mos ollar, no Colexio de
Arquitectos, esta colección
de fotografías sobre esta ci-
dade norteamericana.

DE HAES
Esta mostra de pintura per-
manecerá no Museo de Belas

Artes até o 20 de febreiro.

SEGURA TORRELLA
Unha mostra retrospecti-
va da súa obra podémola
contemplar, até o domin-

go 9, no Quiosque Afonso.

LUÍS SEOANE
A fundación do mesmo no-
me acolle a mostra Home-
naxe á Torre de Hércules,

49 debuxos do artista como
celebración dos 60 anos da
súa publicación.

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
mostra 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 9 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
este xoves 30 de decembro.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALICIA
& MILLADOIRO
A Fundación Barrié e o
Banco Pastor oferecen o IV
Concerto de Reis cun pro-
grama adicado á música do
compositor irlandés Bill
Whelan, baixo a mestría do
director Proinnsïas O’-
Duinn. O programa inclúe
Inishlacken, Riverdancy the

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

No 15º cabodano da morte de
Andrés do Barro, ademais das
moitas homenaxes que diversos
colectivos lle están a render, pre-
vese tamén a reedición dalgun-
has das súas músicas. Na década

do 1960, o cantante de Narón
chegou á fama grazas a ‘O tren’,
canción que levou o galego ás
listas de éxito. ‘Saudade de ti’ fai
escorregar bágoas nos que a es-
coitaron hai tanto tempo.♦

EscoitarEscoitar a a Andrés do BarrAndrés do Barroo
O O TTrinquerinque

N
º 

1.
15

7 
●

A
no

 X
X

V
III

 ●
D

o 
30

 d
e 

de
ce

m
br

o 
de

 2
00

4 
ao

 5
 d

e 
xa

ne
iro

 d
e 

20
05

☞ O ASOMBROSO
MUNDO DE BORJA

MARI E POCHOLO. Santia-
go Segura, o protagonista, con-
segue meterse no seu persona-
xe de “pijo madrileño”. Ben a
retranca, a música e o ambien-
te. O peor, o guionista, que dei-
xa a película a medio camiño. 

☞ OS INCRÍBEIS. Es-
pecie de familia supersó-

nica. Revival dos 50, mesmo
na ideoloxía. Mantén o ritmo,
aínda que carece do humor e
da ironía que se anuncian.

☞ BRIDGET JONES.
SOBREVIVIREI. Se-

gunda entrega da irreverente
Bridget Jones, neste caso cuns
cantos quilos de máis. A rapaza
namórase dun avogado da cla-
se media-alta inglesa, mentres
que un presentador de televi-
sión anda atrás dela. Máis
frouxa que a primeira parte,
pero con algún gag grazoso.

☞ 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 fran-
quismo. Grazas á súa interven-
ción desmantélase a cúpula da
banda terrorista. Película de
acción baseada en feitos reais
de pretendida equidistancia.
Reparto máis que aceptábel en-
tre o que destaca a actuación
de Eduardo Noriega.

☞ PRIMAVERA, VE-
RÁN, OUTONO... Un

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

☞ COÑECENDO A XU-
LIA. Annette Bening in-

terpreta a unha grande actriz de
teatro. Película de época (o
Londres dos trinta) con grandes
actores e ben dirixida por István

Szabó. Boa trama amorosa e
agradábel de ver. Non se bus-
quen grandes novidades: está
baseada na novela Theatre do
clásico Somerset Maughan. Re-
comendábel tamén para admi-
radores de Jeremy Irons, o ho-
me máis guapo de Inglaterra.

☞ LÚA DE AVELLA-
NEDA. O director de O

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

☞ MELINDA E ME-
LINDA. Parellas na

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.♦

CarCarteleirateleira

O labirinto
dos soños

estará este
xoves 30 en

CARBALLO.

A Fundación
Barrié

organiza, na
CORUÑA,

un Concerto
de Reis cun

programa
adicado ao
compositor

irlandés Bill
Whelan, á

dereita.

A Fundación
Luís Seoane
coruñesa
acolle unha
mostra da
Editorial
Media Vaca.

A mostra
Iconas
da George
Eastman
House, na
Fundación
Barrié da
CORUÑA,
amplíase
até o 9 de
xaneiro.



Seville Suite (Kinsale to
Coruña), que se interpreta-
rán en primicia nun concer-
to sinfónico. Para asistir ao
concerto –gratuíto–, que se
celebrará no Palacio da
Ópera o martes 4 ás 20:30,
hai que retirar as invita-
cións o domingo 2 na sede
da Fundación Barrié (Can-
tón Grande 9) de 12 a 14 e
de 17:30 a 20:30 h.

FeneFene
■ ACTOS

CAMPO DA FESTA
Como en anos anteriores, o
próximo 30 de xaneiro na
Casa da Cultura a partir da
19 h, celebrarase a IV edi-
ción do Campo da Festa,
trinque para que a mocida-
de, ou calquer outra persoa,
amose as súas habelencias
musicais. Para esta edición
confirmaron a participación
os grupos Ozono 3, Tula-
dopop, Último Giro, Deep
Pain, Desiré e Rockicide.

■ 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

IV XORNADAS
DE CURTAMETRAXES
No Ateneo, este xoves 30
proxectaranse ás curtas gaña-
doras dun Oscar Quiero ser
(2000), de Florian Gallen-
berger; Conejita (1998), de
Chris Wedge; Noche de
elecciones (1998), de An-
ders Thomas Jensen; Pa-
dre e hija (2000), de Micha-
el Dudok de Wit; Geri´s ga-
me (1997), de Jan Pinkava;
e Trevor (1994), dirixida por
Peggy Rajski. O venres tere-
mos as comedias Sueños
(1998), de Guillaume Tun-
zini; Elvis vive (1997), de
Marcel Visbeen; Encuentro
en Nueva York (1997), de
Claude Saint-Antoine; Na-
vidades negras (1998); do
belga Pieter van Hees; Bus-
ca (1998), de Lyn-Mareee
Danzey; George Lucas ena-
morado (1999), de Joe
Nussbaum; La dote de
Marcie (1999), de David
Macenzie; Primera navidad
(1999), de Kamel Chérif; e
El BMW rojo (2000) do bra-
sileiro Reinaldo Pinheiro.

■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS FERROLÁNS
O Club de Campo acolle
esta colectiva de pintura até
o domingo 9.

SOTOMAYOR 1875-
1976. DE CALLE REAL
Podemos ver esta mostra
até o 20 de xaneiro no C.C.
Torrente Ballester. No
mesmo lugar exhíbense até
o 12 de xaneiro unha co-
lección de Obras de pe-
queno formato.

FERROL
EN 22 MIRADAS
A galería Sargadelos amo-
sa, até o 21 de xaneiro, 22
traballos pintados sobre pa-
pel doutros tantos artistas
inspirados na cidade.

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.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ BENITO DÁVILA
A galería Lembranza-Sarga-
delos acolle, até o 8 de xa-
neiro, unha selección das sú-
as acuarelas sobre os oficios
tradicionais do mar e a ar-
quitectura autóctona galega.

LalínLalín
■ ACTOS

I XORNADAS
ANTIFASCISTAS
Organizadas pola AC Re-
vuelta en el Frenopático, ce-
lebraranse o 7 e 8 de xaneiro.
No café A Fundación, que é
onde se van desenvolver,
maiormente, as actividades,
o venres 7 ás 20 h, Manuel
Igrexas e Alberte Maceira
falarán sobre A represión
franquista e a guerrilla na
Comarca do Deza; e ás 22 h
proxectarase a película Terra
e liberdade, de Ken Loach.
O sábado 8, no mesmo lugar
ás 12 h, José Iglesias Paz fa-
lará sobre O exilio e a resis-
tencia interior. O relato dun
combatente anarquista; ás
18 h proxectarase a película
A chaqueta metálica, de
Stanley Kubrick; ás 20 será
a conferencia de Joaquín
Yebra-Pimentel sobre A
asociación para a recupera-
ción da memoria histórica.
Pasado, presente e futuro.
Previamente, ás 14 h, haberá
un Xantar Popular no Tele-
Clube de Lalín de Arriba con
pinchos, queimada e outras
sorpresas, que costa 3 euros
(na venda anticipada, para o
que hai que mandar un co-

rreo a enelfrenopatico@mix-
mail.com deixando os dados
e cantidade a reservar, po-
dendo recoller as reservas á
entrada do xantar). Remata-
rán as xornadas cun concerto
no Pavillón do antigo Cole-
xio “Manuel Rivero” ás 22 h.
e no que actuarán Escuela de
Odio (hardcore político astu-
rián), Tiro na Testa e Skar-
mento (punk-rock lalinense)
e Última Sakudida (punk la-
linense) por 3 euros, e para
conseguir as entradas hai que
seguir os mesmos pasos que
para o xantar, arriba indicado.

LugoLugo
■ ACTOS

ACTIVIDADES
DE NADAL
Até este xoves 30, no Museo
Provincial, realízanse distin-
tos obradoiros; no Centro So-
cial de Fingoi organizan un
Nadal Divertido, tamén este
xoves 30; Contos de Nadal
teremos no Centro Municipal
Lamas de Prado este xoves
30 e o luns 3 e martes 4; no
Centro Municipal da Mila-
grosa, este xoves 30, o luns 3
e o martes 4, organizan uns
obradoiros lúdicos e de velas;
no Centro Municipal Uxío
Novoneira, o luns 3 ás 17 h,
realizarase o obradoiro Escrí-
bolles a carta aos Reis; Ana
Carreira, Esme e Fátima Fer-
nández contarannos os seus
contos este xoves 30 ás 17 h.
no Centro Uxío Novoneira e
o martes 4 ás 11 no Centro
Social Sagrado Corazón

■ EXPOSICIÓNS

ARTE TÉXTIL
CONTEMPORÁNEA
Podemos visitar esta mos-
tra, até o 30 de xaneiro, na
capela de Santa María.

NARRACIÓNS
Caxigueiro presenta, até o
31 de decembro no Museo
Provincial, o seu traballo
dos últimos catro anos, de

luns a sábado de 10:30 a 14
h. e de 16:30 a 20:30 h. e os
domingos de 11 a 14 h. Nes-
ta mostra recóllense as insta-
lacións realizadas polo artis-
ta mindoniense nos últimos
anos, se ben, tamén, hai un-
ha serie de pezas e instala-
cións feitas adrede para o es-
pacio do museo, coas que
trata de xogar cos conceptos
de obviedade/ambigüidade.
O artista, tras formarse no
mundo da cerámica na dé-
cada dos 80, decidiu am-
pliar o seu horizonte plásti-
co con propostas nas que
incorpora novos materiais e
técnicas.

ISAAC DÍAZ PARDO
Na Fundación Caixa Gali-
cia podemos ollar esta re-
trospectiva da súa obra pic-
tórica, composta por cadros
pertencentes aos fondos da
entidade.

■ MÚSICA

SHOTTA
O MC sevillano, considera-
do unha das revelacións do
hip-hop estatal deste ano,
presenta o seu álbum de de-
but La Selva, este xoves 30
no Clavicémbalo.

MugardosMugardos
■ ACTOS

OBRADOIROS
INFANTÍS E XUVENÍS
Celebraranse no Centro Cívi-
co do Concello este xoves 30.

MurMurosos
■ EXPOSICIÓNS

SOLIDARIEDADE
CON BOLIVIA
Até o 5 de xaneiro, podere-
mos visitar esta mostra foto-
gráfica solidaria con Bolivia,
organizada pola Cuadrilla
de Pepa A Loba, da A.C.R,
Peña Celtista, na procura do
sorriso dunha crianza, na
Casa da Cultura.

OurOurenseense
■ ACTOS

ACTIVIDADES
PARA A MOCIDADE
Estes actos de Nadal, diri-
xidos á mocidade, véñense
celebrando no Centro da
Asociación Xuvenil Amen-
cer, e chegan até o domingo
9. Máis información en
amencer@teleline.es.

■ EXPOSICIÓNS

PAISAXES
O obra de Marcelo Fuen-
tes exhíbese na galería Ma-
risa Marimón até o 20 de
xaneiro.

FAROS E MARES
Podemos ollar a pintura de
Xurxo Alonso, até o 20 de
xaneiro, na galería Visol.

SANDRO CHÍA
Y EL CAMINO
Esta mostra estará instalada
no Centro Cultural da Depu-
tación até o 16 de xaneiro.

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

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

PontedeumePontedeume
■ ACTOS

CONSECUENCIAS DA
RECONVERSIÓN NAVAL
Conferencia a cargo do Se-
cretario Nacional da Fede-
ración do Metal e voceiro
da CIG na mesa negociado-
ra de IZAR, Antonio López,
o venres 7 de xaneiro no
Concello. Organiza a AC
Treme a Terra, co gallo do
seu X aniversario.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

A PARROQUIA
RETRATADA
As fotografías de Pedro
Brey pódense ollar no Pazo
da Cultura até o 9 de xaneiro.

IMAXINA PONTEVEDRA
A Casa das Campás acolle,
até o 15 de xaneiro, esta
mostra organizada polo
Concello sobre o urbanis-
mo da cidade, na que se in-
forma das obras realizadas
e as que están e marcha, das
parroquias e do Plan Xeral.

ESPIRAL DO SOÑO
Podemos ver esta mostra de
Menchu Lamas no Café
Moderno até o 16 de xaneiro.

A VIRXE PEREGRINA
Até este xoves 30 de decem-
bro, o edificio Sarmiento
acolle esta mostra sobre ico-
nografía e culto relixioso.

■ MÚSICA

NATAL DOS SIMPLES
Festival de panxoliñas tra-
dicionais, galegas e portu-
guesas, que terá lugar este
domingo 2 ás 18:30 no Pa-
zo da Cultura, coa actua-
ción do grupo de Mos,
Malvela, e dos portugueses
do Porto, Vozes da Rádio.
Aninovos, xaneiras, cantos
de reis ou panxoliñas, xun-
to cun espectáculo audiovi-
sual, para rescatar o que foi
sempre o noso nadal e hu-
manizar, de novo, estas fes-
tas. Ademais estará Uxía
Senlle, como directora ar-

tística; Quim Farinhas,
violinista de Berrogüetto;
Xoaquín Xesteira, gaitei-
ro de Treixadura; e a pro-
pia Uxía.

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.

RibadumiaRibadumia
■ ACTOS

OBRADOIROS
DE BARRO...
E de postais, panxoliñas,
etc na Casa da Cultura este
xoves 30.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas
do s. XVII póderase visitar
até fins do 2004 no Museo
do Gravado, en Artes.

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
■ EXPOSICIÓNS 

GALICIA
DESDE OS FAROS
Até o 20 de xaneiro pode-
mos ollar esta mostra na
Casa da Parra.

HERDANZA E CAMIÑO
Esta mostra pódese ver, até
o 20 de xaneiro, na Aula
Sociocultural de Caixa Ga-
licia.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Gali-
cia acolle esta retrospecti-
va até o 16 de xaneiro dos
fondos da súa colección.
No mesmo lugar podemos
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Continúa,
no Centro

Cultural do
PORRIÑO,

a mostra de
fotografías

recuperadas
polas

parroquias
do concello. 

O grupo
tradicional

Malvela,
xunto cos

portugueses
Vozes da

Rádio,
intervén no

festival
Natal dos

Simples este
domingo 2
no Pazo da
Cultura de

PONTEVEDRA

Xosé
Freixanes
mostra a
súa pintura
na galería
Trinta de
SANTIAGO.



ollar unha exposición de
incunábeis.

SUSANA RECIO
Mostra as súas pinturas,
baixo o título Estruturas e
mundos líquidos, na galería
Sargadelos até o 20 de xa-
neiro. Neste mesmo lugar
podemos contemplar as fo-
tografías de Javier Igle-
sias, con textos de Lupe
Gómez, até este xoves 30
de decembro.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha magní-
fica retrospectiva que aborda
o traballo creativo nos diver-
sos ámbitos artísticos (pintu-
ra, escultura, arquitectura,
cinema, fotografía, literatu-
ra, teatro e deseño) durante
os vinte anos transcorridos
entre 1916 e 1936, preten-
dendo provocar a reflexión
sobre o ritmo que marcaron
os feitos culturais e aconte-
cementos históricos no devir
do noso país.

JOSÉ MANUEL BROTO
Até o 5 de xaneiro a galería
SCQ (General Pardiñas 10-
12, semisoto 8) acolle o tra-
ballo colorista deste mara-
billoso pintor abstracto.

AS BOLBORETAS
QUEREN VOAR
A galería Sargadelos exhibe
até este xoves 30 as fotogra-
fías de Javier Iglesias.

XOSÉ FREIXANES
Ten unha mostra na galería
Trinta (Virxe da Cerca 24,
nova pax www.trinta.net),
onde permanecerá até o 15
de xaneiro.

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

NON-STOP
Esta mostra de Jo Redpath
permanecerá no teatro Ga-

lán até este xoves 30 de de-
cembro.

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA
No Museo do Pobo Galego
poderemos ollar, até este
xoves 30 de decembro, esta

mostra na que se destaca a
relevancia do sector gan-
deiro, especialmente o va-
cún, na economía e na cul-
tura popular. No mesmo lu-
gar permanecerá até a mes-
ma data unha retrospectiva
de Otero Besteiro.

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

COSME III DE MÉDICIS
O Xacobeo presenta no mu-
seo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titulada
A viaxe de Cosme III de Mé-
dicis a Compostela, na que
poderemos contemplar a obra
de Caravaggio O prende-
mento de Cristo, traída expre-
samente desde o Museo Na-
cional de Odessa en Ucraina.

NANCY SPERO
No CGAC encóntrase a mos-
tra O peso do corazón fronte
á pluma da verdade, na que
se presenta o traballo da ar-
tista norteamericana, por pri-
meira vez no Estado. Cunha
importante carreira ao longo
de máis de cinco décadas, re-
coñecida como unha das lí-
deres da arte feminista, pode-
remos contemplar a súa obra
até o 6 de xaneiro.

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

■ MÚSICA

ESGUINCE:
THE PALEO ROCK BAND
Rescatado do paleolítico do
rock compostelán, este grupo
será o encarregado de abrir a
programación do 2005 na sa-
la Nasa, o vindeiro venres 7
ás 22 h. No mesmo lugar o
sábado 8 ás 21:30 h. vai tocar
a banda de metal compostelá
Túzaros, xunto cos rapeiros
locais INK.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar o Concerto de Reis,
baixo a dirección de Tuo-
mas Ollila, no que interpre-
tará obras de J. Strauss, Ch.
Goumod e B. Semetana, o
vindeiro mércores 5 ás 21 h.
no Auditorio de Galicia.

TTuiui
■ MÚSICA

CONCERTO
DE FIN DE ANO
Para festexar estas datas

poderemos escoitar este xo-
ves 30 o tradicional concer-
to de fin de ano a cargo da
Coral Polifonica da S.I.
Catedral tudense e a Ban-
da de Música Popular.

VVigoigo
■ ACTOS

OBRADOIROS INFANTÍS
DE NADAL
Este xoves 30 de decembro e
o martes 4 e mércores 5 de
xaneiro o Laboratorio das
Formas do MARCO conti-
núa cos obradoiros para
crianzas de 3 a 8 anos, que
comezaron o pasado día 22.
Desde as 12 e até as 14 h, as
crianzas, acompañadas po-
los educadores do museo,
centraranse na creación de
distintos obxectos e instala-
cións relacionados co Nadal.

PATINAXE SOBRE XEO
Na Praza do Concello insta-
louse unha pista de 450 me-
tros cadrados que estará
aberta até o 10 de xaneiro,
os días laborabeis ininte-
rrompidamente de 10 a 21
h., os venres e sábados de
11 a 1 da madrugada e os
domingos de 11 a 21 h.

■ CINEMA

RESFEST 04
No salón de actos do MAR-
CO remata o festival de ci-
nema dixital. Este xoves
xoves 30 clausúrase con
Resfest Shorts III e Cine-
ma Electrónica.

■ EXPOSICIÓNS

ARTURO CIFUENTES
A Sala II do C.S. Caixanova
acolle esta mostra, até o 16 de
xaneiro. No mesmo lugar ex-
híbese Paisaxes de Interior,
da pintora Belín Álvarez.

BOUZAS-VIGO.
CEN ANOS DE UNIÓN
No museo municipal Qui-
ñones de León podemos vi-
sitar esta mostra conmemo-
rativa até o 27 de marzo.

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

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encon-

XIX PREMIO ÁNXEL FOLE
O certame de ensaio promovido
pola Fundación Caixa Galicia e o
diario El Progreso de LUGO adíca-
se, desta volta, á vida e obra de Ni-
comedes Pastor Díaz, e está dota-
do con de 9.000 euros. Poderán
optar os traballos inéditos, escritos
en galego ou castelán, dunha ex-
tensión mínima de cen folios e
máxima de douscentos, que versen
sobre esta figura da cultura galega,
debéndo entregarse antes do 31 de
marzo de 2005. Máis información
no teléfono 981 188022 ou en
prensa@caixagalicia.es.

III PREMIO GALICIA
INNOVACIÓN JUNIOR
Poderán participar a mocidade ga-
lega, ou residentes na Galiza, de
entre 12 e 18 anos, con traballos
individuais ou en grupo, con dúas
propostas como máximo por con-
cursante, e nas que se valorará a
aplicación de coñecementos ad-
quiridos polos participantes na súa
vida académica, ademais da orixi-
nalidade das propostas, a súa utili-
dade e as posibilidades reais de le-
valas á práctica. Estabelécense dú-
as fases para este certame: nunha
primeira entregarase ou remitira-

se, antes do 31 de xaneiro, á Di-
rección Xeral de I+D da Consella-
ría de Industria en SANTIAGO DE
COMPOSTELA o formulario dispo-
ñíbel debidamente cumprimenta-
do, xunto cunha declaración xura-
da do concursante ou concursantes
(caso de ser un grupo) dos requisi-
tos estipulados, copia do seu DNI
así como do docente ou docentes
que asistan na elaboración da pro-
posta e un certificado que acredite
que pertencen ao cadro de persoal
do centro educativo, e 7 copias
dunha memoria que proxectará e
desenvolverá unha idea que se tra-
duza nun novo produto, nun novo
servizo ou ben nunha maneira de
producir algo xa existente; a se-
gunda fase iniciarase o 29 de fe-
breiro, coa publicación en internet
dos 16 traballos preseleccionados
polo xurado, momento desde o
que os seus titulares terán un mes
de prazo, até o 31 de marzo, para
presentar o desenvolvemento da
idea exposta na primeira fase a tra-
vés dun bosquexo, plano e/ou de-
buxo. Os concursantes que consi-
gan chegar a esta fase recibirán
varios accésits e premios consis-
tentes en PDAS, cámaras dixitais e
ordenadores portátiles. Toda a in-

formación en www.dxid.org e
www.galiciainnovacion.com.

XX PREMIO
ANTÓN LOSADA DIÉGUEZ
Está convocado polos concellos
do Carballiño e Boborás, para
perpetuar a memoria deste insigne
galeguista, natural destas terras, e
contribuir ao fomento da cultura
galega, pola que tanto loitou o
ilustre mestre. Dotado con 12.000
euros, premiará dúas obras, xa pu-
blicadas, unha no eido da creación
literaria, e outra, no da investiga-
ción (6.000 euros para cada unha).
Deberán estar escritas en galego,
non sendo consideradas as tradu-
cións de orixinais publicados nou-
tras liinguas; deberán ser primei-
ras edicións e estar publicadas en-
tre o 1 de xaneiro e o 31 de de-
cembro do 2004; non estar pre-
miadas por outros certames; ex-
clúense os textos escolares, edi-
cións por fascículos, de luxo ou de
tirada restrinxida; as editoriais po-
den ser de fóra ou da Galiza e o
prazo de presentación (na secreta-
ría do Concello do Carballiño) re-
mata o 31 de xaneiro do 2005;
presentaranse 9 exemplares que
pasarán a engrosar os fondos da

bibliotecas das institucións repre-
sentadas no xurado. O xurado, so-
berano, dará a coñecer a decisión o
30 da abril do 2005 no Concello
do CARBALLIÑO e a entrega oficial
farase nun acto liteariro a celebrar
no Pazo de Moldes, Boborás,  o 11
de xuño.

OBRADOIRO DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
Continuando coa programación de
Danzas do Mundo, o Concello de
FENE abre a matrícula para este
obradoiro de Danza Contemporá-
nea, que comezará o 13 de xaneiro
nas instalacións do Círculo Cultu-
ral Recreativo e Deportivo de Per-
lío, todos os xoves (até o 13 de
marzo) de 20 a 22 h, estando as
prazas limitadas a 15. A inscrición
poderá facerse nas dependencias
administrativas do Pavillón Poli-
deportivo da Xunqueira, en San
Valentín, até o 11 de xaneiro, de
luns a venres de 10 a 13:30 e os
mércores, ademais, de 16 a 19 h.
Está dirixido a calquera persoa,
maior de 12 anos, que queira di-
vertirse desenvolvendo o sentido
do ritmo e da liberdade de expre-
sión corporal a través de diferentes
técnicas de movemento.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Convócanse para o 2005 as axudas
aos alumnos de centros escolares pa-
ra o consumo de leite e produtos lác-
teos. Os novos solicitantes que quei-
ran participar no programa deberán
solicitalo ao Fondo Galego de Garan-
tía Agraria segundo os modelos que
se contemplan no Diario Oficial de
Galicia do 22 de decembro de 2004.

Esta mesma consellería vén de
convocar axudas no sector das forra-
xes desecadas, que se concederán ás
empresas de transformación autori-
zadas. As solicitudes presentaranse
nos servizos provinciais FOGGA.♦

CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Véñense de convocar subvencións
para a creación de establecementos
de turismo rural. Poderán ser obxec-
to de subvención os investimentos
relativos á rehabilitación ou restau-
ración de construcións que permitan
a creación dunha aldea de turismo
rural, sempre que polas súas caracte-
rísticas permitan a oferta de aloxa-
mento, restauración e outros servizos
complementarios. Considéranse in-

vestimento subvencionábel tanto a
execución material de obra como a
redacción dos proxectos e a direc-
ción de obra, non sendo subvencio-
nábeis o mobiliario nin as taxas e im-
postos legalmente esixidos. Poderán
ser beneficiarios os titulares das
construcións nas que se poidan reali-
zar os investimentos. A orde contem-
pla toda unha serie de requisitos que
se poden consultar na páxina web da
Xunta de Galicia (www.xunta.es).
As solicitudes presentaranse por du-
plicado na Delegación Provincial da
Consellaría de Cultura, Comunica-
ción Social e Turismo corresponden-
te á localización do investimento♦

CONSELLARÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E
RELACIÓN LABORAIS

Veñen de establecerse axudas indivi-
duais para o tratamento de drogode-
pendencias en comunidades terapéu-
ticas do estado que conten coa auto-
rización de funcionamento outorga-
da pola administración autónoma
respectiva. Poderán ser beneficiarias
as persoas afectadas por algún tipo
de toxicomanía ou alcoholismo que
residan en Galiza, cunha necesidade
obxectiva de tratamento e que non
perciba prestación económica de
análoga natureza. As solicitudes for-

malizaranse mediante instancia nun
prazo de dous meses a partir do 22
de decembro.♦

SERVIZO GALEGO
DE PROMOCIÓN DA
IGUALDADE
DO HOME E DA MULLER

Convócanse axudas e subvencións
para a creación de empresas de inte-
gración laboral da muller. Poderán
ser beneficiarias as mulleres indivi-
dualmente consideradas que, ato-
pándose en situación de desempre-
go cunha antigüidade mínima de
tres meses, se establezan como tra-
balladoras autónomas ou se consti-
túan baixo unha forma societaria de
carácter unipersoal, que desenvol-
van de xeito habitual a súa activida-
de profesional na empresa para a
que se solicita subvención e se cre-
en, cando menos, un posto de traba-
llo por conta allea e, ademais, aque-
las mulleres que atopándose en si-
tuación de desemprego, e polo me-
nos unha delas cunha antigüidade
mínima de tres meses, se unan ou
asocien e creen postos de traballo.
As solicitudes presentaranse no re-
xistro do Servizo Galego de Promo-
ción da Igualdade do Home e da
Muller. Máis información na páxina
web da Xunta de Galicia.♦

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

Túzaros
tocan o

vindeiro
xoves 8
na sala

Nasa de
SANTIAGO.



tra no Espazo Anexo do
MARCO, é o resultado dun-
ha obra en proceso, iniciada
na primavera deste ano coa
selección de cinco proxec-
tos de 6 artistas procedentes
da Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra. Todo o
proceso creativo en
www.marcovigo.com/ego.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Nestes días podemos visi-
tar, na Casa Galega da Cul-
tura (Praza da Princesa 29)
esta mostra interétnica.

PINHO VALEIRAS
Ten unha mostra, chamada
Pintas na prensa, de ca-
ricaturas sobre xornais, que
podemos coñecer no pin-
cho-paf A chaquetiña de
punto en Poboadores 17 a
partir das 19:30 e até o 8 de
xaneiro.

ANTONIO HEREDERO
A Casa das Artes acolle es-
ta mostra antolóxica con-
formada por oitenta obras
do pintor madrileño, e vi-
gués de adopción. No mes-
mo lugar exhíbese Paisaxes
de Interior, da pintora Be-
lín Álvarez.

MONTAÑEIROS CELTAS
Este colectivo amosa, até
final de decembro, as ima-
xes participantes no seu
concurso de fotografía na
Casa do Libro.

RECORDOS
DO XOGUETE
É unha mostra realizada
cos fondos do Museo Cas-
telán-manchego do Xogue-

te que poderemos visitar
no Museo Municipal Qui-
ñones de León.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As fotografías do Wildlife
photographer of the year
04 poderemos contemplalas
na sala de exposicións III
do Centro Social Caixano-
va 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.

GALICIA,
CAMIÑO CELESTE
Na Casa das Artes encón-
trase esta exitosa mostra fo-
tográfica 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.

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

ÁNGEL
R. RICARDO RIOS
O pintor cubano emigrado a
México móstranos a súa obra
na galería Adhoc (Joaquín
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.

ARTE DE AMÉRICA
LATINA
O CS Caixanova reune, até o
9 de xaneiro, unha excelente
mostra de máis de 140 pintu-

ras, esculturas e fotografías
de 80 artistas latinoameri-
canos contemporáneos da
talla de Diego Rivera, Ho-
racio Coppola, Botero, Ba-
rradas, Tarsila de Amaral,
Vicente Rojo, ou Torres
García, ademais de artistas
emerxentes cunha amplia
proxección internacional,
pertencentes ao museo do
Centro de Arte Reina Sofía.

O ESTADO
DAS COUSAS
Até o domingo 9 de xaneiro
podemos visitar na planta
baixa e primeiro andar do
MARCO esta mostra sobre O
obxecto na arte, de 1960 aos
nosos días, composta por
117 esculturas, pinturas, ins-
talacións, obxectos, fotogra-
fías e videoproxeccións per-
tencentes ás coleccións dos
Fondos Rexionais de Arte
Contemporánea de Francia.

■ MÚSICA

VALLA-BRASS
O C.V.C. de Valadares aco-
lle, este domingo 2 ás
18:30, un concerto de ani-

novo ao cargo deste grupo
de metais. Este mesmo
Centro Veciñal e Cultural
celebra, o vindeiro xoves 6
desde as 16:15 h. no campo
de fútbol da Gándara, un
Certame de Rondallas.

ORQUESTRA
SINFÓNICA
DA ÓPERA DE KIEV
Dirixida por Victor Zdvo-
renko, interpretará valses e
polkas da familia Straus e
obras de Gounod, Kreisler,
Chaikovski, Rossini... o
martes 4 a partir das 20:30
no CC Caixanova.

BLOCO
CHUPAQUÍ-CARNAVAL
Gran festa de presentación
do Carnaval 05 do Bloco
Chupaquí-Carnaval no To-
doBrasil (r/ Rosalía Castro)
con caipirinha, feixoada...
este xoves 30 ás 24 h.

TRIÁNGULO
DE AMOR BIZARRO
Poderemos escoitar en di-
recto a esta banda o vindei-
ro venres 7 ás 00:30 h. na
sala Iguana Club.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

TRAXES MILITARES
Na Casa da Cultura amó-
sase, até xaneiro, unha im-

presionante colección de
uniformes de exércitos e
corpos policiais de todo o
mundo.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

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

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

TITANIC,
THE EXHIBITION
Mostra sobre o magnífico e
malogrado transatlántico,
con obxectos recuperados
do fondo do mar como
xoias, cartas, fotos, móbeis,
ou documentos, así como
reproducións dos cuartos,
corredores, salas de festas,
e as novas de xornais de to-
do o mundo que recolleron
o desastre. No mercado Fe-
rreira Borges até o 20 de
marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

SIÃO CHINA JAPÃO
Os portugueses e o Oriente
1840-1940 pode visitarse
de luns a venres de 10 a 19
h e os sábados de 10 a 17 h.
até o 29 de xaneiro na Bi-
blioteca Nacional.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

CASA DE GALICIA
Acolle a mostra de pintura
de Carmen Suárez, pinto-
ra realista con suaves to-
ques impresionistas, até o 6
de xaneiro.♦

IDENTIDADE GALEGA
www.identidadegalega.org

Páxina electrónica de Identidade Galega,
IDEGA, partido político de nova creación
que se define como de centro e ámbito
galego. Tamén proclama que “o gale-
guismo do século XXI vai de fronte pola
autoafirmación do pobo galego”. Inclúe
o seu programa, documentos, seccións,
descargas, contas de correo e noticias,
entre outras posibilidades.♦
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■ Cóidanse nenos e anciáns en Vi-
go, persoal especializado en educa-
ción e con experiencia na atención de
persoas maiores. Preguntar por Ro-
sana Pérez no telf. 667 545 033.

■ Realizo animación de festas in-
fantís con xogos, deporte e baile, e
adestramentos persoais para distin-
tas idades para manterse en forma
física en Vigo. Interesados contactar
con Emiliano no 667 545 033.

■ En Meira, Lugo, alúgase casa ru-
ral, perto do nacemento do río Mi-
ño. Tres cuartos dobres con baño, co-
ciña, calefacción e 10.000 m2 de finca.
Fins de semana ou temporada. Telf.
982 331 700, 686 753 105 ou www
distridido.com

■ Envía a túa protesta contra a ca-
dea de tendas CUSTO por deturpar a
nosa toponimia a www custo-barcelo-
na.com

■ 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.

■ 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 enxe-
ñaría dá clases particulares en Vi-
go: Primaria, ESO e Bacharelato. Ma-
temáticas, Tecnoloxía, Física, Infor-
mática, Electrónica, 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
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,
alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.

■ 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 muller quere saber o que
hai detrás deste anuncio que me es-
criba ao correo electrónico galizana-
cion1965@yahoo.es.

■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Meu Patrão,
de Beatriz
Milhazes,

que
podemos

contemplar
na mostra

Arte de
América

Latina, no
Centro
Social

Caixanova
de VIGO.

Antón
Lamazares
mostra a
súa pintura
na galería
viguesa
VGO.

Wildlife
photogrpher
of the year
04 pódese
contemplar
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.
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Do 30 de decembro
de 2004 ao 5 de
xaneiro de 2005 Pero, como raios non

imos estar confusos?
Amenábar, o noso ho-

me en Hollywood, non aca-
bou a carreira de imaxe; os
xoguetes dos Reis Magos son
made in China; as rúas están

cheas de nenos adoptados
que non veñen de París nin
moito menos; en moitos mu-
seos e locais públicos e priva-
dos substituiron os guías ex-
pertos por gardaxurados que
te guían a punta de pistola; a

radio episcopal COPE (por bo-
ca de Jiménez Losantos) é a
máis crítica coa monarquía;
PP, PSE e a ex Batasuna vo-
tan unidos contra os orza-
mentos do goberno vasco...
Por favor, unha búsola!♦
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A guerra
é agora
GUSTAVO LUCA

Vinte e un meses
despois do bom-
bardeo de Bagdad

as razóns do Iraq ábrense
paso. A Resistencia axús-
tase en todo ao Dereito In-
ternacional e á Carta das
Nacións Unidas, mesmo
no lídimo uso de medios
armados contra o invasor.

Na fronte da propa-
ganda, toda a potencia das
mentiras públicas, ben pa-
gadas polo ocupante, non
dá para negar a evidencia.
Quen agoiraría que o ar-
gumento estratéxico (a
ameaza planetaria do Iraq)
por exemplo, sería en tan
pouco tempo a nai de to-
das as mentiras. Outra fa-
lacia de vulto que se  re-
volve agora contra quen a
inventou é a famosa Gue-
rra de marzo de 2003.
Que guerra podía facerse
contra un país ao que lle
queimaron campos, esco-
las, sistema de sanidade e
comunicación e os medios
de vida e que inzaron de
uranio en 1991? 

Un fiel e autorizado
amigo do Iraq como é
Carlo Frabetti indica un
aspecto da organización
da Resistencia que lles es-
queceu ás patrullas de xor-
nalistas de todo o mundo
vestidos con chaleque de
cazador de cervos: o go-
berno do Iraq puido ter de-
rrubado as pontes do Ti-
gris e apoiarse na barreira
natural deste cumprido río
para defender Bagdad. Por
que non o fixo? Por priva-
ren aos invasores dun ar-
gumento (esmagar a Re-
sistencia) para sepultar a
cidade con bombas. Dei-
xando entrar os soldados
norteamericanos e británi-
cos, os iraquís tiñan a se-
guridade de que os bom-
bardeiros cesarían. 

A verdadeira guerra
comeza ao día seguinte da
ocupación e líbrase con
táctica de guerrillas e ar-
mamento lixeiro. O gober-
no de Saddam Hussein re-
partira sete millóns de ar-
mas lixeiras entre a pobo-
ación para librar esta pre-
visíbel guerra de resisten-
cia. O reparto de armas ao
pobo, que tan bons resul-
tados obxectivos lle está
dando á Resistencia ira-
quí, produce outro interro-
gante de gran densidade
informativa no que non re-
parou a prensa elegante:
como un pobo que odiaba
o seu goberno non volveu
contra el despois da des-
feita de 1991 este arsenal
que tiña nas mans? 

Os iraquís non se tra-
bucan de adversario. A
Resistencia avisa de que
os secuestros de Maggie
Hasan, as dúas Simonas e
os dous xornalistas fran-
ceses son asunto da Zona
Verde e non seu.♦

Ano XXVII.
IV Xeira.

CÉSAR LORENZO GIL
Luciano Rodríguez (Viana do
Bolo, 1951) é un dos grandes
coñecedores da poesía galega.
Recoñecido polas súas máis va-
riadas antoloxías, presenta ago-
ra Poetas galegos do século XX.
Antoloxía (Espiral Maior), un-
ha desas obras selectas que que-
dan ben en calquera biblioteca.

O seu libro chega xusto antes
de Reis. A poesía é unha boa
opción para quen non sabe que
agasallar?

Desde logo que si. É o noso
xénero de referencia desde a Ida-
de Media até hoxe e un libro co-
ma este ten interese polos autores
que inclúe e tamén polo seu as-
pecto, cunha edición moi coida-
da, con tapa dura. Mais comprar e
ler poesía é algo que se debería
facer acotío, non só nas festas.

Xa contratou escoltas para
librarse dos odios de moitos
autores vivos excluídos da súa
antoloxía?

Os que me coñecen xa están
afeitos aos meus traballos e saben
que hai que escolmar. Fun hones-
to e até quedaron fóra amigos
meus. Para calquera que pense
que nisto das antoloxías pesa moi-
to a amizade, eu dígolles que só
elixín uns ou outros autores por
razóns exclusivamente literarias.

Cales foron eses baremos?
Normalmente, os antólogos

procuramos incluír autores repre-
sentativos, enmarcados ou que en-
cabezaron diferentes tendencias
nalgún momento. O meu interese
era recoller todos os camiños poé-
ticos galegos do século XX.

Hai quen di que a poesía
galega vive unha ‘Idade de Ou-
ro’ arestora.

Son expresións feitas que
quedan moi ben. Falando en se-
rio, coido que vivimos un mo-
mento interesante, cun nivel lite-

rario aceptábel, igual que xa su-
cedeu noutras alturas dos últimos
cen anos. O que sentimos os es-
tudosos é que a poesía galega en-
caixa ben no seu contorno e reci-
biu gabanzas de críticos tan im-
portantes como o italiano Emilio
Coco, publicáronse traducións ao
catalán, por exemplo e até hai re-
vistas de poesía españolas que lle
adicaron monografías.

O que se ve no comezo do
século XXI é que xa non hai a
proliferación de movementos
poéticos da década do 1990.

Todo o que sobe baixa. A im-
pronta dos novísimos foi desta-
cábel hai dez anos. O Batallón
Literario da Costa da Morte e
outras iniciativas levaron a lírica
á noite, aos pubs e aos mozos.
Mais eses autores xa non teñen
20 anos e é normal que aquel im-
pulso estea calmado. Aquel am-
biente ha volver.

Seguindo o tópico, a poesía
é unha arma cargada de futuro

ou corren maos tempos para a
lírica?

Non quero ser pesimista. Os
lectores de poesía somos os necesa-
rios. Somos poucos pero fieis.
Quen se achega aos versos é alguén
moi esixente, culto, entregado ás le-
tras. Cómpre unha iniciación para
gozar da linguaxe poética. Para es-
pallar a poesía fai falta propaganda
e pedagoxía. Eu sempre leo algun-
has estrofas denantes de comezar as
miñas clases. Talvez algún alumno
tome curiosidade e vaia de propio
pé buscar outros textos ás bibliote-
cas ou ás librarías.

Onde se fai mellor poesía, nos
bares, nos despachos, na acade-
mia, na casa a rentes da estufa?

En calquera lugar. Un dos
mellores poetas do século XX,
Avilés de Taramancos, tivo unha
taberna. E outro nome senlleiro
como Manuel Antonio, mariñei-
ro. En troques Ricardo Carvalho
Calero fixo unha gran poesía
desde o ámbito académico. O

que fai falta para ser bo poeta é
formación, que nada ten a ver
cos títulos universitarios.

Nunha antoloxía de 38 au-
tores, só catro son mulleres.
Dista a poesía galega da pari-
dade de Zapatero?

Estase a corrixir o desequili-
brio entre xéneros. Na última dé-
cada incorporáronse unha man-
chea de novas voces femininas
moi interesantes. Mais no cóm-
puto xeral do século XX, se aten-
demos a razóns literarias, a cifra
é escasa, con certeza. 

A antoloxía detense na xe-
ración dos 80. Fágame de ollei-
ro, que outros nomes debemos
apuntar para o futuro?

Por razóns de edición, decidín
excluír os menores de 45 anos. Se
me pide outros nomes a ter en con-
ta, non vou arriscar: o finado Eu-
sebio Lorenzo Baleirón, Román
Raña, Ana Romaní e Xosé Manuel
Millán son catro valores seguros,
cunha obra de gran peso.♦

Co gallo do 60 aniversario da
publicación do Sempre en Galiza,

A Nosa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,

deseñado por Pepe Carreiro,
a partir das letras de Castelao e

a espiral celta.

Prezo: 20 euros.

Peticións ao teléfono
986 433 830.

EDICIÓN LIMITADA.

Luciano Rodríguez
‘Os lectores de poesía somos poucos pero fieis’

A.N.T.


