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ASIER BASTIDA / DEIA

A LITERATURA EUROPEA INSISTIU EN DESCRIBIR ESPAÑA
como país habitado por xentes apaixonadas. É significativo que, en
cambio, nin galegos, nin cataláns, nin vascos, señan caracterizados
particularmente dese modo. A aprobación en Gasteiz do proxecto
para un novo estatuto vasco desatou en Madrid un estado febril máis
propio dos estadios que dos parlamentos. A política estatal, como o
equipo de Florentino Pérez, ten as vitrinas cheas de xestas heroicas,
pero está falta dun proxecto de equipo. Esa escaseza de ideas é a que
provoca o nerviosismo. Mais, o camiño non debería ser o de des-
cualificar ou terxiversar as teses dos que non pensan coma Bono/Az-
nar ou Fraga/Vázquez. Non é críbel, por exemplo, que un naciona-
lista moderado como Ibarretxe ou un relator da Constitución como
Herrero de Miñón señan tan insensatos como se está a dicir. Os par-
tidos estatais están preocupados porque saben que só ofrecen inmo-
bilismo e que é o nacionalismo o único que propón diálogo sobre o
futuro. A sociedade acaba apúntandose aos que xeran ilusión e non
aos que consideran intocábeis leis de hai vintecinco anos, aprobadas
aínda baixo o condicionante militar daquel momento. As novas xe-
racións queren tamén oportunidades para debater, como fixeron os
seus pais. A diferenza é que Galiza, como comunidade propia, ape-
nas estivo presente na reforma do 78, mais si pode estalo agora. Nes-
te sentido, algúns deberían preguntarse que gañan repetindo mime-
ticamente os cacarexos do galiñeiro madrileño, en lugar de situarse
—e situarnos— da mellor maneira posíbel no debate que se está
abrindo. Ou é que até Aragón e Andalucía van ter novo Estatuto e
Galiza non? Unha mellora do noso estatus como comunidade no
concerto estatal é bastante máis que unha proposta nacionalista; re-
presenta unha alternativa beneficiosa para todos os galegos.♦

ÁÁBBRREESSEE  OO  DDEEBBAATTEE

A reforma
territorial do
Estado iníciase
cunha perrencha
da clase política
madrileña

Ibarretxe agarda
que pase o tsunami
na capital, afirma
que o diálogo é a única
fórmula e pídelle
a Zapatero que
non se meta
na trincheira de Aznar.

MÚSICA
Lista dos dez éxitos galegos do 04

(Páx. 31)

A ETA non volverá matar,
aínda que non depón as armas e
corre o risco da escisión

(Páx. 20)

Entrevista
con Encarna Otero

(Páx 9)

A crise de Vigo volve
poñer en dúbida a alternativa a Fraga

(Páx. 8, 12 e 13)

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.



Só en doce meses que foron de
1999 a 2000, a superficie urbani-
zada de Galiza medrou un 12,68
por cento e perdeu 6.000 hectáreas
de bosque, segundo o Corine Land
Cover, un estudo sobre o cambio
de uso nos solos realizado en toda
Europa a partir de fotografías to-
madas polo satélite Landstat 7.

Dos 2,9 millóns de hectáreas
que mide a superficie galega,
48.827 delas están ocupadas por
todo tipo de construcións, o 80
por cento localizadas nas provin-
cias da Coruña e Pontevedra. O
resto da terra galega repártese
entre un millón de hectáreas adi-
cadas a usos agrícolas e 1,8 mi-

llóns ocupadas por árbores e es-
pazos naturais.

O espazo edificado en Galiza
aumentou, en dez anos, 5.500 hec-
táreas aínda coincidindo cun perí-
odo de tempo no que a poboación
diminuíu un 1,3 por cento, seguin-
do un acelerado e por agora impa-
rábel proceso de despoboamento
do medio rural, no que xa hai 261
aldeas abandonadas e un total de
8.194 con menos de dez habitan-
tes, ou sexa, que poden verse des-
habitadas en moi pouco tempo.

Emilio López, deputado na-
cionalista, salientou hai poucos
días do Parlamento o risco de
que “máis do 90 por cento das

explotacións lácteas galegas poi-
dan pechar nos próximos tres
anos se non se crea un plano de
actuación para o sector” e a inhi-
bición do goberno de Manuel
Fraga para activar o Plano de
Revitalización Demográfica que
el mesmo presentou no 2001 fai-
se aínda máis grave se se ten en
conta a tendencia continuada de
perder parte da súa poboación
que presenta unha Galiza que,
dende 1993, diminuíu en máis de
80.000 habitantes e que, no
2002, rexistrou o saldo vexetati-
vo máis alarmante de España, xa
que tivo 28.275 defuncións e só
19.350 nacementos.

Urbanismo
sen ordenación territorial

Neste contexto é no que foi apro-
bada no Parlamento, o 22 de de-
cembro pasado, a Lei de modifi-
cación da Lei 9/2002, do 30 de
decembro, de ordenación urba-
nística e protección do medio ru-
ral, unicamente apoiada polos
parlamentarios do PP, xa que os
deputados do BNG e do PSdeG-
PSOE votaron en contra.

Quere isto dicir que a instru-
mentación legal que no seu tem-
po presentou Xosé Cuíña como
panacea, cando aínda era titular
da Consellaría de Ordenación do

Territorio, tardou menos de dous
anos en ser cambiada polo mes-
mo partido que antes a promo-
veu e que xa vai polo terceiro in-
tento de regulamentar un tema
tan importante como é o urbanis-
mo e a protección do medio rural
sen ser capaz nunca de ordenar e
planificar previamente o con-
xunto do territorio de Galiza.

Segundo os que a promo-
veron, a finalidade desta modifi-
cación legal “é  mellorar subs-
tancialmente a calidade da orde-
nación urbanística de cara a fa-
vorecer o desenvolvemento
equilibrado e sostíbel do territo-
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O PP afirma que mellora a protección do medio rural

A Xunta aproba a terceira lei
urbanística en dous anos 

PERFECTO CONDE

O último plano de reformas urbanísticas que impulsou a Xunta chegou ao Parlamen-
to o 22 de decembro. Segundo a oposición, o PP fracasou na ordenación do territorio. 

PACO VILABARROS



rio, contribuír a elevar a calidade
de vida e a cohesión social da
poboación, protexer e potenciar
o patrimonio natural e cultural e
garantir o dereito constitucional
a desfrutar dunha vivenda digna
nun contorno de calidade”.

Tamén dixeron os deputados
do PP que este cambio lexislati-
vo se fixo para “favorecer o ac-
ceso á vivenda, garantir a sosti-
bilidade nos usos do territorio e
fortalecer o sistema urbano e de
asentamentos rurais tradicionais
procurando evitar a dispersión
da urbanización e da edificación
sobre o territorio”. Como enun-
ciados de principio, no estarían
mal se non fose porque son prac-
ticamente os mesmos que pre-
tenderon xustificar a anterior lei
que agora se modificou e que,
polo que se ve, non deu os resul-
tados apetecidos.

Por outra parte, aínda que os
autores desta reforma quixeron
sentar o principio de que responde
“ao intenso diálogo aberto coas
administracións responsábeis da
función pública urbanística e cos
axentes sociais implicados na ac-
tividade urbanística, que cristali-
zou nos acordos acadados coa Fe-
deración Galega de Municipios e
Provincias, a Federación de Pro-
motores de Edificación e Solo de
Galiza, os sindicatos agrarios e
outras asociacións representativas
dos intereses afectados”, resulta
máis que evidente e até chocante
que o PP non fose quen e nin se-
quera mostrase auténtica vontade
de consensuar unha reformula-
ción legal tan importante e trans-
cedental como a que aprobou o 22
de decembro, a menos dun ano
das próximas eleccións galegas.

Entre as novidades desta re-
forma figura a revisión do trámi-
te de aplicación nos municipios
con planeamento non adaptado,
coa vista posta en incentivar a
saída inmediata ao mercado de
máis solo urbanizado, até o pun-
to de que se penaliza a súa reten-
ción especulativa. Tamén se re-
gula o alleamento do patrimonio
público de solo a través do siste-
ma de concurso, con carácter xe-
ral, no que se valoren o prezo de
venda ou alugamento das futuras
vivendas e outros obxectivos de
carácter non especulativos.

A nova lei impulsa meidas
para facilitar as actuacións públi-
cas dirixidas a crear máis solo
destinado á construción de vi-
vendas de promoción pública ou
de equipamentos e a executar
previsións do Plan Galiza de so-

lo empresarial. A flexibilización
da reserva mínima de solo para
vivendas suxeitas a algún réxime
de protección pública, de manei-
ra que se poidan concentrar es-
forzos nos ámbitos de maior
aproveitamento urbanístico, é
outra das novidades.

Tamén o é a previsión de ex-
cluír do cómputo de edificabilida-
de os trasteiros construídos no
subsolo e que estean vencellados
coas vivendas do edificio. Non
menos importante é a redefini-
ción que fai a nova lei das catego-
rías de solo rústico de especial
protección agropecuaria e de pro-
tección forestal para recoller os
terreos rústicos con potencialida-
de produtiva, sen prexuízo de cla-
sificar urbanizábeis os terreos lin-
dantes co solo urbano nos supos-
tos en que se consideren necesa-
rios para o crecemento concentra-
do e controlado do solo urbano.

Novidades

Vexamos exemplos dalgunhas
modificacións. Nos terreos in-
cluídos na categoría de solo ur-
bano non consolidado, o apro-
veitamento resultante de referir á
súa superficie é o 90 por cento
do aproveitamento tipo da área
de reparto correspondente. Non
obstante, os propietarios teñen
dereito ao 100 por cento nos po-
lígonos para os que o plano im-
poña cargas especialmente one-
rosas relativas á rehabilitación
integral ou restauración de bens
inmóbeis de interese cultural ou
edificios catalogados, e polígo-
nos para os que o novo plano non
prevexa o incremento de superfi-
cie edificábel.

En contra do que antes oco-
rría, unha vez aprobado o plano
especial de protección, rehabili-
tación e mellora do medio rural,
poderá obterse licenza municipal
con suxeición ás condicións es-
tabelecidas polo plano sen nece-
sidade de previa autorización au-
tonómica. Quere isto dicir que,
nisto, gañan os concellos unha
parte das competencias que vi-
ñan reclamando.

A parcela mínima edificábel
nos núcleos rurais non será infe-
rior a 300 metros cadrados, agás
os casos excepcionais debidamen-
te xustificados de parcelas inferio-
res entre outras xa edificadas que
imposibiliten acadar a parcela mí-
nima. As características estéticas e
construtivas e os materiais, cores
e acabados serán acordes coa pai-
saxe rural e coas construcións tra-
dicionais do asentamento. En tal

sentido, para o acabado das edifi-
cacións, empregarase a pedra ou
os materiais tradicionais e propios
da zona. En casos xustificados po-
la calidade arquitectónica da edifi-
cación, poderán empregarse ou-
tros materiais que harmonicen cos
valores naturais, a paisaxe rural e
as edificacións tradicionais do
contorno.

O volume máximo de edifi-
cación será similar ao das edifi-
cacións tradicionais existentes
no núcleo rural. No caso de que
resulte imprescin-
díbel superalo,
deberase descom-
poñer en dous ou
máis volumes co-
nectados entre si,
co fin de adaptar
as volumetrías ás
tipoloxías tradi-
cionais propias
do medio rural.
En todo o caso,
deberanse adop-
tar as medidas co-
rrectoras necesa-
rias para garantir
o mínimo impac-
to visual sobre a
paisaxe e a míni-
ma alteración do
relevo natural dos
terreos.

Nos munici-
pios de máis do 40 por cento da
súa superficie calasificada como
solo rústico de especial protec-
ción de espazos naturais, o plano
xeral de ordenación municipal
poderá outorgar outra clasifica-
ción en ámbitos lindantes sen so-
lución de continuidade co solo
urbano e cos núcleos rurais que
resulten imprescindíbeis para o
desenvolvemento urbanístico
sostíbel, sempre que o plano
conteña as medidas necesarias
para integrar a ordenación pro-
posta coa paisaxe e os valores
merecedores de protección.

Excepcionalmente, sen nece-
sidade de autorización autonó-
mica previa, poderá outorgarse
licenza para executar pequenas
construcións e instalacións desti-
nadas a explotacións agrícolas,
gandeiras, cinexéticas e forestais
ou que estean ao servizo do fun-
cionamento das infraestruturas e
obras públicas, sempre que fique
xustificada a proporcionalidade
da construción ou instalación
coa natureza. As novas exoplota-
cións gandeiras sen base territo-
rial non poderán situarse a unha
distancia inferior a 1.000 metros
dos asentamentos de poboación
e 250 metros da vivenda máis

próxima. Cando se trate de novas
explotacións con base territorial,
a distancia mínima aos asenta-
mentos de poboación e a vivenda
máis próxima será de 200 me-
tros. O planenamento urbanísti-
co ou os instrumentos de ordena-
ción do territorio poderán redu-
cir ou aumentar estas distancias
dentro do seu ámbito territorial
de aplicación, respectando o es-
tabelecido pola lexislación sec-
torial que sexa aplicábel.

No que toca a solo urbano
non consolidado
ou urbanizábel,
no sistema de es-
pazos libres pú-
blicos destinados
a parques, xar-
díns, áreas de
ocio, expansión e
recreo da poboa-
ción tamén hai
novidades. En
ámbitos de uso
residencial ou
hoteleiro, 18 me-
tros cadrados por
cada 100 edificá-
beis e como mí-
nimo o 10 por
cento da superfi-
cie total do ámbi-
to. En ámbitos de
uso terciario ou
industrial, o 10

por cento da superficie total do
ámbito.

Os edificios de nova constru-
ción, en ámbitos de uso residen-
cial e hoteleiro, terán que dispoñer
de dúas prazas de aparcadoiro por
cada 100 metros cadrados edificá-
beis, das que unha cuarta parte
han ser de dominio público, como
mínimo. No ámbito terciario, dúas
prazas de aparcadoiro por cada
100 metros eficábeis, como míni-
mo. A quinta parte delas, de domi-
nio público. Nos ámbitos indus-
triais, unha praza de aparcadoiro
por cada 100 metros, e a cuarta
parte de dominio público.

Nas áreas ameazadas por gra-
ves riscos naturais ou tecnolóxi-
cos como inundación, afundi-
mento, incendio, contaminación,
explosión ou outros análogos,
non se permitirá ningunha cons-
trución, instalación ou calquera
uso de do solo que resulte sus-
ceptíbel de padecer tales riscos.

O pleno dunha corporación
municipal, a petición dos propie-
tarios de polo menos o 50 por
cento dun ámbito, poderá acordar
a constitución obrigatoria dunha
entidade urbanística que se faga
cargo da conservación da urbani-
zación dun ámbito de solo indus-

trial ou terciario. Os propietarios
de terreos inlcuídos no ámbito
que se delimite quedarán incorpo-
rados obrigatoriamente á entidade
urbanística de conservación e de-
berán contribuír aos gastos de
conservación en proporción ao
seu aproveitamento urbanístico.

Quizais unha das novidades
máis importantes da lei radique
na modificación do artigo que
antes lles impedía aos concellos
utilizaren terreos ou dotacións
públicas para financiar infraes-
truturas. Agora, non o Concello
illadamente senón mediante
acordos cos propietarios do te-
rreo e a Xunta ou a Administra-
ción central, no seu caso, é dicir,
sempre coa intervención mínima
de dúas administracións, poderá
levarse a cabo o alleamento ou a
permuta dos bens do patrimonio
público do solo da Administra-
ción, por prezo non inferior ao
do seu aproveitamento urbanísti-
co, mediante concurso público
por procedemento aberto. Isto
permitirá á Administración local
desafogar algo a súa capacidade
investidora en infraestruturas.

Axencia
de Legalidade Urbanística

Non é menos importante a previ-
sión de crear unha Axencia da Le-
galidade Urbanística, dotada de
personalidade xurídica, patrimo-
nio e orzamento propios e plena
autonomía no cumprimento das
súas funcións, para o desenvolve-
mento por parte da Administración
autonómica e dos concellos que
voluntariamente se integren nela,
da inspección, restauración da le-
galidade e sanción en materia de
urbanismo. A incorporación dos
concellos realizarase a través dun
convenio que deberá conseguir a
aprobación do Pleno municipal e
do Consello de Xunta e ser publi-
cado no DOG. Estarán entre a sú-
as competencias a inspección e vi-
xilancia urbanística sobre actos de
edificación e uso do solo, a adop-
ción de medidas cautelares, espe-
cialmente as de suspensión dos ac-
tos de edificación e uso do solo, a
instrucción de expedientes de re-
posición da legalidade e de expe-
dientes sancionadores e a denun-
cia, perante o ministerio Fiscal e
os órganos da orde xuridicional
penal, dos feitos que a resultas das
actuacións practicadas se conside-
ren constitutivos de delito. Unha
vez constituída, a Axencia Urba-
nística poderá impoñer sancións
por infraccións graves e moi gra-
ves até 600.000 euros.♦
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Vén da páxina anterior

Francisco Trigo, deputado do
BNG, bota en falta na modifica-
ción legal que apoiou o PP “a ne-
cesaria oredenación do territorio
que temos que abordar dunha
vez por todas, e que nesta lei non
se percibe nin en sombra”. Ade-
mais, di que a reforma “no vai
abaratar, nin moito menos, o pre-
zo da vivenda e só presenta a dis-
cutíbel novidade de facilitar o
alleamento de parte do patrimo-
nio público para investir en cer-
tas infraestruturas porque o esta-
do non é quen de financialas”.

Por parte do PSdeG-PSOE,
Ismael Rego tamén critica a fal-
ta dunha ordenación do territo-
rio dicindo que “o goberno de

Fraga non foi capaz de facela
en catorce anos ni parece dis-
posto nin capacitado para face-
la nunca”.

O voceiro parlamentar socia-
lista considera que “a lei que se
aprobou o 22 de decembro non
supón ningún avance e, nalgun-
has cousas, até significa un serio
retroceso. O PP leva dende 1997
dando tumbos en materia de ur-
banismo, e este pequeno cambio
de agora vai supoñer a modifica-
ción dos planos que están a tra-
mitarse e traerá inseguridade pa-
ra os propietarios de terreos e os
xestores inmobiliarios, e tamén
inseguridade institucional para
os propios concellos”.♦

Francisco Trigo, BNG.
“A reforma non vai
abaratar,
nin moito menos,
o prezo da vivenda”

Ismael Rego, PSdeG.
“A lei non supón
ningún avance e,

nalgunhas cousas,
até é retroceso”

Inseguranza entre os propietarios e encarecemento das vivendas

Francisco Trigo. Ismael Rego.                                 AGN

Cando se trate
de novas
explotacións
con base territorial,
a distancia mínima
aos asentamentos
de poboación e
á vivenda
máis próxima
será de 200 metros.



OTratado Constitucional Europeo
contén un catálogo de dereitos e li-
berdades dos cidadáns europeos

agrupados (para alén das referencias pun-
tuais que a determinados dereitos se conte-
ñan noutras partes do Tratado) na denomi-
nada “Carta dos Dereitos Fundamentais da
Unión”, procedente do texto homónimo
aprobado polos Estados membros no Con-
sello Europeo de Niza.

Obviamente, a incorporación dun catá-
logo de dereitos ao Tratado tenta achegalo
á imaxe típica das constitucións estatais, tal
e como esta ficou estabelecida no artículo
16 da Declaración de Dereitos do Home e
do Cidadán de 1789: só hai Constitución
cando os poderes están separados e os de-
reitos dos cidadáns garantidos. Eis pois o
asunto: que dereitos se recollen na mal cha-
mada Constitución Europea? Con que al-
cancec? Cal é a súa efectividade práctica
para os europeos?

A respecto da primeira das cuestións, o
Tratado Constitucional non mellora o esta-
belecido na maioría das constitucións esta-
tais dos Estados membros nin, desde logo,
o estabelecido nos instrumentos interna-
cionais ratificados por eles. A Carta de De-
reitos, correspondente á Parte II do Trata-
do, divídese en sete títulos (respectivamen-
te, “dignidade”, “liberdade”, “igualdade”,
“solidariedade”, “cidadanía”, “xustiza” e
“disposicións xerais que rexen a interpreta-
ción e aplicación da Carta”). Como incor-
poracións novidosas, os propagandistas do
Tratado aluden ao recoñecemento de derei-
tos en materia de protección de datos, acce-
so á información, protección da integridade
das persoas en relación coa medicina ou a
colocación do corpo humano fóra do mer-
cado. Mais en que medida supóñen estas in-
corporacións un avance se, a respecto da
colocación do corpo humano fóra do mer-
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Utopía: Que a ONU
dispoña de fondos e
medios para acudir
con urxencia ás áreas
catastróficas.

En El País semanal:
“O peor de Falemos
de sexo non era
Helena Ochoa; o
peor eran esas
caricaturas de
(suponse) típicos
cidadáns españois de
1990 (o galego, o
facha, o gracioso, o
cheli, a puritana)
lanzando sobre a
doctora Ochoa as
súas celtibéricas
dúbidas sobre a
sexualidade.
Especimes perdidos
na noite dos
tempos”.

Referendo europeo.
Titular de prensa:
“Zapatero dá
instrucións de non
criticar o PP”. Un si
que une.

Observaron o
presidente? Cada vez
que di que non
negociará nada con

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (2)

Os dereitos fundamentais 
CARLOS AYMERICH

Cartas

Pranto por Manuel
Rivas Loureiro

Entre piñeiros andan por Elviña
os esquíos alporizados laiándose
do pasamento do cultivador de soños.

Os merlos asubían entre loureiros
melodías vellas honrando o amigo
MANOLO RIVAS LOUREIRO, o “Soñador”.

A mancheas de pombos levan nos peteiros…
ponlas de buxo en amoso de ouro
para as pousar no adrio de Teixido.

As ondas do mar harmonian…
acompasando os asubíos dos merlos
en memoria de MANUEL RIVAS LOUREIRO.

D.E.P.

ANTÓN PATIÑO REGUEIRA
(VIGO)

Pesar pola morte
de Xosé Tarrio

O 3 de Janeiro morria o histórico
activista polos direitos das pesso-
as presas Xosé Tarrio. Vizinho da
Corunha, entrou a finais da déca-
da do 1980 no cárcere por um de-
lito menor, mas os seus enfrenta-
mentos com as máfias carcelárias
e a sua insubmissom perante as
arbitrariedades e maus tratos so-
fridos de maos do funcionariado e
as autoridades penitenciárias, ti-
verom como consequência outras
condenas que o levarom a perma-
necer na cadeia até há algo mais
de um ano. Durante esse longo
período de reclusom, conheceu
as mais temíveis cadeias de alta
segurança do estado, como Torre-
ro, Salto del Negro ou Nanclares
de Oca. Boa parte destes anos de

prisom passou-nos no módulo
FIES (os sinistros Ficheiros In-
ternos de Especial Seguimento). 

Xosé Tarrio definia-se como
anarquista, mas desde um amplo
sentido da dignidade humana e a
solidariedade protagonizou epi-
sódios de autêntica luita heróica
contra as políticas de extermínio
da populaçom reclusa geridas
desde o estado e contra a tortura e
o terror aos que eram submetidos
os presos. Com Juan José Garfia
fundou a Asociación de Presos de
Régimen Especial (Reconstitui-
da) e nos anos noventa liderou
motins em solidariedade com as
greves de fame dos presos do
Grapo. Tivo também contactos
com os presos independentistas
galegos e estivo sentimentalmen-
te ligado à presa do EGPGC Ale-
xandra de Queiroz-Vaz Pinheiro.
No seu livro Huye, hombre, hu-

ye!, que nengumha editora do pa-
ís quixo editar em galego, relata
aliás das suas andanças carcelá-
rias importantes episódios de lui-
ta e repressom dentro dos centros
penitenciários, dando dados acer-
ca desses episódios que no seu
momento forom ocultados por
parte da propaganda oficial. Este
é um livro ainda temido, porque
dá datas exactas de cada facto, fa-
zendo públicos nomes de funcio-
nários, directores de prisom ou
juízes, e especificando quem
eram os responsáveis políticos
em cada momento. 

Os últimos dias da sua vida es-
tiverom marcados pola recaida no
mundo das drogas, com novos
problemas com a administraçom
de justiça do estado e um novo in-
gresso em prisom. Tivo que aban-
donar várias vezes o cárcere de
Teixeiro polo seu péssimo estado

Continúa na páxina seguinte

O autor, profesor de Dereito na
Universidade da Coruña, conti-
núa explicando os motivos para
escoller o ‘non’ no referendo
sobre o Tratado Constitucio-
nal Europeo do 20 de febreiro.
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cado non se cuestionan as patentes biotec-
nolóxicas, reguladas na Directiva
98/44/CE, incorporada ao ordenamento es-
pañol a través da Lei 10/2002 que permite
patentar xenes ou secuencias xenéticas hu-
manas como a concedida á empresa
BIOCYTE pola Oficina Europea de Pa-
tentes sobre células do cordón umbilical? 

Porque, ao fin, ben máis relevante que
os dereitos e liberdades que efectivamente
se inclúen na carta é analizar cales son os
que se exclúen: e nesta nómina entran os
dereitos colectivos, os dereitos dos inmi-
grantes e a totalidade dos dereitos sociais
que non se recoñecen como tales dereitos
mais como meros “principios” que os Esta-
dos han de “observar” e que os cidadáns
non poden reclamar ante os tribunais. E is-
to a pesar de o Tratado rebaixar notabel-
mente os estándares fixados nas propias
normativas estatais: non hai dereito ao tra-
ballo, mais apenas dereito “a traballar”
(art. II-15) e a acceder a “servizos de colo-
cación” (art. II-29). Non hai dereito a unha
vivenda digna ou máis en xeral, a unha
existencia digna e asegurada con carácter
universal mais, apenas, o dereito a unha
“axuda social” e a unha “axuda en materia
de vivenda”, “para combater a pobreza e a
exclusión” que a Unión “recoñece e res-
pecta”, iso si, “segundo as modalidades
estabelecidas polo dereito da Unión e po-
las lexislacións e prácticas nacionais
(sic)” (art. II- 34.3). 

A respecto do alcance e efectividade
práctica destes dereitos hai que notar, en
primeiro lugar, que estes dereitos e liberda-
des vinculan as institucións e organismos
da UE e os Estados membros “unicamente
cando aplicaren o dereito da Unión” (art.
II-51.1). Esta precisión, suficiente para
desbotar o carácter constitucional do Trata-
do, levanta a cuestión práctica de que se en-
tende por “Dereito da Unión”: só a aplica-
ción de normas comunitarias ou de normas
estatais de transposición destas ou, máis
amplamente, a actuación dos Estados mem-
bros no marco dalgunha das políticas da
Unión como, por exemplo, “liberdade, se-
guranza e xustiza” ou a “política exterior e
de seguranza común”? Dito máis claramen-
te, vai servir esta Carta de Dereitos para
anular as normas internas que a partir do
11-S foron aprobadas en diferentes Estados
europeos e que permiten detencións extra-
xudiciais por tempo indefinido, o control
insdiscriminado de calesquera comunica-
cións, a retención policial de datos por tem-
po indefinido ou a cooperación coas autori-
dades policiais e militares dos EE UU co-
mo, por exemplo, a que o pasado 7 de ou-
tubro provocou a intervención dos servido-
res de www.indymedia.org? Semella que
non, á luz do artículo III-262 do Tratado
que fai especial reserva das “responsabili-

dades que incumben os Estados membros
canto ao mantemento da orde pública e a
salvagarda da seguranza interior”. Aínda
que, por outro lado, é a propra
Unión Europea a primeira que
non se sente constrinxida por
estes dereitos. Véxanse senón
as propostas contidas no Plano
de Acción contra o Terrorismo
e aprobadas na cimeira de Bru-
xelas dos días 25 e 26 de Mar-
zo de 2004 que en moitos as-
pectos non teñen nada que en-
vexarlles ás aprobadas nos EE
UU desde o 11-S.

Polo demais, a propro Tra-
tado diferencia entre dereitos
–os de liberdade e, nomea-
damente, os patrimoniais como
a propiedade ou a liberdade de
empresa–, que han ser respec-
tados e poden ser reclamados
xudicialmente, e meros princi-
pios –todos os de carácter so-
cial ou económico– que, non
dando lugar a acción xudicial,
deben ser simplemente “ob-
servados”. Por se o anterior
non bastase, o artículo II-52.2
estabelece que “os dereitos re-
coñecidos pola presente carta
que se mencionan noutras par-
tes da Constitución exerceran-
se nas condicións e dentro dos
limites marcados por elas”: é
dicir, que no canto de condi-
cionaren estes dereitos as políticas europe-
as e estatais en materia económica, social,

de seguranza ou de xustiza, son precisa-
mente estas políticas, tal e como o Tratado
as define, as que condicionarán o alcance e

a efectividade dos dereitos. Re-
párese que, en materia de políti-
ca social, as decisións deben
adoptarse por unanimidade de
todos os Estados, algo virtual-
mente imposíbel nunha UE de
25 Estados.

E, para rematar, como recor-
datorio de que o Tratado non foi
elaborado por unha asemblea
constituínte elixida por todos os
europeos, mais por unha Con-
vención de notábeis, o artículo
II-52.7 estabelece que as “ex-
plicacións elaboradas [pola
Convención, e contidas nos
Anexos á mesma] para guiar na
interpretación da Carta de De-
reitos Fundamentais, serán ti-
das debidamente en conta polos
órganos xurisdicionais da
Unión e dos Estados membros”.
Previsión que, por inédita no
Dereito Constitucional compa-
rado, constitúe quizais a mei-
rande novidade da Carta de De-
reitos da UE. Outra cousa é a
valoración que mereza.

En conclusión, unha Carta
de Dereitos limitada no seu con-
tido e no seu alcance e inútil, na
práctica, para frear a deriva au-
toritaria que, coa escusa da loita

contra o terrorismo, avanza na UE e na
maioría dos seus Estados membros.♦
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Ibarretxe médralle o
bigote.

Ouvir os tertulianos,
tras os oito primeiros
insultos apagar. Ler
un artigo, tras as
primeiras oito
descualificacións,
pasar páxina e ir a
publicidade. 

A conto do ámbito
de decisión vasco.
Hai un par de
décadas, un grupo de
finlandeses, expertos
en democracia,
formuláronse a
seguinte pregunta:
Dez persoas viven
xuntas, se nove
deciden escravizar a
décima, é unha
decisión
democrática?

Saber e gañar: Que
político ou militar
español dixo aquilo
de: “Defenderemos
Cuba até a
derradeira peseta, até
a derradeira pinga de
sangue!”?

Alfonso Pexegueiro,
Dados blancos,
páxinas 22 e 23: “A
ignorancia é sempre
rápida nos seus
xuízos”, “o amo non
paga o traballo,
senón a submisión”,
“que a fantasía e o
ser nos salve, que nos
faga reais”.♦

‘Relevante
é analizar
cales son

os dereitos
que se exclúen:
os colectivos,

os dos
inmigrantes e
a totalidade
dos sociais

que non
se recoñecen
como tales”

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de saúde e, mesmo nas últimas es-
táncias de Tarrio no hospital Juan
Canalejo, os seus companheiros e
companheiras do Colectivo Oveja
Negra denunciarom maus tratos
físicos e psicológicos cara a ele
por parte dos agentes da polícia
espanhola que o custodiavam, as-
sim como mau trato psicológico à
família dificultando-lhes a comu-
nicaçom com Tarrio, aliás do es-
curantismo do pessoal médico
que o atendia, ocultando-lhe à
própria nai informaçom sobre a
evoluiçom do seu estado. 

NÓS-Unidade Popular mani-
festa o seu pesar e a sua solida-
riedade à família e aos compan-
heiros de Xosé Tarrio e espera
que a sua luita e o seu exemplo
nom caiam no esquecimento.♦

RAMIRO VIDAL-NÓS-UP
(A CORUÑA)

Falar para o vento
Atopámonos nos primeiros días
dun novo ano. Rematou o tempo
de Nadal, onde todo foron boas
palabras e saúdos, intentando li-
mar as diferenzas que puido ha-
ber ao longo do ano. Xaneiro é
un bo mes para reflexionar sobre
aqueles que falaron para o vento,
adquiriron compromisos e des-
pois non os cumpriron. Desgra-
ciadamente este é un mal que vai
medrando.

Hai cinco anos, Manuel Fra-
ga, nunha visita a Moaña, pro-
meteu que antes do remate do
2003 este concello tería unha
piscina municipal. Mariano Ra-
xoi dixo nunha campaña electo-
ral que se gañaba –e gañaron–
sacaría a peaxe en Rande. Emi-
lio Pérez Touriño e Antón Lou-
ro, na última campaña electoral,

dixeron que liberar esta peaxe
era primordial, e se gañaban, es-
taba feito. Pódese dicir que á
parte de falar para o vento son
uns mentireiros compulsivos, e
aínda pretenden que lles aplau-
damos.

A nivel caseiro, na comarca,
a cousa non quedou atrás, a
Mancomunidade do esperpento
brindounos pequenas funcións
de teatro case que todos os días,
rematando estas con subas de
impostos. Nos concellos o único
que lles importa é o urbanismo
desmandado, é penoso escoitar o
que se fala nas rúas ao respecto,
e que os que gobernan tamén fa-
lan para o vento, cando enchen a
boca o falar de consenso, xa que
despois fan o que lles peta, sen
contar con ninguén. Cada vez as
verdades doen máis, e as menti-
ras dependen da grandura que te-

ñan, pois ás veces unha pequena
até senta ben, pero se o que se
pretende é facer a un parvo xa
non se traga.

Hai uns días cánta xente se
cabrearía ao escoitar aquel ho-
me pequeno e de bigote, José
María Aznar, dicir tantas menti-
ras durante once horas. Unha
cousa quedou clara, a extrema
dereita está máis viva que a pro-
pia dereita. Despois apareceu
unha persoa do pobo sinxelo,
unha muller, Pilar Manjón, que
falou no parlamento español
verdades coma puños, provo-
cando espasmos, suores e lipoti-
mias na clase dos que falan para
o vento, oxalá este ano sexa o
comenzo dun novo tempo no
que as promesas se cumpran.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)
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O plano
Ibarretxe e
o fracaso de
Mayor Oreja
Xosé Luís Barreiro Rivas
comenta en La Voz de Galicia
(3 de xaneiro) a aprobación
polo parlamento vasco do
chamado Plano Ibarretxe. “O
plano de cerco aos naciona-
listas, que debía levar a Ma-
yor Oreja a Ajuria Enea e o
PNV á bancarrota, pechouse
onte co seguinte balanzo: o
antigo PNV reunificado na
coalición PNV-EA, ao borde
da maioría absoluta e cos vo-
tos abertzales procurando
destino; Ibarretxe convertido
no único líder real do País

Vasco; as relacións entre o PP
e o PSOE emponzoñadas po-
lo avance imparábel do pro-
xecto Maragall; Otegi con-
vertido no xenio invisíbel do
torneo, e o Congreso dos De-
putados agardando a pataca
máis quente dos últimos anos.
Cercenar agora o Plano Iba-
rretxe non leva máis de dez
minutos, mais o problema
vasco rexurde en toda a súa
extensión, coa pelota posta
nun punto que nin Arzalluz
tería soñado”.♦

Igrexas
convertidas
en restaurantes
Osvaldo Bayer informa no

diario Página 12 (2 de xanei-
ro) da crise que vive a Igrexa
Católica na Alemaña. “A
Igrexa Católica estase a de-
rrubar. De ser a Igrexa Cató-
lica máis rica de todo o mun-
do, a isto, a miseria a curto
prazo. A que máis poñía di-
ñeiro no imperio vaticano
–de aí a influencia do carde-
al Ratzinger, o dono actual
do dogma– parecera hoxe
unha empresa en liquidación.
Véndense igrexas, déixanse
cesantes a empregados, bái-
xanse os soldos. Na misa dos
domingos hai só tres, catro
filas de asentos ocupadas
(...). A igrexa de San Martiño
converteuse nun restaurante
de luxo. Así, a Igrexa aforra
12.000 euros anuais de ma-
nutención e cobra aluguer
pola igrexa e os seus xardíns
(...). Moita discusión trouxo

a intervención dun bispo do
Norte alemán que para expli-
car a catástrofe natural de In-
donesia falou de: ‘Deus, na
súa infinita bondade, quixo
poñernos a proba’. Ben, isto
xa bordou o vaso da pacien-
cia. Aquí, no canto da vela e
a oración urxía a rápida axu-
da para os miles e miles de
necesitados”.♦

Pérez Mariño
e a revolta
veciñal
Pablo López comenta no
xornal Faro de Vigo (luns 3
de xaneiro) o ocurrido no
pleno do Concello de Vigo
o xoves 30 de decembro, no

que se aprobou o Plano Xe-
ral coa oposición dos socia-
listas e dun grupo de veci-
ños. “A de Pérez Mariño é a
historia dunha gran decep-
ción. Atribuirlle a revolta,
como fixeron algúns dos
seus íntimos inimigos qui-
zais resulte esaxerado, mais
é o certo que ao catastrofis-
mo sobre o PXOM engadiu
onte o ex alcalde unha acti-
tude que en nada contribuíu
á calma. Ben ao contrario,
exerceu de detonante coa
súa insensata petición de
trasladar o pleno e coa súa
resistencia a condenar os
feitos. Poida que Pérez
Touriño e Xosé Blanco es-
teñan orgullosos do seu
candidato, mais eu ao que
vexo cada día con máis mo-
tivos para a satisfacción é a
Manuel Fraga”.♦

Moral de xoguete
BIEITO IGLESIAS

Unhas vacaciós sen catar xornais nin ver a
televisión, lonxe de viciños e sospeitosos
habituais, ilustran a noción de Non Tempo. Ape-

nas seguín as calamidades desencadeadas polo
maremoto que arrasou as faldras de Asia, dese
continente afecto á desmesura de calquera orde: demo-
gráfica, bélica e catastrófica. Na Galiza mal se
comprenden tales proporciós descomunais, porque on-

da nós todo se miniaturiza; nestas datas de traxedia
asiática, os galegos sufriron, por toda catástrofe, a
actuación de Manolito el Pescador en Luar. Escribo
nunha casa do barrio da Macarena, da invicta, muy no-
ble y mariana cidade de Sevilla, recén chegado dunha
incursión no centro comercial IKEA (un Non Lugar),
que acapara máis visitas que a propia Giralda. Vin xen-
te aganada por comprar mobles, complementos do lar e
brincadeiras –nada fóra da rapañota consumista–, pero
chamoume a atención un pormenor: os estantes das
librerías non aparecen desolados senón entupidos de
volumes en lingua sueca. Ningún sevillano os le, ai iso
non, porén eses libros proclaman a saúde dun idioma,

dunha literatura e de escritores que non imitan a
August Strindberg (quen escribiu unha tempada en
francés pra consagrarse na República Mundial das Le-
tras, capital París). Mercamos un alce bambán pra que
cabalgue o meu sobriño Brais. Talvez o desgracie
axiña, pois os nenos teñen esa precoz ansia destrutiva.
Quererá ver a alma do xoguete, levado dunha irresisti-
ble manía infantil que é unha primeira tendencia meta-
física. Así o explica Baudelaire (Moral do brinquedo) e
agrega que, cando o cativo logra destripar a marabilla
dun xoguete mecánico ou tradicional, pregúntase: ¿on-
de está a alma? E, nese mesmo instante, empeza o
estupor e maila tristeza, a aprendizaxe da decepción.♦

Diario persoal para o ano 2005
A NOSA TERRA

Con citas de escritores e escritoras.

Faga os seus pedidos ao teléfono 986 433 830. Descontos para subscritores.
Prezos especiais para empresas e institucións.
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A.N.T.
O congreso que vai celebrar a
UPG os días 15 e 16 de xaneiro
en Compostela está a fixar moi-
tos dos ollares da política gale-
ga. Este partido, que celebrou o
30º aniversario o pasado ano,
converteuse ao longo da historia
no núcleo baselar do nacionalis-
mo e, ao mesmo tempo, no ob-
xecto das máis acesas críticas.
As recibidas antes do seu XI
congreso non son das menores.

Nas teses a debate no XI Congre-
so da UPG non se fai referencia
nin unha soa vez ao Plano Iba-
rretxe. É máis, nas emendas acep-
tadas polo Comité Central pro-
ponse suprimir a referencia á “so-
beranía compartida” que aparecía
como índice, pero logo non se fa-
cía referencia a esta idea no texto.

Polo tanto, nos relatorios que
van debater os máis de mil mili-
tantes da UPG non aparece para
nada o texto que vén de aprobar
o Parlamento vasco como mode-
lo de Estatuto, coñecido como
Plano Ibarretxe.

O que propón a UPG é a re-
forma dos estatutos e, logo, unha
reforma da Constitución conse-
cuente para encadrar estas refor-
mas estatutarias no novo modelo
de convivencia do Estado. 

Os titulares de todos os me-
dios de comunicación dispará-
ronse cando o 4 de xaneiro o pre-
sidente da UPG, Bautista Álva-
rez, que con toda seguridade re-
petirá no cargo, contestou ás pre-
guntas dos xornalistas formula-
das sobre o Plano Ibarretxe.

“Nós temos o criterio de que a
soberanía reside nas nacións e que
son elas as que deben decidir que
competencias lle corresponden ao
Estado”. O presidente da UPG ta-
mén declarou que o que “nos dife-
rencia dos non nacionalistas é que
eles defenden que a soberanía resi-
de no conxunto do pobo español”.

O que si defendeu Álvarez foi
a lexitimidade da proposta do go-
berno vasco, definíndoa como
“un exercicio do dereito de auto-
determinación”, en liña semellan-
te ás teses que defende Xosé Ma-
nuel Beiras no seu libro de con-
versas a Estrela da Palabra (ver
número 1.157 de A Nosa Terra).

Álvarez admitiu que existen
puntos en común entre a proposta
de reforma do Estatuto que defen-
de a UPG e o recente texto apro-
bado polo Parlamento vasco por-
que se basean na “mesma filoso-
fía federal que vimos defendendo
nós desde 1976, que, por certo, se
dá noutros ámbitos europeos co-
mo Alemaña ou Bélxica”. Neste
senso, o dirixente afirmou que o
nacionalismo galego “nunca foi
mimético nin seguidista de nin-
gunha corrente e sempre tivo moi
claro cara a onde debe ir”.

O nacionalismo galego tamén
defendeu sempre que cada na-
ción do Estado debía procurar a
súa vía propia sen interferencias
das demais, aínda que si apostou
polo diálogo e a coordinación.
Baixo estes presupostos históri-
cos a “nova sería que a UPG non

apoiase unha proposta aprobado
polo parlamento vasco  por maio-
ría, e non a contraria”, declarou
Roberto Vilameá, secretario de
organización da UPG.

As teses e a renovación

As teses a debater no congreso da
UPG teñen como cerne a análise
da situación galega nos últimos
dez anos. Así, van debullando
desde a situación socioeconómi-
ca, a do agro, mocidade, enerxía,
industrial, medios de comunica-
ción públicos... Leva todo á nece-
sidade de “conformar un estado
plurinacional” ao tempo que se
analizan “as necesidades para a
existencia material de Galiza”.

A UPG define o nacionalismo
como “unha idea ao servizo da
transformación social liberadora”.

Outro dos eixes básicos é a po-
sición do nacionalismo a respecto
da Unión Europea, reafirmándose
nunha postura crítica posto que “o
tratado constitucional simplifica
todos os tratados anteriores reco-
llendo a súa substancia para darlle
lexitimidade a unha UE que repre-
senta basicamente a garantía de

desenvolvemento do capital trans-
nacionalizado de orixe europea”.
Tamén se afirma que “os estados
aparecen como os únicos axentes
políticos recoñecidos”.

O congreso da UPG presénta-
se, senón como o da renovación,
posto que os seus principais cadros
políticos, comezando polo presi-
dente Bautista Álvarez, van recun-
car nos seus cargos, si como o da
chegada de novos cadros ao Comi-
té Central. Así, entre os 64 mem-
bros que terá que elixir o congreso
para este órgano, máis dun terzo
vai ser menor de 35 anos. Así o
mostran os 80 militantes propostos
polos distintas zonas para integrar
este organismo, entre os que terán
que elixir os militantes a composi-
ción final en votación secreta.

En consecuencia, coa idea de
potenciar a UPG como partido
“ao servizo do BNG”, elixirán se-
cretario xeral, cargo vacante des-
de 1984. Desde a UPG afirman
que o comité central saínte bata-
llou varios nomes, pero que será o
elixido no XI congreso quen no-
mee a nova cabeza visíbel do par-
tido. Probabelmente esa persoa
será Francisco Rodríguez.♦
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Latexos

Non hai
maneira
X.L. FRANCO GRANDE

Separatismo, secesionismo
e insolidariedade, e algo
máis, debemos estar dis-

postos a ler, escoitar e padecer
nos meses que veñen. Pois,
con eses termos, a dereita, e
outros que a estes fins son o
mesmo, tratarán de dispensar
de pensar á xente. Conseguilo
é sempre, nos nosos días, un
éxito político.

Por suposto, nin uns nin
outros tratarán de explicar o
contido do chamado Plano
Ibarretxe. Porque se o
explican xa non poderán em-
pregar aqueles termos
máxicos que tan ben lle
veñen a todos para elevar a
mentira a categoría
intelectual. Ou sexa, para
mellor enganar á xente, que é
do que se trata.

Por exemplo, non dirán
nunca algo tan esencial  como
que, en Euskadi, o Estado vai
ter competencias exclusivas
sobre regulación da nacionali-
dade española, estranxería,
asilo, defensa, forzas armadas,
réxime de produción,
comercio, armas e explosivos,
réxime aduaneiro e
arancelario, mariña mercante,
lexislación penal e mercantil,
civil, propiedade intelectual e
industrial, pesas e medidas,
contrastes, determinación da
hora oficial, etc.

Pola súa banda, Euskadi
tería competencias sobre réxi-
me electoral, dereito de
familia, política educativa, fe-
rrocarrís, transportes, portos e
aeroportos, seguridade pública,
políticas sociolaboral  e de em-
prego, recadación e xestión da
Seguridade Social. Ou sexa,
que visto o Plano pola banda
das competencias non é serio,
porque non ten o menor senti-
do, facer mención a separatis-
mos, secesionismos, disgrega-
ción ou insolidariedade.

Só unha alusión ao tema
das relacións económicas con
España: Euskadi participará
nos gastos xerais previa a fi-
xación dun teito xeral. E
arbitraranse mecanismos para
a participación das
institucións vascas  na Unión
Europea. Non poderá o Esta-
do adoptar medidas
tributarias sobre bens
situados en Euskadi ou que
supoñan obstáculo para a
libre circulación de
mercancías e servizos. ¿Isto é
separatismo ou é materia
propia dun estado federal?

Un non comprende que
democracia pode ser a nosa se
impide que se dialogue sobre
todo isto. Non se fixo cando a
proposta de José Antonio
Ardanza, nin cando Juan José
Ibarretxe presentou a primeira,
nin parece que se vaia facer
agora con esta nova proposta.
Non falar é moi perigoso, por-
que a situación vai a peor con-
forme pasa o tempo. Pero é o
que ocorre cando un país non
ten políticos.♦

Algúns nacionalistas ollan a irrupción do
Plano Ibarretxe na lideira política galega co-
mo unha ameaza para as posibilidades elec-
torais do BNG, en aumento nos últimos tem-
pos. Abráianse todos ante os titulares dos
medios de comunicación e os comentarios
acusadores dos “analistas”. O mesmo que
fronte ás críticas recibidas por rexeitar o ac-
tual tratado da UE.

Camiñar de cesión en cesión, ao vento da
ideoloxía dominante, até confundírense con
outras organizacións políticas, sería conver-
térense en autenticamente prescindíbeis para
o electorado.

Mais, o nacionalismo non só é o principal
sinal de identidade do BNG, senón a idea que
conforma esta organización e lle dá razón de
ser. Cerne, polo tanto, que non pode rexeitar.
Por iso, a defensa dos principios que confor-
man a idea nacionalista non poden ser ob-
xecto de cesión nin de abandono na súa de-
fensa, aínda que electoralmente non fosen
pertinentes.

Tampouco os nacionalistas poden permi-
tir que as demais organizacións impidan dun
ou doutro xeito, mesmo criminalizándoos, o
seu dereito a expoñer e defender publica-
mente a súa ideoloxía. Sería renunciar á de-
mocracia, ademais de ao dereito a pensar, a
ser diferentes. Polo tanto, o apoio do BNG ao
proxecto de estatuto aprobado polo Parla-
mento vasco é algo intrínseco á idea na-
cionalista. Non quere dicir isto que o na-
cionalismo galego faga seu ese proxecto ou
deba apostar por idéntica vía. Se en algo se
distinguen os nacionalistas é na necesidade
non só de ter unha visión propia, conforme á
realidade do país, senón en non supeditar a
súa estratexia a intereses alleos.

Son estas consideracións obvias pero, se
cadra, necesarias en épocas electorais, pro-
pensas ao nerviosismo.

Mais, penso que temos que xulgar positivo
o actual proceso que abriu o Parlamento vasco.
En primeiro lugar non está tan claro que, final-
mente, non lle vaia dar votos ao BNG. Até o de

agora o terrorismo era unha realidade incues-
tionábel usada contra o nacionalismo. Agora,
cos seus días contados, o “cocón” pasa a ser
unha proposta política como a de Ibarretxe.
Algo que se pode discutir, que se pode de-
fender ou discrepar, por máis que a queiran se-
guir utilizando como anatema. Pero un anate-
ma finalmente etéreo. Un medo que se esvae
cando chega ás institucións.

Aínda que o máis importante é que se
abriu un debate sen retorno sobre a configu-
ración do Estado e xa non é posíbel recondu-
cir o proceso a un chamado “problema vasco
ou catalán”. Un proceso no que os galegos
temos a oportunidade de non quedar illados
como en 1978, porque hoxe é moito maior a
forza do nacionalismo. Con diálogo, si, pero
sen eses límites que por si sos negan a políti-
ca, ao impedir as ideas dos demais. Non se
trata de rachar con nada, senón de mellorar a
convivencia, as relacións e, tamén, o benes-
tar dos galegos, pois iso significa máis auto-
goberno e capacidade de decisión propia.♦

O ‘si’ á proposta do Parlamento vasco
A. EIRÉ

Incorporará máis de 25 novos membros ao Comité Central

A UPG non cita o Plano Ibarretxe
nos relatorios do congreso 

Bautista Álvarez, presidente da UPG, e Roberto Vilameá na presentación do congreso.                                                         AGN



A.E.
Vigo é a zafra na que malla o
martelo pilón do PP para desa-
creditar unha alternativa de
nacionalistas e socialistas a
Manuel Fraga. Os incidentes
no pleno do 30 de decembro e
as acusacións dos nacionalistas
contra os socialistas atribuín-
doslles a chamada á confronta-
ción social, empeora a imaxe.

“Máis contento aínda ca Fraga,
está Francisco Vázquez”, co-
mentábanos un dirixente socia-
lista logo dos incidentes habidos
en Vigo no pleno que aprobou o
avance do PXOU. Pleno que tivo
que celebrarse a porta pechada
ante a avalancha de veciños que
inundaron o pequeno salón de
sesións, entre acusacións mutuas
de nacionalistas e socialistas.

Pero Fraga tamén bailaría
nunha pata soa, se puidese. A di-
visión entre o PSdeG-PSOE e o
BNG está sendo moi ben apro-
veitada polo PP para pór de ma-
nifesto que non existe unha alter-
nativa a Fraga porque naciona-
listas e socialistas non se dan
posto de acordo para gobernar.
Vigo sería o exemplo. Irrefutá-
bel, como tal, por outra banda.

Pero o pleno celebrado o 30 de
decembro e os seus incidentes,
non deixaría de ser un episodio
máis de protestas veciñais que se
veñen dando na cidade olívica con
todas as corporacións e protagoni-
zados por diversos colectivos ve-
ciñais, sindicais, ou sectoriais.
Outro episodio, e non dos máis
graves, pero que ten caracterís-
ticas especiais, tanto polo motivo
da protesta, como pola diferenza
política que se albisca detrás, eixo
do enfrontamento entre naciona-
listas e socialistas. Son estas e non
outras as que lle confiren relevan-
cia dentro da política galega ao úl-
timo pleno vigués do ano pasado.

Para o BNG, a decisión de
Ventura Pérez Mariño de encirrar
a cidadanía á protesta pública
contra o PXOU, non é máis que o
xeito de “procurar a confrontación
social entre nacionalistas e socia-
listas”. Confrontación que tivo an-
tecedentes sobranceiros na repro-
bación de Mariño como alcalde
ou na elección de Corina Porro
como nova alcaldesa, malia os in-
tentos da dirección socialistas vi-
guesa de “desmobilizar” os seus
militantes e simpatizantes.

Actitude, por certo, que tamén
mantiveron nesta ocasión, conde-
nando os incidentes por parte da
executiva, pero xa na noite ante-
rior, con chamadas a non acudir
ao pleno ou a comportarse civili-
zadamente. Aínda así, os socialis-
tas recoñecen que Mariño “ten un
grupo que se sitúa á marxe do
partido, algo nada raro porque
tampouco é militante”.

A táctica de Pérez Mariño

Os nacionalistas denuncian que a
táctica que segue Pérez Mariño,
con grupo propio de apoio, no
que inclúen algún medio de co-

municación coruñés, é semellan-
te á seguida polo PP e Manuel
Pérez, co tema da empacadora de
Teis, que tan bos réditos electo-
rais lle reportaron, até acadar a
alcaldía por maioría absoluta.

Tampouco serían, xa que logo,
de especial gravidade os incidentes
do 30 de decembro, pero para os
nacionalistas a “táctica de Mariño”
non é “algo local”, nin unicamente
o intento de conseguir réditos polí-
ticos propiciando un enfrontamen-
to social cos nacionalistas.

Trataríase da estratexia dunha
parte do PSdeG-PSOE, capitane-
ada por Francisco Vázquez, dis-
posta a dinamitar o entendemen-
to entre nacionalistas e socialis-
tas, chantada en intereses econó-
micos de grupos que operan prin-
cipalmente desde A Coruña.

Con esta análise coincide un
sector do PSOE, que demanda a
supeditación da estratexia parti-
daria do PSdeG-PSOE aos intere-
ses defendidos polo alcalde coru-
ñés Francisco Vázquez. Intereses,
que segundo ten denunciado o
concelleiro socialista vigués Mi-
guel Barros, tratarían de supeditar
o desenvolvemento de Vigo aos

poderes económicos da Coruña.
Intereses que, segundo os na-

cionalistas, levaron ao PSOE vi-
gués, desde a chegada de Mariño, a
opoñerse frontalmente ao PXOU,
cando antes apoiaban o documento
que presentaban tamén como seu.

Semella, polo tanto, que as
diferenzas que se ven en Vigo
entre nacionalistas e socialistas
non só poden ser usadas desde o
PP como arma electoral, senón
que terían que ser subsanadas
cunha clarificación da liña políti-
ca de Emilio Pérez Touriño.

Os nacionalistas demandan
que a actual dirección socialista
defina xa cal é a súa postura so-
bre a língua e a cultura galega,
como un “xeito de visualizar o
compromiso co país e a defensa
dos intereses galegos”. Para os
nacionalistas a existencia deste
compromiso facilitaría calquera
entendemento cara a un próximo
pacto no goberno autonómico.

Esta postura levaríaos a enten-
der a decisión do BNG de vetar os
orzamentos do Estado, que os so-
cialistas lle critican aos nacionalis-
tas acusándoos de “aliarse co PP”.

Outra postura que dificulta a
visualización da alternativa que
demanda por exemplo o alcalde
socialista compostelán, Xosé
Sánchez Bugallo, sería, segundo
os nacionalistas, a teima de Pérez
Touriño de pretender subsidiar o
BNG. Recentemente o candidato
do PSdeG-PSOE declarou que os
nacionalistas deberían decidir se
“están co PP ou con nós, pois só
hai dúas alternativas”.

Para os nacionalistas, Pérez
Touriño ten que darse conta de
que “a alternativa ao PP necesita
dúas patas para camiñar, BNG e
PSOE, pero as dúas patas teñen
que ser iguais”.  

O problema é que uns e outros
queren ser os primeiros que pisen o
despacho presidencial da Xunta.♦
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Aprensa galega ataca
estes días o BNG por
respectar e apoiar a

decisión do Parlamento de
Euskadi sobre o Plano
Ibarretxe. Como se o Bloque
quixese aplicar en Galiza as
iniciativas do PNV.  

Mais as consideracións
dos nacionalistas galegos son
extraordinariamente
razoábeis. Porque a maioría
do parlamento vasco aprobou
un plano que se pretende de-
senvolver despois da  aproba-
ción directa pola maioría dos
cidadáns de Euskadi. 

É tan desproporcionada a
medida como para que mere-
za o toque a rebato das
campás mediáticas? Quen se-
xa verdadeiramente demócra-
ta talvez responda que non.
No entanto estaremos na apo-
calipse, na fin de España, se
fitamos con ollos
chauvinistas, educados na fan-
tasmagoría de Viriato, El Cid
e o xeneral  Moscardó. A fan-
tasmagoría en que fomos edu-
cados todos os de certa idade. 

En países con maior
tradición democrática como o
Quebec, vótase sen sobresal-
tos a posibilidade de que esa
parte do territorio se
segregue do Canadá. Os bel-
gas tratan con máis calma o
asunto. Os ingleses de John
Major e de Tony Blair
optaron e optan por solucións
razoábeis para rematar coas
pistolas en Irlanda.

Os nacionalistas galegos
din que os obxectivos do Pla-
no Ibarretxe son encadrábeis
nun réxime federal, o cal ade-
mais de ser verdade indica
que as saídas ao conflito de
Euskadi poden ser razoábeis
se non agroman os vellos sus-
tratos metafísicos da España
Grande e Libre e se os violen-
tos abandonan as armas.

As realidades sociais e as
situacións políticas non se es-
collen, son as que son. Por
iso pode gustar máis ou
menos Euskadi e o novo pla-
no. Sen dúbida que un propio
escollería antes o escenario
de Cataluña, por sintonía e
mesmo por grao de
civilización, aínda que sexa
esaxerada a palabra
civilización para estas cousas.

Sobre o final da ETA
todos calados, agás o Lehen-
dakari. E pensar que algúns
inxenuos acreditabamos en
que rematar co terror era o
máis importante!  

Cal sería hoxe a situación
dos nacionalistas vascos se
en 2001 tivese gañado o blo-
co constitucionalista nas
autonómicas vascas? Ter o
corenta e nove por cento dos
votos teríalles servido para
sobrevivir ao impulso, por
chamarlle dalgún xeito, do
PP e do PSOE? 

Pois por iso mesmo, para
que non se consolide esa
división demencial, debe co-
mezar o diálogo do plano,
sen que os votos serodios dos
violentos condicionen a mar-
xe de negociación do
goberno vasco.♦

O PP usa o desencontro para desacreditar a alternativa conxunta

Os problemas de nacionalistas e socialistas
en Vigo repercuten na política galega

Miguel Barros, María Xosé Porteiro e Ventura Pérez Mariño (PSdeG - PSOE) antes de ser transladado o pleno.                                           CARLOS FERNÁNDEZ / Diario de Pontevedra

Os veciños no Salón de Plenos do concello.       CARLOS FERNÁNDEZ / Diario de Pontevedra



De vostede até se podería dicir
que é unha “afrancesada”. Es-
tudou en Toulouse e viaxa por
Europa sempre que pode. Que
impresión lle causa o debate
sobre a Constitución europea?

En primeiro lugar, quero di-
cirlle que o que non está habendo
precisamente é o debate que sería
bo e necesario. Despois, que a
miña primeira impresión é a un
dun certo retroceso. Cando des-
cubrín Europa, os inmigrantes e
os estranxeiros eran en Francia
xente con dereito a estudar, a tra-
ballar, a circular libremente. A
paz era un obxectivo prioritario.
Estábase negociando en París o
remate da guerra de Vietnam e
agromaban as primeiras loitas de
defensa da ecoloxía e da agricul-
tura vencellada á terra, o situacio-
nismo e todo aquilo dos dereitos
das mulleres. Efectivamente, ma-
mei aquel espírito que me fixo ser
profundamente europeísta.

Pero agora dille non á
Constitución Europea. Onde se
orixina a contradición?

Non hai contradición. Sigo
sendo europeísta de corazón, pe-
ro a cabeza dime que que hai que
pór as cousas no seu sitio. Eses
dereitos dos que lle falaba e que
antes representaba Francia, por
exemplo, hoxe en parte están per-
didos e hai que volver loitar por
eles. Europa necesita unha Cons-
titución, pero non un tratado que
esconda que Europa é unha posi-
bilidade de dereitos e deberes.
Dentro dos 468 artigos que ten o
tratado que se vai votar, máis de
340 ratifican, consolidan e lexis-
lan os contidos do Tratado de de
Maastricht sobre as políticas li-
berais, o poder do Banco Central
Europeo, as políticas monetarias
e a consolidación do modelo eco-
nómico produtivista. Non se le-
xisla coa mesma eficacia pola
consolidación dunha Europa so-
cial e dunha Europa de liberda-
des e de paz. O traballo, a saúde,
a educación e o benestar son de-
finidos como principios que non
é preciso observar nin sequera
cumprir, e polos que as persoas
non poden reclamar nos tribu-
nais. Neste aspecto, a Carta So-
cial que asinou o Consello de Eu-
ropa en 1961 é máis avanzada
que a Constitución de agora.

Cales son os agumentos para
ir en contra da Constitución?

En primeiro lugar, quero in-
sistir en que os galegos somos
Europa porque a nosa Fisterra é
unha parte estrutural dese vello
continente. En épocas de penuria,
miseria e represión as nosas xen-
tes atoparon en Europa traballo e
acubillo. O noso granito, traba-
llado coas mans sabias e amoro-
sas dos canteiros, forma parte da
cultura europea. Tamén lle diría
que debemos facer de Europa un
continente de xustiza, de traballo,
de paz, de oportunidades e de fu-
turo. E, se vostede le de vagar e
con atención o novo tratado, de-
nominado Tratado para unha
Constitución europea, asinado en
Roma, non atopa nada de todo is-
to en todo o seu contido. A súa
primeira eiva xa está na forma en
que foi elaborado, con absoluta
falta de participación e, polo tan-
to, de democracia. Se todos os
paises da UE teñen sufraxio uni-
versal, por que o tratado foi ela-
borado por un club de notábeis
no que apenas había un 30 por
cento de deputados eleitos?

Siga, siga...

A política exterior e de defen-
sa cae nas mans do Consello e
queda supeditada á OTAN, e
“nunca poderá ser contraria ás de-
cisións desta organización cuxo
mando é dos EE UU ”. Se ben é
certo que o artigo 40 fala de paz
entre os Estados Unidos e a Unión
Europea, no tratado non se incor-
pora a renuncia á guerra como
medio de resolución dos conflic-
tos, algo que hoxe é tan necesario
no mundo e que Europa debería
converter en obxectivo prioritario.
No mesmo artigo estabelécese un-
ha axencia europea de armamen-
to, pero non se di nada de contro-
lar a venda ilegal de armas por

parte dos membros da UE. O tra-
tado reforza o papel do consello
fronte ao debilitamento compe-
tencial do único organismo eleito,
que é o Parlamento e que fica re-
ducido a que se lle consulte en po-
lítica exterior, seguridade, agricul-
tura, pesca e política económica e
estrutural. Tampouco recolle nada
das directrices elaboradas polas
conferencias de Atenas e París so-
bre participación e igualdade das
mulleres na vida pública, que xa
foron convertidas en lexislación
por varios países. Aínda sabendo
que moitos pobos europeos non
chegan a un nivel de renda do 60
por cento da media, o tratado só

consolida un 1 por cento dos orza-
mentos estatais para o orzamento
europeo.

No canto da Galiza, que re-
presenta a Constitución europea?

Non se empeñe en chamarlle
Constitución, que non a é. É un
tratado. Pero respondo á súa pre-
gunta. Se unha das grandes rique-
zas de Europa é a diversidade dos
seus pobos, das súas xentes e das
súas culturas –como é o caso de
Galiza– a non ser que teñan a con-
dición de Estados, segundo o tra-
tado, estes pobos non participan
en nada máis que nun organismo
consultivo denominado Comité
de Rexións, xa que foi eliminado

o federalismo que aparecía como
dereito europeo no borrador da
primeira redacción do tratado que
ten moitas eivas polas que lle din
non o Foro Social Europeo, AT-
TAC, a Marcha Mundial de Mu-
lleres, a Vía Campesina, moitos
sindicatos e forzas políticas pro-
gresistas, que saben que é posíbel
construir unha Europa de valores,
de principios, de paz, de xustiza,
de traballo e de participación me-
diante un documento que sexa re-
almente unha Constitución euro-
pea e non este tratado.

Volvendo ao principio, vos-
tede o que bota de menos é a
Europa da xente?

Si, aquela Europa completa-
mente perdida que era terra de
oportunidades e de asilo por tradi-
ción secular, e na que medraron os
movementos descolonizadores,
principios, sentimentos e ideas
que agora só atopan amparo nos
foros de Porto Alegre ou do Cana-
dá. Milleiros de persoas que ve-
ñen do leste e doutros continentes
e que parece que non existen. Eu-
ropa sempre foi terra de igualdade
de oportunidades e agora non hai
salvagarda para que se exerzan os
dereitos das mulleres.

Ten que recoñecer que vos-
tede nada contra corrente. Se-
gundo as enquisas, é maioría a
xente que pode votar si á Cons-
titución.

Por que non se pregunta quen
son os partidarios do si? Silvio
Berlusconi, Jacques Chirac, José
María Aznar... Os que intentan
converter en anatema ou excluír
os que din non. A democracia
quere dicir respecto de todas as
opinións e eles xa ameazaron con
que modificar este tratado vai ser
moi difícil. No caso de Galiza é
extraordinariamente importante,
xa que queda moi lonxe dos luga-
res de decisión europeos. A nor-
mativa europea limita e impón, e
isto fainos caer na trampa de pen-
sar en como se vai rexeitar unha
Europa que tantas subvencións
nos dá. Non queremos subven-
cións. O que queremos é ter o 100
por cento da renda europea e que
as nosas vacas coman herba e non
pensos animais que logo orixinan
enfermidades mortíferas.

A min dáme a impresión de
que, en xeral, a xente non sabe
de que vai esa Constitución ou
ese Tratado.

É verdade, a xente non o coñe-
ce. Habería que divulgar o seu tex-
to, pero parece como se non hou-
bese interese en que se faga iso.

O BNG forma parte do Ga-
leusca e dous dos seus partenai-
res, PNV e CiU, compórtanse
neste tema de distinta maneria.
Apoian o tratado.

Galiza, Euskadi e Catalunya
son tres nacións que teñen en co-
mún un Estado que pretende
mermar os seus dereitos como
nación. E logo está a realidade
da cada unha delas. É normal
que se dean diferenzas. Somos
capaces de deixar de lado aquilo
que nos diferencia e traballar no
que nos une. O posicionamento
do BNG é o de denfender unha
política europea de benestar. Ne-
cesitamos tanto de Europa que
precisamos construíla desde a
nosa propia visión.

Defender esta postura non
vai ter coste electoral?

Coido que non. Acidadanía des-
linda moi ben cada unha das consul-
tas. A xente sabe ben como defende
Galiza en Europa o BNG.♦
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Coordinadora do BNG para o referendo europeo

Encarna Otero
‘Precisamos tanto de Europa que nos cómpre

construíla desde a nosa visión’
PERFECTO CONDE

Encarna Otero é responsábel da Secretaría de Relacións Exteriores e Formación
do BNG e está encargada de coordinar a campaña nacionalista sobre o referendo
da Constitución Europea. Non falta quen diga que ten diante de si un difícil pa-
pel. A ela non llo parece, e exprésase con absoluta claridade e convencemento.

P. CONDE
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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

No pasado mes de outubro o por-
tavoz municipal do Bloque Na-
cionalista Galego (BNG) na Co-
ruña, Henrique Tello, reclamaba
publicamente que, como míni-
mo, se duplicase o orzamento
municipal de axuda a domicilio
así como triplicar o persoal deste
servizo. Asemade insistía, con
cifras contundentes, de que na
Coruña hai máis dun vinte por
cento de maiores de sesenta e
cinco anos e de que as listas de
espera de asistencia medran es-
pectacularmente, estando a po-
ñer, coma matiz dramático, o fei-
to de que moitas veces chega de-
nantes a morte que a prestación.

Este estado de cousas, con ser
xa grave nas palabras de Tello e
aínda peor na realidade. A Xunta,
como máxima responsábel desta
área social, apenas dispón na ci-
dade e no seu hinterland dun 0,20
%, sobre total de poboación, de
prazas en residencias para este

amplo segmento de habitantes.
Os centros públicos, xunto cos
concertos en unidades privadas
representan un número irrelevan-
te que non cobre, nin de lonxe, as
solicitudes existentes, o que pro-
voca unha crecente desatención e
un progresivo desasosego nas fa-
milias dos afectados. Porque a to-
do isto únese o condicionamento
do Hospital “Juan Canalejo”, xa
denunciado nestas liñas e reivin-
dicado polos propios traballado-
res con mobilizacións sistemáti-
cas que non tiveron polo de agora

resultado positivo, de carencia de
camas e persoal que leva a situa-
cións esperpénticas que chegan a
afectar mesmo os dereitos huma-
nos máis elementais. Premura en
precipitar as altas de doentes con
economicistas criterios de rendi-
bilidade aséptica e falsos obxecti-
vos de aproveitamento de recur-
sos que agachan sen máis o des-
borde a que está sometida a sani-
dade pola devandita falta de me-
dios e de vontade política de solu-
cionalos. Así estánse a dar espec-
táculos mais propios dunha nove-

la de Charles Dickens que da so-
ciedade avanzada en que nos din
que estamos a vivir: pacientes á
rua aos poucos días dunha inter-
vención e o masivo recurso á hos-
pitalización domiciliaria cos con-
seguintes perigos para a saúde
dos enfermos e a estabilidade dos
familiares que se ven na obriga de
substituír o persoal de atención en
moitas funcións fundamentais da
recuperación física dos doentes.
Por non falar das gardarías pensa-
das exclusivamente nos seus ho-
rarios para funcionarios do siste-

ma, as miserentas prestacións de
axuda á familia, os atrancos buro-
cráticos de tramitación, sublimi-
nal forma de facer desistir os pe-
ticionarios, etc.

En fin, as administracións
non son quen de dar solucións
claras e precisas. E debémonos
preguntar pola asignación de re-
cursos económicos que non se
corresponden coas prioridades
dun país coa pirámide demográ-
fica sobardada nos seus niveis
superiores, o que significa que
hai unha poboación con moita
idade e, polo tanto, cunhas nece-
sidades de atención especial-
mente cualificadas. E vemos que
ano tras ano eses escasos recur-
sos van para cidades da cultura,
fogos de artificio, xacobeos de
pantalla, etc, e os anciáns bota-
dos dos centros sanitarios por
falta de camas ou non admitidos
en residencias ante a carencia de
prazas onde acollelos.♦

A vergoña dos servizos sociais
MANUEL LUGRÍS

A cidade ten grandes carencias en servizos de atención pública. Os máis
prexudicados son os anciáns, con listas de espera que non paran de medrar.

A Coruña

Plano Ibarretxe e
diálogo
CARLOS AYMERICH

Desde que o pasado 30 de decembro o Parlamento vas-
co aprobara por maioría absoluta o denominado “Plano
Ibarretxe”, deixándoo pronto para a súa remisión ás
Cortes españolas, a vida política española –e, polo vis-
to, tamén a galega– semella non ter outro asunto polo
que se preocupar. E resucitan, por riba de talantes im-
postados, os vellos tics do españolismo máis recalci-
trante, sexa na súa versión cuarteleira –na que coinci-
den José Bono e un PP que clama pola aplicación do ar-
tículo 155 da vixente Constitución española –sexa na
versión máis requintada e amábel representada polo
presidente do goberno español.  Uns e outros secunda-
dos por uns medios de comunicación –españois e gale-
gos– que, quitadas honrosas excepcións, seguen apelan-
do á viscera e a non dar un paso atrás no mantemento da
unidade indisolúbel de España. Cando, do meu punto de
vista, o acento debería porse noutro lugar. 

Por exemplo, no diálogo. A proposta do lehendakari
chegou como proxecto de lei ao Parlamento vasco, mais
nin PP nin PSOE quixeron dialogar. Non apresentaron
ningunha emenda e, como resultado, o texto foi aproba-
do na súa integridade, a salvo dalgunhas modificacións
pactadas con Ezker Batua, tal e como entrara na Cámara.

É certo que ninguén, a comezar polo propio PNV, espe-
raba que tres deputados de Sozialista Abertzaleak vota-
sen a prol da iniciativa. Mais,
producido este feito, non cabe
senón felicitarse polo feito de
que estes tres deputados teñan
antepostos –por fin!– a políti-
ca democrática á violencia. O
que non é de recibo é que os
mesmos que se aproveitaron
dos votos ou da abstención de
Sozialista Abertzaleak para
pór paus nas rodas do Execu-
tivo vasco poñan agora en dú-
bida a súa lexitimidade.

Comeza pois, debe co-
mezar, o tempo do diálogo.
Sen máis condicións que o
respecto aos procedementos
democráticos de expresión
da vontade popular (que de-
mócrata pode ter medo dun
referendo, sexa sobre a
Constitución Europea ou so-
bre o “Plano Ibarretxe”?).
Esa será a verdadeira proba
de que o aznarismo está defi-
nitivamente superado. Sen
ameazas e, desde logo, sen
pactos previos cun partido, o
PP, que non forma parte da
maioría que, no seu momen-
to, apoiou a investidura de José Luis Rodríguez Zapa-
tero. O diálogo que non se puido dar no Parlamento de
Gasteiz debe producirse agora entre os gobernos vasco

e español, de cara a permitir unha tramitación produti-
va do proxecto no Parlamento estatal.

E, desde logo, o BNG vai
permitir cos seus votos que
esta iniciativa sexa debatida
nas Cortes. Porque estamos a
prol do diálogo e máis porque
sempre apoiaremos as deci-
sións soberanas e democráti-
cas dos parlamentos vasco,
catalán ou de calquera outro,
o mesmo que aspiramos a que
os demais non entraben as
que, no seu momento, che-
guen do Parlamento galego.
Nós temos a nosa propia pro-
posta para Galiza, distinta da
recollida no Plano Ibarretxe
como diferentes son tamén as
sociedades vasca e galega.
Mais existe un punto de
coincidencia: nós tamén aspi-
ramos a construír un Estado
común, no que Galiza poida
estar cómoda, fundado sobre
o acordo e non sobre a impo-
sición. Como xa dixera Cas-
telao, nós preferimos a unión
libremente pactada á unidade
imposta pola forza. 

Farían ben as outras forzas
políticas que actúan no noso

país en comezar a falar e a propor solucións e alternativas
para Galiza, no canto de, coma sempre, criticar as propos-
tas doutras nacións que ninguén pretende aplicar aquí.♦

‘Nós temos a nosa propia proposta
para Galiza, distinta da recollida

no Plano Ibarretxe”

Juan José Ibarretxe.
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N O V I D A D E S  A  N O S A  T E R R A

O sangue
dos Cortiña
Miguel Anxo Fernández
Colección: RELATOS HISTÓRICOS

Xénero e poder.
Ollada desde
América Latina
Isabel Rauber
Colección: TER RAZÓNS

Soberano
Adolfo Caamaño
Colección: CENTRAL LITERARIA

Breve Historia
da Música Galega
Mª Pilar Alén
Colección: ESENCIAS

Urbano Lugrís
Antón Patiño
Colección: ESENCIAS

As Bioinvasións
na Galiza
Xurxo Pérez Pintos
Xosé Bouzó Fernández
Colección: NÓS OS GALEGOS

Carlos Casares
os amigos, as imaxes,

as palabras

Varios Autores

OOss  mmaaggoossddaass  ffoorrmmaass
Anxo Fariña

XXaabbiinnoonn  ppooddee  dduurrmmiirr
Anxo Fariña
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O plano de ordenación urbana
de Vigo apróbase co voto favo-
rábel do PP e do BNG, a abs-
tención do Partido Galeguista
e o voto negativo do PSdeG-
PSOE. Como interpretar que
PP e BNG coincidan? 

Este plano contempla o pro-
xecto do BNG. Reto a calquera a
que colla o programa noso de 1999
e verá que está integrado ao cento
por cento. Hoxe non se discuten as-
pectos que os nacionalistas lidera-
mos. Discute hoxe alguén a necesi-
dade de peonalizacións en Vigo?
Acaso o PPe o PS-
deG non apostan
agora por un pro-
xecto para peona-
lizar a Praza de
Compostela redac-
tado por nós? Un
proxecto que se-
gue os parámetros
do Calvario, ao
que se opuxo fu-
riosamente o Parti-
do Popular, por
non falar da mio-
pía de ambos par-
tidos cando a Pra-
za da Independen-
cia que dá para un
libro. Hoxe hai
moitas cousas que
non se discuten.
Ninguén discute o
Corredor do Laga-
res, ou a consecu-
ción do litoral ou
aplicar os parámetros de equipa-
mentos e zonas verdes, pero todas
elas foron iniciativas nacionalistas.
Mentres fun concelleiro de urba-
nismo non quixen unha posición
de preponderancia para marcar o
plano á miña maneira, senón que
houbo unha comisión de todos que
seguiu os traballos en plano de
igualdade. O traballo, que deixa-
mos case rematado en 2003, non
era o documento do BNG, nin do
PP, do PSOE ou de PROVI [hoxe
PG], era o documento de todos. O
que pasou nos últimos meses é que
o Partido Socialista, sendo o mes-
mo documento, mudou de posi-
ción. Eles verán por que. 

Pero cal é a
súa interpreta-
ción dese cambio
de postura, e por
que se escenifica
en cuestións pon-
tuais como a po-
sibilidade de to-
rres, a Praza de
España ou Bei-
ramar?

Non o sei e
tampouco podo
entendelo. No
2003 xa debatía-
mos algúns deses
temas, e sabiamos
que as alturas non
ían ser aquelas.
Pero a lei do solo
obrigaba a incluír alturas en cada
ficha e nunha xunta de voceiros
decidimos que o equipo redactor
seguise adiante e á volta das elec-
cións municipais xa o correxiria-
mos. Todos o sabiamos. Houbo
malicia e demagoxia por parte do
PSdeG e non só neste tema, ta-
mén nas perspectivas de creci-
mento de Vigo... Non entendo
que determinados proxectos dou-
tras cidades os aplaudan, como a
financiación do Porto da Coruña
cunha edificabilidade de 1,5, can-

do a do plano de Vigo é de 0,7 e
aquí se escandalizan. Non se po-
de entender máis que en termos
de poder e en aceptar as directri-
ces dun despacho da Coruña.

Vostede plantea que Vigo
lidere a eurorexión e o plano
sería a trabe de ouro desa idea.
Pode entenderse a oposición
ao plano en evitar o protago-
nismo de Vigo?

Son dos que penso que o futu-
ro de Galiza como nación pasa po-
lo sur. Que o proceso de depen-
dencia ou colonización de Galiza

fraguouse desde o
norte, onde estivo
o sector da bur-
guesía –ou sexa
auténticas multi-
nacionais e poder
financeiro– coop-
tada desde os inte-
reses madrileños.
Quen queira ver
nunha entidade fi-
nanceira un carác-
ter local ou auto-
nómico non sabe
nada desas entida-
des. Ningunha de-
las responde a in-
tereses propia-
mente galegos ou
de Galiza. O mes-
mo ocorre con
grandes empresas
de nacemento ga-
lego pero que ho-
xe só podes cali-

ficar de grandes multinacionais
con dependencias noutros centros
de decisión que non son Galiza.
Quen queira pensar que se segue
pescando coa cabeza en Galiza ou
tecendo desde un xermoliño na
Coruña non entende absolutamen-
te nada. E territorialmente a entra-
da dese poder exprésase desde o
norte. Mesmo no acordo das figu-
ras políticas relevantes ligadas a
eses poderes. Se quere unha ca-
ricatura deses acordos mírense os
acordos de Paco Vázquez e Ma-
nuel Fraga en Bergondo. Iso exis-
te e representa o acordo dos gran-
des sectores financeiros de que PP
e PSdeG se suplan uns a outros.

Ese proceso ade-
mais é rotunda-
mente españoliza-
dor e procura a
ruptura co noso
sur que é Portugal.
Eu aposto polo
sur. O futuro so-
cial e económico
de Galiza nace na
conexión con Por-
tugal. E o inter-
cambio cultural
con Portugal é
apostar polo man-
temento da nosa
cultura galego-
portuguesa. A su-
peración da de-
pendencia, en ma-

teria de infraestruturas non pasa
polo norte e cara á Meseta, pasa
polo sur e cara Porto.

Galiza primeiro

Visto ese desencontro de proxec-
tos e á luz do acontecido desde
hai un ano no concello de Vigo,
parece difícil ver unha alternati-
va ao poder do PP na Xunta.

Hai síntomas máis complica-
dos que o de Vigo, porque o do
outro día foi un episodio de extre-

ma violencia que debía avergoñar
os socialistas, pero foi un episo-
dio. Eu son un grande apostador
pola alianza entre BNG e PSdeG
para desprazar o PP, pero preocú-
pame máis a diverxencia entre
ambas forzas na defensa dos inte-
reses galegos no debate dos orza-
mentos do Estado, porque iso
multiplica a diferenza entre quen
pon a Galiza en primeiro termo e
quen segue pendente dos proble-

mas de Estado. O BNG só enten-
de a participación nun goberno
galego que poña a Galiza en pri-
meiro termo. Daquela o PSdeG
ten que aprender iso e contrasta
coa actitude de Maragall que res-
paldou mesmo as posicións dos
seus socios de goberno. A postura
dos socialistas galegos é de trága-
la e ese é un problema moito máis
gordo que o de Vigo.

O desencontro en Vigo nace do

propio PSdeG e do seu candidato.
Pódese discutir a capacidade de
chegar a acordos, pero o BNG foi
capaz de estar nun goberno triparti-
to cun só concelleiro e un alcalde
do PSdeG e foi quen de dirixir un
goberno de coalición e pactar os
catro orzamentos, cun Partido So-
cialista que estaba roto en tantos
grupos como concelleiros tiña. A
capacidade de diálogo político do
BNG non pode estar sometida a

Xabier Toba
‘O que pasa en Vigo explícase cos acordos de

Vázquez e Fraga en Bergondo’
XAN CARBALLA

O pasado 30 de decembro o pleno do concello de Vigo fixo a aprobación inicial do plano
de ordenación urbana, previo á exposición pública. Os votos favorábeis do PP e BNG, a abs-
tención do PG e o voto negativo do PSdeG-PSOE, foi o balance dunha sesión tumultuosa,
que finalmente se celebrou a porta pechada pola irrupción violenta de varios colectivos vi-
ciñais, o que provocou duras acusacións dos nacionalistas ao grupo socialista encabeza-
do por Ventura Pérez Mariño. Xabier Toba foi concelleiro de urbanismo na corporación
que iniciou a redacción do plano, baixo a alcaldía do nacionalista Lois Pérez Castrillo.

PACO VILABARROS

‘Non entendo
que os socialistas
aplaudan proxectos
doutras cidades,
como a financiación
do Porto da Coruña,
cunha
edificabilidade
do 1,5, e se
escandalicen do
plano de Vigo
que é do 0,7”

‘O sector liderado
por Pérez Mariño
caracterízase
por un desprezo
profundo
á cultura galega
e dificilmente
se pode chegar así
a acordos co BNG”
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debate. En fronte atopamos uns di-
rixentes socialistas no grupo muni-
cipal que están buscando a con-
frontación social e particularmente
cos nacionalistas. Fano por razóns
ideolóxicas, porque é un sector es-
pañolista e máis que antinaciona-
lista, antigalego. O sector liderado
por Ventura Pérez Mariño caracte-
rízase por un desprezo profundo á
cultura galega e dificilmente se po-
de chegar así a acordos co BNG.
Pero é que, ademais, están conven-
cidos de que eses acordos son ma-
os para o PSdeG e, sempre que po-
de, os dinamita. Parten dunha idea
histórica e é que no 1993 chegaron
a un acordo e a realidade foi que
eles empezaron a baixar e o BNG a
subir. Un sector socialista acháca-
lle eses resultados a ese acordo. 

Daquela, a posibilidade dun
cambio político depende de que
mude de postura o PSdeG?

O Partido Socialista debe en-
tender que a saída do PP do gober-
no galego avanza sobre dúas patas,
que non son desiguais: unha na-
cionalista e outra do PSdeG. Am-
bos debemos entender que a alter-
nativa anda sobre esas dúas pernas
e trátase de liderar unha estrutura
de poder que responda a esa reali-
dade social. Non coñezo outra al-
ternativa. E o que nos toca aos di-
rixentes políticos é buscar un acor-
do se é que existen posibilidades.
Pero o PSdeG ten que entender
que para os nacionalistas a primei-
ra clave de acordo é colocar Gali-
za en primeiro lugar. E iso non é só
obter o que merecemos dos orza-
mentos do Estado, nin sequera uns
orzamentos autonómicos equili-
brados. Hai que poñer a cultura e o
idioma galegos en primeiro lugar.
E cando vexo as actitudes co idio-
ma galego de Ventura Pérez Mari-
ño e Paco Vázquez non creo que o
PSdeG poña a Galiza en primeiro
lugar. Se iso non se acepta todo o
demais non ten ningún sentido e
non creo que avance.

A transformación no Estado
pesa nesa dinámica de desen-
contro? Pode haber interés de
que Galiza non esté presente na
reconfiguración constitucional?

Sen dúbida. Estase producin-
do un debate de reconfiguración
que abarca máis que o plano Iba-
rretxe e o proxecto de Maragall.
Trátase de reabrir o debate das na-
cionalidades, que se situou en
1978 co término de nacionalida-
des pero que despois se trampeou
pola vía da LOHAPA, para darlle
a Extremadura os mesmos derei-
tos que ten Galiza como nación. E
nós non somos unha rexión. Ábre-
se unha expectatitva que vai máis
alá da resolución xurídica, que é o
distinto estatus que temos as na-
cións en relación coa descentrali-
zación administrativa que quere
España. PP e PSOE queren que-
brar ese debate e un mecanismo
para conseguilo é sacar a Galiza
do paquete. Se Galiza está presen-
te o debate é o posicionamento
das tres nacións históricas no con-
xunto dun estado plurinacional.
Sacar a Galiza dese debate evita
discutir a singularidade das na-
cións no conxunto do Estado e dar
unha saída federal ou a que fose.
Así limítase o asunto ao “proble-
ma catalán” ou o “problema vas-
co” cando o fondo do asunto é re-
configurar o Estado en clave plu-
rinacional. Aí se verá cal é o com-
promiso do PSdeG con Galiza.♦

É a primeira vez que o na-
cionalismo intervén decisiva-
mente na planificación urba-
na dunha gran cidade.

Para sermos correctos, neste
plano tivemos moito que ver
porque o alcalde era Lois Pérez
Castrillo e eu concelleiro de ur-
banismo. Pero hai un antece-
dente moi importante, porque
no tripartito encabezado por
Carlos Príncipe, o Planeamento
Urbanístico estaba dirixido por
un concelleiro nacionalista, Xe-
sús Costas Abreu, que fixo un
traballo moi importante para
Vigo e en moitos aspectos foi
básico para este plano actual.

Este plano nace despois de
varios intentos que non tive-
ron un percorrido moi grande. 

Se teño que buscarlle unha
peculiaridade política é a opción
da necesidade. Nun momento a
sociedade viguesa reclámao.
Tense falado moito de inseguri-
dade xurídica de ordenamentos
anteriores, pero a necesidade ali-
méntase de que o esquema do
plano anterior quedouse anticua-
do. O que chamamos Plano do
93 non é tal, é unha subsanación
de deficiencias dun documento
de adaptación á Lei do Solo. A
súa referencia planificadora
máis imediata é do 1988. Ten
pouco que ver o Vigo de hoxe e
do futuro co dos anos 80 e esa é
a razón fundamental e non o da
inseguridade xurídica que en to-
do caso é discutíbel.

A necesidade de crecer

O documento ten que consen-
suar moitas partes, pero cales
foron as liñas de forza?

Vigo precisa una plano para
crecer economicamente, porque
ese crecemento vaise dar e o que
necesitamos é prever cales serán
os seus máximos nas vindeiras dé-
cadas para canalizar esa potencia
e dirixir a acción pública e a ini-
ciativa privada. Vigo necesita me-
drar e Galiza necesita que Vigo o
faga, porque senón Galiza esmo-
rece. Vigo é hoxe o elemento
esencial da creación de Galiza co-
mo nación económica dentro da
eurorexión que conforma Galiza
con Portugal. O futuro de Galiza
está ligado ao norte de Portugal,
económica, social e politicamen-
te, e Vigo é a antesala necesaria,
ou o nexo de unión, das dúas na-
cións. O medre de Vigo comporta
o crecemento do comercio con
Portugal, dos intercambios cultu-
rais, sociais e políticos e o reforza-
mento de Galiza desde a perspec-
tiva da súa propia cobertura como
nación. En todo caso Vigo ten que
medrar economicamente e este
plano faculta a posibilidade de
crear emprego. Un plano non o fai
directamente, o que fai é crear as
condicións para aplicar unha polí-
tica económica axeitada que cree
emprego. O Plano crea esas con-
dicións Esperemos que nos próxi-
mos meses un goberno naciona-
lista en Galiza sexa capaz de facer
esa política económica. 

Vivenda e medio ambiente
son as outras claves do plano?

En Vigo subiu un 12% a vi-
venda. A liberalizacion do solo
en 1996 foi un fracaso do gober-
no central do PP e a única fór-
mula para actuar sobre o merca-
do da vivenda é a intervención
pública. Neste plano intervense:
resérvase un 20% de todas as
promocións para vivenda de pro-
tección e, como hai unha gran
cantidade de solo urbano non
consolidado e solo urbanizábel,
o concello vai enriquecer o seu
património coa cesión do 10%
de aproveitamento. Se hai un go-
berno, no seu momento, que
queira facer política de vivenda
vai poder facela. 

Ademais é un plano para o
medio ambiente, porque aquela
idea que un visionario como Xe-
sús Costas tivo no ano 1993, a do
Corredor Natural do Lagares,
agora está encasillada no plano.
Xa non é unha visión de futuro.
Tamén é idea rea-
lizábel a consecu-
ción de todo o li-
toral urbano, ou a
renexeración da
Praia de Samil,
que para os na-
cionalistas sempre
foi un elemento
clave de calquera
transformación da
cidade. Iso que se
apontaba no 1993
agora é factíbel. A
consecución do li-
toral entre Oia e
Saiáns, que é rico
en valores xeolóxicos e de biodi-
versidade, apontábase no 93 e
agora é xestionábel. Asimesmo a
protección de toda a coroa de
montes que rodea Vigo e que no
1999 os nacionalistas chamabá-
moslle parque periurbano agora
está no Plano Xeral e ten dota-
cións para a súa rexeneración, que
é algo novo. Suso Costas tamén ti-
ña esa idea no 1993 e agora pode-
mos levala adiante. Ademais o
plano ten uns estándares de zonas
verdes e equipamentos como nin-
gún plano en Galiza nin en Espa-
ña. 

Posibilitar o crecemento

Insistindo na idea de crece-
mento, pode explicar máis

por que é tan importante un
Plano de Ordenación?

Contra o que teñen dito algúns
voceiros próximos ao partido so-
cialista, hai un estudo moi profun-
do sobre Vigo, realizado entre ou-
tros por Xavier Vence, que foi a
segunda e terceira fase da redac-
ción do plano xeral e á que lle
prestei moita atención. Para min a
definición do territorio e a postu-
lación de iniciativas económicas
posteriores están estratexicamente
ligadas. Ou ordenas segundo os
estratos de actividade nos que
queres crecer ou ao final quédan-
se sen territorio e prodúcese o co-
lapso. Vigo é unha cidade indus-
trial pero tamén de servizos. O
21% da poboación de Vigo traba-
lla na industria pero tamén é certo
que un 69% traballa nos servizos.
E esas dúas patas deben soster o
crecemento de Vigo. Máis aínda,
tendo en conta que se estudamos
os mesmos datos na área metro-
politana, excluindo Vigo, o 32%
traballa na industria e o 42% nos
servizos. Iso dá lugar a pensar que
estamos no foco industrial máis
importante de Galiza e Vigo de-
cántase por manter unha estrutura
industrial potente e tamén polos
servizos complementariamente á
súa área metropolitana. Dito dou-
tro xeito: a solución industrial de
Vigo non está só en Vigo, tamén
na súa área metropolitana. Xa no
1999 estudamos un documento
que lle encargamos á Zona Franca
e aparecían Salceda, Salvaterra
coa plataforma loxística, o novo
polígono do Morrazo ou o polígo-
no de Moaña e Marín. Vigo nece-
sitaba oferta de solo industrial pe-
ro sabendo que había superficie na

área metropolita-
na, e precisaba un-
ha oferta potente
de solo para usos
terciarios produti-
vos e que tivesen
dimensión eurre-
xional. Vigo ten
unha característi-
ca que a diferencia
doutras cidades
galegas: a hora e
media de Vigo hai
seis millóns de
persoas. Iso só
ocorre en Vigo,
Valencia, Barcelo-

na ou Madrid. Estamos nunha
area de privilexio e debemos apro-
veitalo para posicionarnos ben
com eurorexión e sumar as siner-
xías galegas e portuguesas, non
por capitalizar nada senón para
postular o crecemento conxunto e
a identificación política de Galiza.

A necesidade de
infraestruturas

Como inflúe en toda a planifi-
cación a obtención de infraes-
truturas de comunicación?

Non é un problema tan dife-
rente ao doutras cidades. A dife-
renza é que en Vigo soñamos co
que outros xa conseguiron.
Sempre fun partidario de ter un-
ha posición ecléctica sobre o de-

bate de por onde teñen que tra-
zarse as vías, porque ao final
chegará Fomento e haberá que
aceptar un proxecto construtivo
que poderemos modificar, como
pasou co segundo cinto, cun tra-
zado final diferente. Á marxe do
distanciamento, o plano contem-
pla as actuais infraestruturas
previstas, a saída sur acordada
con Fomento, a entrada norte da
alta velocidade e a entrada da
nova autovía Vigo-Porriño. O
que se contempla para os próxi-
mos anos está no documento. O
máis novedoso é o da ronda.

Pero conseguir comunica-
cións é fundamental para a
eurorrexión.

No 1999 algúns políticos na-
cionalistas tiñamos unha hipótese
sobre a nosa relación económica
con Portugal. Antes dese ano todo
se cifraba nas comunicacións coa
Meseta e o porto, e algúns puxe-
mos na mesa estudar o tamaño da
nosa relación con Portugal, do
que algo xa sabiamos: o 60% en
tonelaxe de mercadorías que en-
tran ou saen de Vigo non o fan po-
lo porto nin van cara á Meseta,
van cara Portugal. O maior valor
engadido sae polo porto en forma
de automóbiles pero ese comercio
con Portugal ten outro dato a ter
en conta, que o balance no inter-
cambio énos favorábel en máis de
50.000 millóns das antigas pese-
tas. Iso colócanos en mellor posi-
ción na eurorexión e unha das no-
sas preocupacións en infraestru-
turas é asegurar a conexión ferro-
viaria entre Vigo e Porto e para
iso é básica a saída sur. E non só
para o intercambio de mercadorí-
as tamén o de poboacións. Iso trá-
tase magnificamente no plano,
porque era necesario e porque ese
era o programa do BNG. A maio-
res desas grandes infraestruturas
o que nos preocupou é mellorar a
comunicación viaria entre toda a
área metropolitana.

Un plano pode estar moi
ben pero ten que ser viábel
economicamente.

Ten que haber consenso so-
cial e político pero conseguindo
compromisos que o fagan viábel.
No estudo histórico que se inclúe
descubrimos que nunha parte
importante da construción da ci-
dade interveu a iniciativa priva-
da. A partir de aí construímos un
plano que se apoia nun 60% na
iniciativa privada e nun 40% no
que serán as iniciativas públicas.
Son porcentaxes que o sector
empresarial vigués está disposto
a aceptar. E obter ese compromi-
so foi substancial para poñer en
marcha o plano. Pero non só co
sector empresarial, hai que acor-
dar cos sindicatos, coa federa-
ción de viciños, cos colexios
profisionais... Calquera pode en-
tender que con cada sector cen-
trámonos en aspectos concretos
e fumos edificando o conxunto
de táboas reivindicativas que
conxuntadas constitúen o pro-
xecto de cidade. Iso avanzou moi
ben durante o mandato do BNG,
despois estragouse unha miga.♦

‘Este é un plano de ordenación
para o crecemento da cidade e de Galiza’

P. VILABARROS

‘Vigo ten unha
característica
que a diferencia
doutras cidades
galegas: a hora e
media dela hai seis
millóns de persoas”
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De volta do namoramento euro-
peísta que hai unha ducia de anos
converteu o barrio de Fontiñas
nunha manchea de rúas con no-
mes de capitais da UE –algunhas
de estados tan pouco europeístas
como o Reino Unido–, o concello
compostelán vén de apostar pola
literatura galega para bautizar as
novas rúas que se abren paso on-
de non hai moito estaba o merca-
do de gandos de Salgueiriños. 

O novo barrio queda agora
convertido nunha biblioteca con
rúas-volumes como A Esmorga,
Vento Mareiro, A fronteira infin-
da, Queixume dos pinos, Os ei-
dos, Follas novas, Sempre en Ga-
liza, Os camiños da vida ou Mui-
ñeiro de brétemas. O poeta Ma-
nuel María ten ademais rúa pro-
pia poucos meses despois do seu
pasamento, como tamén a ten
Xosé Chao Rego, logo de ser de-
clarado fillo adoptivo da cidade. 

Pese a esta decisión do pleno
do Concello compostelán, non hai
garantía de que a maioría dos futu-
ros residentes en Salgueiriños se-
xan mellores lectores que os dou-
tras rúas menos literarias da cida-
de. Nin sequera se pode ter certeza
de que todos os veciños cheguen a
saber  que o nome da súa rúa é ta-
mén título dunha destacada obra de
Blanco Amor, Ramón Cabanillas,
Celso Emilio, Pondal, Uxío Novo-
neyra, Rosalía de Castro, Castelao,
Otero Pedrayo ou de Manuel Ma-
ría. Pero nalgún caso a curiosidade
levará ao libro, aos libros acertada-
mente homenaxeados, que non de-
berán faltar na futura biblioteca do
barrio. Boa nova para o ano novo.

Polo demais, e logo dos atas-
cos diante da Porta Santa da cate-
dral durante as últimas horas de
apertura, Santiago comezou o ano

novo preparándose para un ano
máis tranquilo, para varios anos
con máis espazo para gozar da ci-

dade vella. Se non o remedia a no-
va iniciativa da Xunta, que xa
anunciou eventos como a celebra-

ción do Foro Camiños da Concor-
dia (para sacarlle partido ao pre-
mio Príncipe de Asturias acadado

polo Camiño de Santiago) ou a
conferencia mundial para a paz e a
solidariedade, entre outros, para os
meses de maio a xullo deste ano. 

Polo que se sabe, a intención é
aproveitar o que de bo tivo o mo-
delo do Fórum de Barcelona para
atraer a Santiago e Galicia en xeral
unha chea de visitantes, uns cinco
millóns. Será co apoio dun plano
de promoción turística baseado na
auga, incluíndo praias, balnearios,
ríos ou deportes náuticos. Para que
ninguén –os composteláns, me-
nos– poida sufrir coa impresión de
ter a casa baleira.♦

Rúas ateigadas de literatura 
XAVIER LÓPEZ

Onde vives? Na rúa d’A Esmorga, número 10, 3º C. Este endere-
zo vai existir mercé á decisión do Concello de bautizar as novas
rúas de Salgueiriños con títulos de clásicos literarios galegos.

Santiago

Dereitos combatidos
LOIS DIÉGUEZ

A un home ou muller non se lle pode negar o dereito a falar li-
bremente, nen a defender as súas ideas, nen a profesar a relixión
na que crea. Pode formar a súa familia e dirixir a súa vida sen
dependencias de ninguén. O individuo, nas sociedades demo-
cráticas, exerce os seus dereitos e todos –ou case– os respecta-
mos. Mais existen outros dereitos no colectivo, máis firmes, se
cabe, con máis transcendencia, posto que falamos dun pobo,
dunha nación, dunha comunidade, e, curiosamente, son estes os
que non queremos respectar. O primeiro dereito colectivo será o
de exercer a liberdade para ter un goberno propio, buscando fór-
mulas de unión e  relacións en pé de igualdade cos demais po-
bos, sen que uns llas impoñan aos outros. Un pobo non pode es-
tar sometido cada día a non poder falar na súa lingua en todos os
campos da vida, planificar  a súa economía ou organizar a pro-
pia sociedade. Moitos países europeus ou doutras partes do
mundo buscaron fórmulas políticas para resolver o problema,
como a federación ou confederación. Somos europeístas, claro,
pero non exercemos. España nunca será libre mentres calquera
das súas nacións se  sinta sometida. Pero a escola da ditadura
aínda segue a pesar nas nosas cabezas. Coa demonización en-
carnizada nunca se arranxarán os conflitos, e menos se ela che-
ga só coa mesma voz en todos os lugares.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Programa
común
PSOE-BNG 
Estase a artellar unha platafor-
ma cívica entre simpatizantes
socialistas e galeguistas que tra-
tan de impulsar que PSOE e
BNG presenten un programa
común cara ás próximas elec-
cións autonómicas. Un “conti-
nuum nacionalista-socialista
que sería o eixo dun futuro go-
berno de coalición.♦

O teólogo
Francisco Vázquez 
Preguntábamo o outro día un
lector: sabe se Francisco Váz-
quez rematou a licenciatura en
teoloxía? Aínda non podo con-
testarlle. Si nos comentaron que
o alcalde coruñés, hai unha du-
cia de anos, pasou un tempo en
Pamplona por motivos de saú-
de, e decidiu matricularse, para
matar o tempo na universidade
de Navarra. Podería facelo en
calquera especialidade, pero
Francisco Vázquez escolleu te-
oloxía. Que non é calquera cou-

sa cando se trata da universida-
de do Opus Dei. Alí estudaría
tamén un seu fillo. O mesmo
Vázquez asiste convidado a ac-
tos desta universidade... O nor-
mal é que rematase a súa carrei-
ra. Na Universidade néganse a
facilitar dados.♦

Movemento
polo Cambio
Remata o ano na Coruña. A rúa
Real ateigada de xente. Perto do

Obelisco destaca unha ducia de
Santa Claus vestidos de verde
pistacho. Reparten un tríptico,
“no lo tire, es algo político”, co-
mentan ao entregárnolo, do
Movemento Polo Cambio: “un-
ha asociación cívico-política
que traballa para promover un
xeito distinto de facer política
en Galicia, máis dinámico e
participativo; para que dende os
poderes públicos se desenvol-
van políticas progresistas e ga-
leguistas en beneficio da maio-
ría do pobo galego”.

O Movemento polo Cambio

“fomenta o debate aberto de
ideas en foros sectoriais, a par-
ticipación e a mobilización ci-
dadá, e cantas accións contribú-
an a dar canles de expresión a
aqueles que crean que o cambio
é posíbel en Galicia e traballan
para conseguilo”.

Este reparto de trípticos
coincide algunhas veces coa pre-
senza de Emilio Pérez Touriño,
candidato socialista á Xunta na
cidade. En Catalunya un “move-
mento” semellante foi dos prin-
cipais apoios de Pasqual Mara-
gall nas eleccións autonómicas
que perdeu con Jordi Pujol.♦

Os ‘nacionalistas
responsábeis’
Un grupo denominado “na-
cionalistas polo si a Europa”,
que se autocualifican como “na-
cionalistas responsábeis”, puxo
en circulación  un documento no
que se afirma que a “decisión do
BNG de promover o non ao re-
ferendo da Constitución euro-
pea crea varias dúbidas”. No
fondo, é un claro ataque á UPG,
á que acusan de levar a cabo un-
ha estratexia que trata de lle pór
dificultades “á transformación
do BNG nunha alternativa de

goberno críbel, tal e como o es-
tá a intentar Anxo Quintana, co-
mezando, desta maneira a volta
ao monte do nacionalismo fron-
tista”. Por certo, que este mani-
festo está sen asinar.♦

As contas
de Cacharro
O presidente da Deputación de
Lugo, Francisco Cacharro Par-
do, anda medio deslombado,
coma gato na xaneira. As suce-
sivas sentenzas obrígano a re-
partir o canon dos encoros, pero
el di que se non reparte os car-
tos é porque non ten datos para
facer as contas. Pero o reparto
está claro na sentenza de 1999
do Tribunal superior de Xustiza
de Galiza: superficie afectada
polos encoros, poboación direc-
tamente prexudicada polas ins-
talacións e, no caso da existen-
cia das centrais, pola potencia
instalada nese municipio.

Cacharro afirma que hai que
agardar aos datos da produción
eléctrica dos encoros para facer a
partilla entre os distintos conce-
llos, un xeito, ao tempo de asegu-
rarse que o que parte queda coa
mellor parte e tamén, impedir que
se abra unha fenda no PP.♦

Croques AFONSO EIRÉ

Francisco Vázquez.
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reis magos...
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

...Se é que seguides vivos, o que
é moito aventurar coa que está
caendo por Oriente, gustaríame
pedirvos algunhas cousas para a
miña terra e para as miñas xen-
tes, inda que sexa fóra de prazo.
Inda que ben pensado... se non
sodes quen de arranxar nin tan
siquera o desangue dos vosos;
de arranxar esa maldita guerra
de Mesopotamia nin ese maldi-
to tsunami, non sei como ides
facer para nos contentar aos
que, mal que ben, imos tirando.
De todos os xeitos, por pedir
que non quede.

A ti, querido Gaspar, por
seres o máis vello, vouche pe-
dir que nos traias un poco de
sentidiño. Sobre todo aos
nosos políticos, que metidos
nesta eterna rifa electoral,
semellan auténticos autistas.
Cando chegues xa te decatarás
de como, no lugar de ollar co-
mo nos vai aos cidadáns,
pasan o día mirándose ao
espello. Xa de paso, poderíalos
tamén convencer de que
mellor sería que deixasen de
nos amolar co rosario dos
incumprimentos alleos, e se
adicasen a facer cousas.

A ti, Melchor, que sempre
me pareceches o máis
práctico , pediríache unha me-
llora, inda que fose pequena.
Xa sabes que os que aquí
mandan andan empeñados en
facernos crer que vivimos
pouco menos ca no Paraíso;
que imos á cabeza de todo o
bo, e ao rabo de todo o malo.
Pero ti e eu sabemos que as
cousas non son coma eles din.
Por iso che pido unha mellora
que sirva para nos igualar un
chisco máis aos que ao noso
redor viven mellor ca nós.

E a ti, Baltasar, se é que
amais do maremoto e da gue-
rra es capaz de sobrevivir ás
pateras, pregaríache que non
nos deixes da man, que
calquera día o mar vólvesenos
ennegrecer e todos volvemos
levar un desgusto. Porque
eles, falar falan moito, e á ho-
ra de practicar cainismo
ninguén lles tuse; pero o que é
facer cousas, desde o do Pres-
tige lembras? aquí ninguén fi-
xo nada por evitar que outro
criminal estrago nos poida
arrastrar de novo aos infernos.

Por último, un pedido
común. Sei que é difícil. Xa sa-
bedes que para cando murchen
as follas que aínda han nacer,
os galegos estamos convocados
ás urnas. Só vos pido que,
triunfen os que triunfen, veñan
con vontade de afrouxar un
chisco a corda dalgunha das li-
berdades que andan medio cati-
vas. Soño co día no que os ga-
legos nos poidamos informar
do que pasa sen traba ningunha
e polos nosos propios medios.
Soño co día no que aqueles me-
dios de todos, a todos nos
sirvan e non só aos que todos
sabemos. E se todo isto que vos
pido é moito, prégovos que non
deixedes que este iluso que vos
escribe siga soñando que
soña.♦

Está ben claro que en Euskadi non temos un
problema xurídico, pola contra, temos un
problema político. Temos un problema polí-
tico porque a proposta de estatuto aprobada
no parlamento vasco está fundamentada na
vontade de formalizar un novo pacto politico
para a convivencia. Pero esta vontade está vi-
ciada por representar escasamente o 51% da
poboación Vasca.

O pacto político materializase nun mode-
lo novo de relación co Estado español, base-
ado na libre asociación e compatíbel coas po-
sibilidades de desenrolo dun Estado compos-
to, plurinacional e asimétrico.

Sobre da pertinencia xurídica da proposta
pode haber distintas interpretacions, pero non
así dos resultados desta, dado que a Constitu-
ción española se fundamenta na indisolúbel
unidade da nación española e recoñece e ga-
rante o dereito á autonomia. Está pois ben
claro que non figura en modo ningún a acep-
tación do exercicio do dereito de autodeter-
minación, dereito no que pretende basearse o
novo pacto político da “proposta Ibarretxe”,
que promove a libre asociación da comunida-
de autónoma vasca co Estado español.

O fundamento político do plano de Ibarret-
xe está ancorado no dereito de autodetermina-
ción expresado nidiamente no artigo 12 da
proposta cando di : “los ciudadanos y ciudada-
nas de la comunidad de Euskadi, de acuerdo
con su propia voluntad....acceden al autogo-
bierno mediante un régimen singular de rela-
ción politica con el Estado esspañol, basado en
la libre asociación”, dereito a decidir, que non
remata na proposta deste novo pacto político,
senón que queda aberto para posteriores am-
pliacions, por que “la aceptación de este Regi-
men de Libre Asociación no supone renuncia
alguna de los derechos históricos del Pueblo
Vasco, que podrán ser actualizados en cada
momento en función de su propia voluntad de-
mocrática”, segundo estabelece o segundo pa-
rágrafo do citado artigo 12.

Isto quere decir que a proposta é unha
proposta de mínimos, un punto de partida que
inicia un proceso tendente a asegurar, primei-
ro, o exercicio da soberanía, a definir en se-

gundo lugar o ámbito territorial ao que se as-
pira (Comunidade Autónoma Vasca, Comuni-
dade Foral de Navarra e os territorios vascos
de Iparralde-Lapurdi, Behe, Nafarroa e Zube-
roa), e por último consolidar unha cidadania
vasca que transforma a poboación de Euska-
di no conxunto de individuos que pertecen ao
futuro Estado. O Plano
Ibarretxe, tenta pois,
sentar definitivamente a
triloxía dos elementos
básicos do futuro Esta-
do vasco: territorio, po-
bo, e soberanía.

Pero o pacto político
é previsor polo que res-
pecta ao uso da forza ao
estabelecer no seu artigo
14, que formula un réxi-
me de garantías xurídi-
cas baseado nos principios de lealdade institu-
cional recíproca, cooperación e equilibrio de
poderes, a renuncia ao emprego das medidas
previstas no artigo 155 da Constitución espa-
ñola, e así mesmo, a renuncia expresa a ditar
medidas coercitivas de cumprimento obriga-
torio para a Comunidade de Euskadi.

Por outra banda, resultan sorprendentes as
facilidades estabelecidas no artigo 17 para a

modificación e actualización do Estatuto Polí-
tico que se limitan a 1/5 dos membros da cá-
mara vasca para o proceso de iniciativa e a
simple maioria absoluta desta para a súa apro-
bación. Por iso dixemos máis arriba que a pro-
posta semella o inicio dun proceso, e de nin-
gún xeito un pacto para a resolución definiti-

va dos problemas da co-
munidade co estado. 

En conclusión, a
proposta parécenos
mais imperativa que
dialogante; máis inde-
pendentista que federa-
lista. Máis desafiante ca
realista. Dende un enfo-
que  constitucional se-
méllanos escasamente
integradora ao non pre-
ver mecanismos agra-

vados (2/3 ou 3/5 ) para a súa modificación
ou reforma, eiva da que carece a mesma pro-
posta na medida en que está avalada por un-
ha escasa maioria da representación popular
no parlamento vasco.

Avalía o PNV o custo da división do po-
bo vasco a cambio do intento de dar un “sor-
passo” ao nacionalismo aberztale nos comi-
cios que celebrar na próxima primavera?♦

A propósito do Plano Ibarretxe
MIGUEL BARROS

Leopoldo Barreda (PP) escoita ao lehendakari Juan José Ibarretxe.

‘A proposta parécenos
máis imperativa
que dialogante;

máis independentista
que federalista.

Máis desafiante ca realista”



XURXO MARTÍNEZ
Secretaria de Indalecio Prie-
to e de Hidalgo de Cisneros
na Guerra do 36, emigrante
e exiliada en Venezuela, nai
do mozo e activista político
desaparecido Alexandre Te-
jero, irmá de tres protago-
nistas indiscutíbeis da legali-
dade republicana. Trátase da
galega María Teresa Cuenca.

María Teresa Cuenca Estevas
naceu en Vigo, ás dezaoito ho-
ras do seis de xuño de 1913. O
seu pai era o ferrolán Manuel
Cuenca Vázquez, enxeñeiro in-
dustrial, e a súa nai Soledad Es-
tevas Fernández, madrileña filla
de ferroláns e neta de madrile-
ños e coruñeses.

María Teresa tivo unha mo-
cidade propia dos avatares da
Galiza e do Estado español de
principios do século XX. A
participación política dos seus
irmáns a prol da República e do
socialismo español determinou
o seu futuro como muller traba-
lladora no Ministerio de Defen-
sa con Indalecio Prieto e no
Exército do Aire con Ignacio
Hidalgo de Cisneros. Neste
Ministerio coñecerá ao aviador
Braulio Tejero, co que casará e
se exiliará en Francia, onde da-
rá á luz o seu primeiro fillo, en
Montauban, Alexandre, o
“enigmático francés” da prensa
venezolana. 

María Teresa tivo como ir-
máns a Luís, Xoán e Fernando.
Luís era membro destacado das
Xuventudes Socialistas. Viviu
en Cuba traballando como gar-
dacostas do ditador Machado.
“Era baixo, groso, moi ancho
de ombros, con pómulos avul-
tados e de expresión agradá-
bel”, así o lembraba en 1939
Aniceto Castro, o condutor do
coche da Garda de Asalto no
que Luís lle deu dous tiros a
Xosé Calvo Sotelo en 1936 co-
mo represalia polo asasinato,
un día antes, do seu amigo Cas-
tillo. Presentábano como “es-
colta de Indalecio Prieto”. Tiña
sona de pistoleiro de acción
contra os fascistas e gozaba da
confianza de Prieto, a quen
protexeu no mitin de Écija,
cando os seguidores de Largo
Caballero o obrigaron a tiros a
abandonar a poboación. Mo-
rreu dunha bala na fronte de
Somosierra xunto co seu amigo
pontevedrés Condés, quen diri-
xira a detención de Calvo Sote-
lo o 13 de xullo de 1936. 

Xoán, tamén militante das
Xuventudes Socialistas, estivo
nas columnas do coronel Man-
gada en Somosierra até novem-
bro de 1936, ano no que come-
zou os seus traballos de inteli-
xencia desde El Escorial até
Aranjuez. Acabada a Guerra
foi detido en Alacante. Conde-
nado a morte é posto en liber-
dade por ser falsas as acusa-
cións na súa contra. Chega a
Venezuela en marzo de 1952 e
abre a libraría Europa, lugar de

xuntanza dos máis importantes
políticos e intelectuais venezo-
lanos da época.

Fernando, o menor dos ir-
máns, foi tenente da Escola
Militar de Paterna en Valencia.
Fixo a Guerra en varias frontes
e rematouna co grao de capitán
cun ascenso concedido por Se-
gismundo Casado. Fernando
presenciou a rendición da Re-
pública e foi o responsábel de
notificala ás forzas republica-
nas na estrada de Estremadura.
Buscado polas forzas franquis-

tas agóchase en Madrid e Bar-
celona e de alá a Venezuela,
onde moraba o seu pai. Fer-
nando é o tío que trae a Ale-
xandre a Venezuela desde Ma-
drid.

A Guerra

As figuras de Indalecio Prieto e
a de Ignacio Hidalgo de Cisne-
ros dan unha idea da transcen-
dencia daqueles anos de María
Teresa traballando no Ministe-
rio, que sen dúbida, era o máis

importante para un país en gue-
rra: o de Defensa.

Xa en 1937 a República e o
seu ministro de Defensa empe-
zaban a campanear. O xefe de
Goberno, Negrín, acusaba pu-
blicamente a Prieto de derrotis-
ta, e este defendíase autocuali-
ficándose como “realista”. Pe-
ro os problemas máis impor-
tantes no Ministerio chegaban
do illamento internacional ao
que estaba sometida a Repúbli-
ca polos seus aliados europeos
e a axuda da URSS e o prota-

gonismo do Partido Comunista
de España na dirección bélica
por mor desa axuda.

Os socialistas, principal-
mente Prieto, xamais aceptaron
a repentina importancia do
PCE e moito menos ter que pe-
dir autorización ante un partido
que consideraban minoritario e
cuxa cabeza pensante estaba en
Moscova. 

María Teresa traballou eses
anos intensamente. O ouro do
Banco de España forneceu de
armas á República. A aviación
en mans do comunista aristó-
crata alavés Ignacio Hidalgo
de Cisneros tivo un papel moi
relevante. Pero a República ví-
ñase abaixo coas súas loitas
intestinas. Andreu Nin é tortu-
rado nunha casa propiedade de
Hidalgo de Cisneros durante
dous ou tres días e asasinado e
enterrado, baixo a dirección
das representantes soviéticos
na República. Prieto é desti-
tuído o 5 de abril de 1938 can-
do as tropas de Franco atinxen
o Mediterráneo. María Teresa
estará no Ministerio até o fi-
nal da contenda, da que foxe
co seu esposo, o aviador sego-
viano Braulio Tejero até Fran-
cia e ingresa nun campo de
concentración. Mentres, as
autoridades franquistas radian
unha recompensa pola súa
captura.♦
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María Teresa Cuenca,
a galega secretaria de Indalecio Prieto

Mª Teresa Cuenca, abaixo a segunda pola dereita, xunto con outros empregados do Ministerio da Guerra, no ano 1937 en Madrid.

En 1958 chega María Teresa a
Venezuela despois de vivir en
Madrid unha vida propia dos
perdedores da guerra. O seu
primoxénito, Alexandre, vivía
en Venezuela, militaba nas
FALN e era membro da Moci-
dade Comunista. O rapaz na-
cera no exilio francés, na lo-
calidade de Montauban en
1941 e remataría a súa vida en
Caracas en 1967, froito dun
secuestro e asasinato por par-
te de forzas do Goberno.

O venres 11 de maior de
1967, Alexandre e outro com-
pañeiro, Eduardo Navarro
Laurens, como membro da
guerrilla urbana das Forzas Ar-
madas de Liberación Nacional
(FALN) foron secuestrados en
Caracas polo SIFA (Servizo de
Intelixencia das Forzas Arma-
das). Torturado, asasinado e
desaparecido nos campos de
concentración (os chamados
Teatros de Operacións-TO)
cos que a democracia venezo-
lana sementou o país desde
1958 até 1999.

O caso da desaparición,
tortura e asasinato de Alexan-
dre Tejero Cuenca, o “enig-
mático francés” da prensa ve-
nezolana de 1968, é o mais
publicitado de todos cantos ti-
veron lugar. María Teresa leva
desde aquela data pedindo
xustiza. O actual vicepresi-

dente da República
Bolivariana de Ve-
nezuela, o xorna-
lista José Vicente
Rangel, sendo de-
putado nos sesen-
ta, esixiu ao gober-
no do socialdemó-
crata Raúl Leoni que dese
contas do feito das desapari-
cións políticas. Foi o mesmo

Rangel o que acusou a Leoni
de “idiota”. Hoxe, aos seus 86
anos, xa sen fala, María Tere-

sa pasou o testemu-
ño á súa filla Maite
Tejero Cuenca, que
preside a única aso-
ciación de familia-
res de desapareci-
dos en Venezuela. A
loita desta galega

republicana pola xustiza e a
lembranza do seu fillo Ale-
xandre dá fe desta causa.♦

Alexandre Tejero Cuenca, de Francia a Caracas

Alexandre Tejero nunha fotografía cunha anotación manuscrita da nai.

Alexandre, fillo de María Teresa
foi asasinado en 1967 cando formaba
parte da guerrilla urbana en Venezuela



X.E.A.
A historia que vén a continua-
ción non data do máis escuro pe-
ríodo franquista. É un drama que
comeza en plena restauración
democrática nun colexio refor-
matorio coruñés no ano 1979 e
que aínda non está rematado. 

Dona Petra e Dona Conchita,
freiras do San Xosé de Calasanz
de Palavea, formaban parte –co-
mo outras tantas– daquela engra-
naxe represiva provinte da dita-
dura que non foi sustituida na tu-
tela dos nenos entregados aos
centros “correccionais”.

Até alí chegou Xosé Tarrío.
Viña sendo un dos catro fillos
dunha parella á quen as miserias
da convivencia e do traballo des-
truíron. Desde rapaz pasa a coñe-
cer os muros dos reformatorios, as
fugas e o culto á valentía. A sua
adolescencia coincide con aqueles
anos nos que se ensaiaba sistema-
ticamente a introdución da heroi-
na en Galiza. Unha substancia re-
cibida cal mito de iniciación e que
aos poucos agromou sen piedade
nas bandas de pequenos delin-
cuentes. Conseguir droga a diario
foi para moitos o paso ao ban-
didismo. E Tarrío foi un deles.

Pasados vinte anos daquelas
primeiras bandalladas o seu diario
de prisioneiro dá conta de como a
rebeldía pode converter unha pe-
quena pena de cárcere nunha espi-
ral de represión xudicial e nunha
vertixe penitenciaria na que se
asañan os poderes do Estado.

Huye, hombre, huye. Diario
de un preso FIES é a historia car-
ceraria dun preso galego, Xosé
Tarrío González, concebida de
principio a fin como un alegato
contra a política penal exercida
desde o poder polos homes do
Partido Socialista Obrero Espa-
ñol, incapaces de calquer refor-
ma nas condicións das cadeas
que non fora a construción de

novos penais en tempos de co-
rrupción e o mantimento en pos-
tos de responsabilidade de fun-
cionarios provintes da adminis-
tración franquista.

O alegato de Tarrío fai me-
moria histórica e rende homaxe
aos homes da COPEL (Coorde-
nadora de Presos en Loita) ver-
dadeiros herois da transición e
impulsores de ducias de motíns
que alertaron a sociedade da si-
tuación criminal dos penais do
Estado español. Xa en A Nosa
Terra (nº 77, Outubro de 1979) o
preso galego da Copel, Manuel
Pérez Mahía denunciaba a políti-
ca de exterminio exercida na pri-
sión de Herrera de la Mancha e
as condicións de presidios como
os de Burgos, Ocaña, Soria ou

Zamora mantida intelectualmen-
te polo profesor universitario
Carlos García Valdés e continua-
da polo seu sucesor Jesús Had-
dad, un Director Xeral de Pri-
sións ao que os Grapo deron
morte en 1978 en resposta á
morte por torturas do anarquista
Agustín Rueda en Carabanchel. 

Episodios represivos que cir-
cularon como mitos nas prisións e
serviron de universidade do odio
para moitos presos sociais aos que
se lle aplicaba sen reparo as leis
nadas contra o terrorismo para ca-
zalos, dar morte ou facelos desa-
parecer (caso Nani) por meio de
“eficientes” grupos policiais enci-
rrados e defendidos desde a pren-
sa. A mesma que tivo que infor-
mar anos máis tarde da sua impli-

cación en crimes e tráfico de dro-
gas (brigadas de Madrid e Sevilla)
a imaxe e semellanza dos Gal.

O periplo carcerario de Ta-
rrío, contado paso a paso no seu
relato, é practicamente coinci-
dente coa madureza de PSOE no
poder e coa traxectoria represiva
de Antonio Asunción á fronte
dunha administración penitencia-
ria que retomou a división entre
os presos e o distanciamento fa-
miliar como norte da sua política.

Da testimuña de Tarrío des-
préndese que Asunción e o mi-
nistro De la Cuadra Salcedo uti-
lizaron a certos funcionarios de
prisións como unha sorte de Gal
carcerario que lle puxera fin, a
calquera prezo, ás
rev ind icac ións
dos direitos hu-
manos nos cárce-
res. Penais des-
bordados pola si-
da, a drogadición
e o amoreamento
e nas que os rebel-
des non tiñan lu-
gar.  

Ducias foron
os penais que co-
ñeceu Xosé Tarrío.
Unha pena de dous
anos e medio pasou a converterse
en case un século de condena.
Amenazas, intentos de fuga e una
morte en axuste de contas tiveron
a culpa. Aquel mozo internado en
Palavea pasará a ser un dos presos
máis vixiados do sistema peniten-
ciario español. Fuguista e colega
de fuguistas, amigo e compañeiro
de bandidos (os seus paisanos
Musta  e Chico) e agora historia-
dor do grupo de homes que puxe-
ron a andar a APRE (Asociación
de presos en réxime especial) e de
todos aqueles prisioneiros como o
galego Fenández Mariño ou Xa-
vier Ávila que loitaron pola mello-
ra das condicións de vida nuns cár-

ceres nos que –insiste Tarrío– a
miudo os médicos son unha escala
imprescindíbel para o ocultamento
dos maos tratos. A experiencia do
preso galego no penal de El Dueso
compartindo celdas de isolamento
con outros presos FIES (Ficheiro
de Internos de Especial Seguimen-
to) é reveladora do uso non autori-
zado dos raios X e das drogas pa-
ra o sometimento dos presos.

Zamora, Daroca, A Coruña,
Puerto de Santa María, A Parda,
Picassent, Soto del Real é a xeo-
grafía penitenciaria que recorreu
e está a recorrer Tarrío. Polo
meio a súa sonora fuga do barco
J.J Sister despois de reducir, na
compaña do preso Juan Redon-

do, a dous gardas
civis nun trasla-
do de Tenerife á
península. Ta-
mén ramallos de
amizades forxa-
das en plantes e
motíns e na soe-
dade das celas de
illamento. Unha
galería de rebel-
des que, como
Tarrío escribe
desde a prisión
de Topas, son

“un berro de guerra desde a in-
terminábel noite das tebras car-
cerarias”. Tebras que debuxa o
Estado ao entender a condena
como unha tortura que se exten-
de ás familias, sendo administra-
da en crise de lexitimación, por
experimentados bebedores nas
torturas do franquismo que exer-
cen un deseño colonial a centos
de kilómetros da terra. Unha es-
cola do crime no que o ser hu-
mano ve reducida a sua vida co-
tiá aos mínimos espazos e que o
amor da familia, os amigos e os
amados é un bico nun pequeno
espazo, mil veces usado, dun su-
xo cristal de plástico.♦
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Para atopar o fío das palabras é ben ter-
mos unha actitude imaxinativa e facermos
asociacións inesperadas e sorprendentes.
Pero, naturalmente, é preciso comprobar-
mos sempre as cousas, porque se non po-
demos meter o zoco ben metido.

Así, un biscoito non ten nada que ver
cun segundo coito, nin cunha petición
dun novo acto sexual como “propina”
tras dunha execución semellante á dun
aplaudido recital.  Como é sabido, o bis-
coito é un doce feito no forno con fariña,
ovo e azucre. 

Pero primitivamente o biscoito era
unha torta ou galleta de pan sen levadu-
ra, que se cocía dúas veces para que se
deshidratáse ao máximo e se conserva-
se moito tempo. Biscoito significa
“duas veces cocido” xa que aquí coito é
un antigo participio do verbo cocer, ho-
xe en desuso (supoño que pola aso-
ciación que comentabamos). E cocto
sería a forma culta que liga todas estas
palabras á familia de cocción, cociña,

etc. Por certo que a forma femenina ita-
liana (cotta, en plural cotte) deu orixe
ao termo biscotes é mais á palabra te-
rracota, terra cocida.

Á súa vez, o substantivo coito ‘acto
sexual’ procede do latín coitus, que é un
derivado do verbo coio ‘unirse, xuntarse’
formado de co-io ‘co-ir, ir conxuntamen-
te’. Nótese a permanencia deste sentido
no uso coloquial dos verbos xuntarse ou
arrexuntarse. E máis nunha frase que se
usa polo Morrazo. “E non lle ías?”.

O mesmo significado deste coito teno
a palabra cópula (do latín copula ‘unión,
atadura, nexo’) que utilizamos tamén en

gramática. Lembremos, por exemplo, as
conxuncións copulativas.

Pero en galego temos un terceiro coito.
Con este nome denomínase en am-

plas zonas do país o xogo das escondidas
ou do escondite, que pola Coruña coñé-
cese co curioso nome de tulé.

Coito (ou coite) e mais couto, porque
tamén está moi espallada esta variante.
Unha variación ou/oi moi frecuente en
galego como vemos en loura/loira, nace-
douro/nacedoiro, vasoura/vasoira, etc.

Pois ben, o couto do xogo das escon-
didas ten moito que ver cos outros signi-
ficados da palabra couto. Lembremos os

principais: 1) Territorio que estaba baixo
a xurisdición dun señor feudal e estaba
libre de determinados impostos por ser
posesión do devandito nobre. 2) Terreo
de monte ou tramo de río onde está
vedada a caza ou a pesca. 3) Terra cer-
cada e protexida. 4) Marco que sinala as
lindes dun terreo.

O latín cautus significaba ‘protexido,
gardado, precavido’ e o derivado galego
couto conserva nidiamente o sentido nas
catro acepcións que acabamos de citar. A
partir de couto creáronse os verbos cou-
tar e acoutar ‘delimitar, poñer marcos,
impedir que se saia duns lindes’.

E, paralelamente, conservamos ta-
mén o cultismo cauto ‘precavido’ e os
seus derivados : incauto, cautela, cau-
ción, caucionar, precaución, etc.

Tirando con cautela do fío da lingua
vimos que había tres palabras homóni-
mas, é dicir escritas da mesma maneira
pero de orixes e significados diferentes.

Triscoito! ♦

Biscoito
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Falece Xosé Tarrío, o preso
que escribiu a maior crítica dos cárceres

O escritor Xosé Tarrío faleceu o pasado 2 de xa-
neiro na Coruña vítima da terríbel enfermidade
que contraeu durante a súa longa estancia en
prisión. Saíra en liberdade, logo de 16 anos en-
carcerado, en maio de 2003. Incapaz de sobre-

porse á drogodependencia, tres meses despois,
foi novamente detido e preso. Internado no cár-
cere de Teixeiro a súa doenza fíxose irreversí-
bel. Xosé Tarrío escribiu en 1997 un libro auto-
biográfico baixo o título de Huye, hombre, hu-

ye. Diario de un preso Fies que se converteu na
máis demoledora crítica do sistema penitenciario
implantado polos distintos gobernos da restaurada
democracia española. Aquí reproducimos unha re-
seña desta obra publicada en 1998 (ANT, nº 826).

Unha pena
de dous anos e
medio pasou
a converterse
en case un século
de condena.Detención de Xosé Tarrío.



H. VIXANDE
Con prezos superiores e idénti-
ca puntualidade, os novos trens
Nexios non convencen aos usua-
rios. Substitúen o TRD, non au-
mentan as frecuencias e ade-
mais non chegan antes porque
están limitados pola vía única.

“Son estudante en Santiago e co-
llo o tren unha vez a semana”,
explica Manuel Figueiras. El é
un usuario habitual do ferrocarril
e é unha das primeiras veces que
se monta nos novos Nexios, os
substitutos dos Trens Rexionais
Diésel, os coñecidos TRD.
“Aparentemente, todo está ben,
pero custa máis caro”, aclara.

Para Manuel, “o problema é
de tempo; din que vai máis rápi-
do pero chega ao mesmo tempo,
logo non vai máis rápido, co cal
non hai ningún progreso”. A ex-
plicación: “é unha cuestión da
vía, ao non haber dobre vía, o
tren ten que esperar nas esta-
cións a cruzarse cos que veñen
en sentido contrario”.

Como Manuel opina Eva
García, que fai o doutoramento
en Santiago e colle o tren unha
vez a semana. “Hai que pagar
máis, teño un bono e se collo o
TRD pago setenta céntimos
máis, pero se collo o Nexios pa-
go un euro e cinco céntimos
máis”, explica, o que pon de ma-
nifesto que o prezo é superior ao
Tren Rexional Diésel. Para Eva,
ademais está o problema de que
o Nexios “substitúe ao TRD, non
se suma aos que xa había, au-
mentando as frecuencias”. Eva
considera que hai momentos nos
que cumprían máis trens, “como
os venres á tarde ou os domingos
á noite, xa que sempre están che-
os, é unha situación que se pro-
duce desde hai anos e anos e a

Renfe ten que estar ao tanto”.
Se non son máis rápidos, cus-

tan máis e non incrementan as
frecuencias, ¿de que serven os
novos Nexios? ¿Tal vez son máis
cómodos? Sobre isto, hai divi-
sión de opinións; para Manuel
Figueiras “parece que si”, para
Eva García “non”. “En todo ca-
so, como o TRD, tampouco é
puntual, eu sempre conto con
dez minutos de máis cando vou a
Santiago”, di Eva.

As críticas contra os novos
trens non quedan aí. “Os novos
substituíron os TRD, mais estes
últimos non substituíron os Re-
xionais; marcharon para o sur
de España, cando se un vai de
Vigo a Ourense pode comprobar
como están os trens nesa liña”,
explica Manuel Figueiras. A al-
dea de Manuel está en Ourense
e para ir só ten tres trens diarios
en cada dirección. “Non é xusto,
hai zonas ás que non van os co-
ches de liña e tampouco os
trens, cando a Renfe é un servi-
zo público vital para a supervi-
vencia do rural”, di, aínda que
tamén observa que “son normas
da Unión Europea e da nova
Constitución; os servizos públi-
cos deben administrarse sobre o
criterio da rendibilidade, cando
eu coido que non debe ser así”.

A posta en marcha dos novos
Nexios coincide coa liberalización
do transporte por ferrocarril. Esta
cuestión suscita numerosos deba-
tes entre os ferroviarios, aínda que
o público moitas veces permanece
alleo á polémica, só padece as
consecuencias. “Xa se sabe, a pri-
vatización dos beneficios implica
a socialización dos custos”, pro-
testa Manuel. Aínda así, o proceso
xa comezou hai anos. “Agora hai
estacións nas que nunca para nin-
gún tren”, di Eva.

Propaganda

E á marxe da baixa calidade do
servizo, a ausencia de dobre vía e
da cuestión da privatización, hai
outros aspectos que molestan aos
viaxeiros. “Un deles é a propa-
ganda”, indica Manuel, que en-
gade a continuación que “a che-
gada do novo tren incluíu anun-
cios na prensa en cor, con carta-
foles, indicando a velocidade
máxima, a lonxitude... se gasta-
sen menos en propaganda e máis
en mellorar as infraestruturas, te-
ríamos un tren moito mellor”.

Un tren mellor non temos,
mais as autoridades anuncian un
AVE. “¿Como poden saír con esas
ridiculeces?”, pregunta Manuel.
Para este estudante, “non pode ser
que falen dun tren de catro horas a
Madrid cando ir da Coruña a Vigo
leva case tres horas, non pode ser
que se tarde tanto entre dúas cida-
des separadas só por cento cin-
cuenta quilómetros”. Ademais,
Manuel non se cre o conto do
AVE. “Teño un tío avó que foi fe-
rroviario e que me conta todas as
batallitas do sector; pois ben, el di
que o AVE non pode circular por
Galiza a trescentos por hora por
unha cuestión demográfica, por-
que non pode ir a trescentos polo
medio dunha poboación e aquí hai
moitos núcleos dispersos”.

Con AVE ou sen AVE, con
trens entre a Galiza litoral e a
do interior sen a penas frecuen-
cias, a Manuel quédalle o con-
solo de que “a liña entre A Co-
ruña e Vigo é das máis rendí-
beis de todo o Estado porque,
con Ferrol, pasa por cinco das
maiores cidades galegas”, de
modo que non se desmantelará,
aínda que ten dúbidas de que
“fagan algún investimento nas
súas infraestruturas”.♦
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Catástrofe global
MANUEL CAO

Os devastadores efectos do maremoto orixinado nas costas de
Sumatra permiten extraer ensinos importantes tanto dende o
punto de vista económico como político. O factor medioam-
biental e a xestión das catástrofes xa levan algún tempo incluí-
dos na axenda dos problemas propios da política económica
debido aos efectos directos no crecemento e na calidade de vi-
da. É ben coñecido que países ubicados en áreas de gran peri-
gosidade sísmica deseñan vivendas, equipamentos e infraestru-
turas orientadas a resistiren os sismos minimizando tanto as
perdas humanas como as materiais. Ao mesmo tempo, contan
con sistemas de predición, alerta, evacuación e salvamento que
tenden a reducir en gran medida os efectos catastróficos para a
cidadanía, existindo unha coordinación case perfecta entre as
autoridades públicas e a sociedade civil. Un tremor de intensi-
dade semellante ten consecuencias moi diferentes en perda de
vidas humanas e danos materiais relativos segundo o grao de
desenvolvemento do país no que ocorra.

Na catástrofe do Índico aparecen en primeiro plano as dife-
renzas de desenvolvemento como principais responsábeis da
magnitude dos danos. Simplemente, un sistema de prevención e
comunicación parecido ao de Xapón ou os EE UU permitiría
salvar moitas vidas sobre todo nas áreas máis afastadas do epi-
centro. Só sociedades desenvolvidas no económico pero tamén
no político poden e queren implementar recursos tecnolóxicos e
organizativos para preservar a vida dos seus cidadáns. Non che-
ga con dispoñer de recursos económicos senón que é necesario
que a interacción coa cidadanía se realice arredor de pautas de
comportamento democrático para que o exercicio responsábel
por parte dos políticos sexa requerido pola esixencia cidadá. Tal-
vez con excepción da India, a maioría dos países afectados polo
maremoto son sociedades en vías de desenvolvemento económi-
co que nalgúns casos camiñan cara a sistemas democráticos aín-
da afastados dos modelos occidentais. En varios destes territorios
hai poderosas organizacións guerrilleiras en conflito aberto co
poder oficial de xeito que a maior parte das enerxías, recursos
humanos e financeiros son adicadas a operacións militares.

Outro factor diferencial desta catástrofe é a existencia dun
número aínda indeterminado de vítimas do primeiro mundo
pois algúns destes países son lugares xa importantes de destino
turístico. Son moitos os cidadáns noruegueses, suecos, alemáns,
australianos, etc, que perderon a vida nestes períodos de lecer e
descanso vacacional. Isto contribuirá, sen dúbida, a aguilloar
nas autoridades públicas estatais e internacionais para poñer en
marcha mecanismos de control e prevención de futuros desas-
tres ao tempo que, no curto prazo, inducirá iniciativas de axuda
financeira e material para mitigar os danos causados e restaurar
as infraestruturas e equipamentos arrasados polo tsunami. 

As características deste desastre revelan como a globaliza-
ción é un feito que afecta a todos os sectores económicos e á vi-
da de todas as persoas do planeta. Neste sentido, a percepción
dos problemas medioambientais e da seguridade como asuntos
globais pode recibir un impulso decisivo coa toma de conciencia
por parte das principais institucións políticas, económicas e fi-
nanceiras internacionais no camiño de deseñar e implementar
unha rede global de alerta, axuda, asistencia e reconstrución pa-
ra paliar os efectos dos desastres naturais en calquera parte do
mundo. As externalidades negativas dunha catástrofe non se po-
den limitar ao país de orixe ou a tres ou catro máis senón que son
un asunto global que require medidas e solucións tamén globais.
O deseño das institucións máis apropiadas para implementar es-
tas medidas debería formar parte da axenda política e socioeco-
nómica dos países e axentes máis poderosos do planeta.♦

‘A morte de turistas contribuirá a
aguilloar ás autoridades para poñer

mecanismos de prevención ao tempo
que inducirá iniciativas de axuda para

mitigar os danos causados”

Marcelo Ricoy, xefe de servizo da Secretaría Xeral de relacións coa UE da Xun-
ta, a carón da axuda galega para Asia.                                             AGN

Os Nexios que substitúen o TRD son máis caros

Os novos trens, 
máis rápidos pero
chegan ao mesmo tempo

Manuel Figueiras é estudante e usa o tren unha vez por semana.                                                                                      A.N.T.



“É o mellor que lle podía pasar
ao Plano Ibarretxe”, coinciden
en afirmar políticos e analistas
do ámbito nacionalista vasco.
Todos consideran que o apoio
dado por tres parlamentarios de
HB (agora Sozialista Abertzale-
ak) ao chamado Plano Ibarretxe,
abre unha vía importante cara á
resolución do conflito que en-
fronta a Euskadi co Estado espa-
ñol, “porque non
se trata de refor-
mar o Estatuto,
senón de asegurar
a convivencia”.

“Nada hai
máis duro que
cando andabamos
a tiros que os mi-
les de persoas con
escolta e centos
de presos castiga-
dos nas cadeas
españolas”, así
lles contestaba o
xornalista José Felix Arzurmendi
no fiadoiro de Radio Euskadi, di-
rixida polo noso colaborador Da-
niel Álvarez, aos que se alpori-
zan todos pola proposta aproba-
da maioritariamente polo Parla-
mento vasco.

“Non temos présa. Vai haber
eleccións e o plano vai seguir
adiante”, afirma o Lehendakari
Juan José Ibarretxe, que lle pro-
puxo un prazo de seis meses ao
Goberno central para negociar.

“Non hai que facerlle nin
chisco de caso ás primeiras reac-
cións do Madrid político e me-
diatico”, coinciden en afirmar di-
versas fontes consultados por A
Nosa Terra en
círculos naciona-
listas de Euskadi.

PNV, EA e o
denominado Mo-
vemento de Libe-
ración Nacional
Vasco (MLNV)
coinciden en que
hai que agardar
para ollar como se
posiciona o
PSOE, pero están
seguros que, co
tempo, “non pode
abrazar a política
suicida da fronte
conxunta que lle
propón o PP, reite-
rada por Mariano
Raxoi este mesmo
martes (día 4 de
xaneiro)”.

Porque, por
máis que pretendan esquecelo os
que se alporizan en España, o co-
ñecido como Plano Ibarretxe,
non é unha reforma do Estatuto,
tampouco unha aposta indepen-
dentista, nin sequera un novo
xeito de relacionarse co Estado.
É un plano de paz que conta ago-

ra co aval da maioría do parla-
mento vasco. Esta é, por exem-
plo, a gran diferenza co proceso
que se está a dar en Catalunya ou
co que pode darse na Galiza.

O apoio da ETA

Polo tanto, o apoio dado por tres
parlamentarios á proposta do go-
berno vasco sometida á votación

no parlamento,
considérase polo
conxunto do na-
cionalismo vasco
como un gran pa-
so adiante non só
para que avance a
estratexia de Iba-
rretxe, senón para
conseguir a paci-
ficación de Eus-
kadi e o final do
contencioso que
enfronta a esta
nación cos esta-

dos español e francés.
Contrariamente ao que se

afirmou nalgúns medios madri-
leños, ese apoio de tres dos seis
parlamentarios de HB non se de-
be a un pacto co PNV. “Nin se-
quera a xente de HB agardaba
ese apoio. Foi unha decisión da
cúpula da ETA, que mandou o
seu recado a través da carta de
Josu Ternera”, afirman diversas
fontes consultadas.

A misiva lida por Arnaldo
Otegi e asinada polo ex parla-
mentario, na que explicaba o po-
sicionamento de HB, non era
unicamente un acto de desagra-
vio a quen acaban de sacarlle os

seus dereitos par-
lamentarios, se-
nón a rúbrica de
que a ETA avala-
ba ese proceso,
aínda que condi-
cionalmente.

Os agoiros
que realizaban
desde Madrid,
comezando polo
PP e PSOE, afir-
mando que o Pla-
no Ibarretxe tiña
os días contados,
fallaron coma se
os ditase algún
adiviño televisi-
vo. O proxecto
era aprobado pri-
meiro na comi-
sión coa absten-
ción de HB e lo-
go no pleno pola

maioría da cámara.
Pero os votos de HB, que

servirían para rexeitar a propos-
ta do Lehendakari, con toda le-
xitimidade, convertéronse nun-
ha das máculas principais para
seguir a descualificar a propos-
ta de reforma estatutaria apro-

bada polo parlamento vasco por
maioría.

Aínda así, moitos queren pre-
sentar a aprobación do proxecto
polo Parlamento como “unha de-
rrota de Ibarretxe e do PNV”.
Argumentan que de non ser
aprobado, sería o cerne da pro-
posta política do PNV-EA (que
veñen de reeditar a súa coali-
ción) para o próximos comicios
autonómicos a celebrar na pri-
mavera. Agora, din, “terán que
procurar outro”. Ás veces son os
mesmos analistas que falan dun
pacto entre “PNV e a ETA” para
aprobar o plan.

O certo é que “a única ma-
neira de non esgazarlle o plano a
Ibarretxe foi a escollida pola
ETA. Se a ETA non lle dá un
aval, aínda que fose condiciona-
do, o plano non tiña viabilidade,

porque non se trata de reformar o
estatuto e seguir a tiros o mesmo.
Para que serviría? Se HB anun-
ciara con anterioridade un voto
favorábel, Iba-
rretxe tamén se
vería na obriga de
rexeitalo”, coinci-
den na análise po-
líticos e xornalis-
tas da órbita na-
cionalista.

Algúns pen-
san que se “este
plano, esta saída,
se lle ocorrese á
ETA, ninguén do
mundo abertzale
tería dúbida en aprobalo, o pro-
blema é que no MLNV aínda
pervive a idea leninista de que
teñen que ser eles os que dirixen
o proceso”, coméntanos un ex

militante de ETA, agora próximo
ao PNV.

Non hai que esquecer que o
inspirador do denominado Plano

Ibarretxe non é
outro que Txema
Montero, aínda
non hai moito
tempo europarla-
mentario e cabe-
za visíbel de HB.
Polo tanto, gran
coñecedor das
arelas, das estra-
texias e das apos-
tas políticas de
HB e da ETA.

Pero esta pro-
posta aprobada polo Parlamento
vasco, é, ao mesmo tempo, ta-
mén a expresión da lideira políti-
ca que, desde sempre, vén en-
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A decisión da ETA permítelle a Ibarretxe seguir coa súa estratexia

O Parlamento vasco aproba o plano de paz
A. EIRÉ

Non é unha reforma estatutaria nin tampouco o camiño para a inde-
pendencia de Euskadi. O plano aprobado o 30 de decembro polo
Parlamento vasco deixou de ser o Plano Ibarretxe para converterse
nunha aposta das institucións vascas. Un plano de paz, ao que a ETA
decidiu darlle á última hora e por sorpresa o seu apoio matizado.

Juan José Ibarretxe.                                                                                                                                     ASIER BASTIDA / DEIA

O DEBATE DO NOVO ESTATUTO VASCO

‘Non temos présa.
Vai haber eleccións
e o plano
vai seguir adiante”,
afirma
o Lehendakari

‘Non hai que
facerlle caso
ás primeiras
reaccións do Madrid
político e mediatico”

Se o goberno
central non quere
negociar, Ibarretxe
someteráo a
consulta, o que
seguramente se
fará, cunha tregua
da ETA. Ninguén
dubida de que será
apoiado
maioritariamente.

Continúa na páxina seguinte



Nº 1.158 ● Do 6 ao 12 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Preséntase un 2005 ben movido
en canto a política se refire. Hai
grandes temas de estado que van
xerar un profundo debate políti-
co, ideolóxico e estratéxico. O
ano non puido comezar máis
potente. O Plano Ibarretxe estou-
rou nos narices de todos. Hai
malabaristas tentando manter o
equilibrio sobre o cable fino da
coherencia. Hai quen bota a co-
rrer coma un gato asustado, bai-
xando orellas coma un tremeli-
cante can. Hai quen se hincha
coma un globo aeroestático e
empeza a voar sen controlar de
máis o rumbo. O Plano Ibarretxe
trastocou todos os planos. No
País Vasco, na Moncloa, na ma-
drileña rúa de Xénova e, tamén,
en Catalunya.

Con este tema empeza o
ano. A cinco meses vista das
eleccións autonómicas vascas.
Só a cinco meses. Coa antiga
Batasuna xogando á política, co
PP preparando o crime perfecto
e co PSOE no goberno e con
auga ardendo entre as mans. En
Catalunya, esta bomba política
na que se converteu o Plano
Ibarretxe, non só polo contido,

senón por ser aprobado con tres
votos de Sozialista Abertzaleak,
óllase con expectativas. O Par-
lamento catalán traballa a mar-
chas forzadas para redactar nun
contorno de consenso o novo
Estatut, é dicir, a Catalunya do
futuro. Traballo que debe estar
rematado antes do próximo ve-
rán, é dicir, poucas semanas
despois das eleccións vascas,
previsibelmente envelenadas de
carga ideolóxico-política emo-
cional da que os extremos do
espectro político español e vas-

co van tirar o peor. Iso sitúa o
novo texto catalán nun novo es-
cenario perante a España reti-
cente a cambiar certos marcos.
As diferenzas tanto de forma
como de contido entre o texto
catalán e o vasco son esenciais.
Mais para saber iso hai que ler
o Plano Ibarretxe e estudar co-
mo evoluciona o Nou Estatut
català. Esforzo de máis para
compartir co balbordo da vida
diaria e con preocupacións co-
mo, por exemplo, chegar a fin
de mes. E iso sábeno ben os no-

sos gobernantes, os que nos
mandan e os que nos mandaron.
Así que vai ser moi difícil, pri-
meiro, convencer a opinión pú-
blica de querer reformar marcos
estatutarios con 25 anos de an-
tigüidade non siempre é atentar
á integridade e unidade de Es-
paña coa que algúns temerarios
da alta política se enchen a bo-
ca. Segundo, en consecuencia,
vai ser moi fácil equiparar as
pretensións do Plano Ibarretxe
coas de Catalunya. Terceiro, e
polo tanto, inevitábel unha ace-
da campaña contra a vontade do
pobo catalán que o que tenta co
novo Estatut non é pór novas
fronteiras senón mellorar a súa
calidade de vida. E para finali-
zar, cuarto, inviábel que saia de
Catalunya un auténtico novo
Estatut. Un que mellore real-
mente esa calidade de vida.
Porque, para empezar, para iso
se require dun novo sistema de
financiamento ao cal o PSOE
xa olla con mala cara. Só falta-
ba o Plano Ibarretxe co apoio
da esquerda abertzale para po-
der chiar: aquí non se move na-
da! Pobre Estatut!♦

Pobre Estatut!
A. MARQUÈS

A aprobación do Plano Ibarretxe pon en
dificultades a reforma do Estatut cata-
lán, que ten máis consenso parlamenta-
rio e que se cinxe a un moi diferente mo-
delo, en canto aos contidos e ás formas.

Barcelona

O DEBATE DO NOVO ESTATUTO VASCO

Por que hai que ter claro que a
ETA búscalle unha saída á situa-
ción e ten o seu propio plano pa-
ra logralo, algo que negan en Ma-
drid, mesmo can-
do poñen peque-
nos petardos para
non ferir a ni-
guén. O plano
presentado por
Arnaldo Otegi en
Anoeta non é
froito da improvi-
sación nin outra
proposta máis pa-
ra “entreter” as
súas bases, senón
froito das circunstancias que vive
a organización pero tamén Eus-
kadi. Circunstancias que foron as
que a levaron, a última hora, a
permitir que o de-
nominado Plano
Ibarretxe seguise
adiante.

Se se le axei-
tadamente a carta
feita pública po-
los presos da
ETA, encabezada
por seis dirixen-
tes históricos, co-
mandados por
Pakito, podemos
albiscar que
apuntaba a unha posíbel escisión
dentro da ETA, ao tempo que
descualificaba os “polis-milis”.
Pakito e os seus compañeiros

“nunca se atreverían a asinar esa
carta se non contasen cun impor-
tante apoio dentro da actual es-
trutura etarra”, afirma un ex mi-

litante da ETA.
A escisión po-

dería levar a que
parte dos presos
se posicionasen
nas próximas
eleccións a prol
de Aralar (forma-
ción xurdida de
HB). Aralar, sen
ese apoio, non vai
ter moita forza,
pero de contar co

apoio de parte dos presos sería
unha clara competidora para HB
e non só agora, senón no novo
tempo político que ten que abrir-

se.
Na práctica, a

discusión dentro
da ETA volta a
estar entre “mi-
lis” e “poli-mi-
lis”. Logo do
abandono das ar-
mas do polis-mi-
lis, ETA-M se-
guiu a súa andai-
na, pero, co tem-
po, volvéronse
impoñer as teses

político-militares. Segundo estas,
é a organización armada a que di-
rixe todo o MNLV. Hoxe entre os
presos, pero tamén na dirección,

hai quen cuestiona esta estrate-
xia. Como Pakito, consideran
que HB debería condenar a vio-
lencia como primeiro paso para
chegar a un acordo no cesamento
das armas e permitirlle a MNLV
facer política. Pensan que HB de-
be presentarse ás próximas elec-
cións, e aínda hai quen propón
que se presente ANV, un partido
histórico, legal, que se integrou
en HB e que conta con referentes
como Seber Ormaza.

Tamén moitos votantes de HB
levan tempo falando de procurar
unha saída á situación. Semella

que co apoio ao Plano Ibarretxe, a
actual dirección da ETA quixo
abrir unha porta máis. 

Para moitos do mundo abert-
zale significa que “se non se pro-
duce unha escisión radical, a
ETA non vai volver matar”. Pode
ser que o anuncio dunha tregua
indefinida sexa o primeiro paso
para permitir a celebración do
referendo do plano que vén de
aprobar o Parlamento vasco. O
que semella claro é que a ETA
está disposta a procurarlle unha
saída á actual situación, tanto in-
terna coma de Euskadi.♦

A banda non volverá matar, a non ser que se produza unha escisión

A ETA tamén ten un proxecto
frontando a dereita e a es-
querda de Euskadi por liderar
o proceso.

“O importante é o que se
faga de aquí endiante, non o
que pasou até o de agora”,
coméntanos un ex dirixente
de HB. O que se pode ollar é
que PNV e máis a ETA pre-
cisan ritmos distintos. Iba-
rretxe agarda a negociación
co goberno central. O pro-
xecto vai ser rexeitado no
Congreso, onde contará uni-
camente co apoio dos na-
cionalistas, pero, ao mesmo
tempo, o debate vai servir
para sacarlle parte da carga
negativa co que o lastraron
tanto PP coma PSOE desde o
mesmo momento en que se
comezou a falar del. “Os que
fixeron o plano independen-
tista foron os de Madrid”,
afirma un político do PNV.
Recoñece o noso interlocutor
que ese alcume até lles veu
ben socialmente “pois o pla-
no foi asumido por moitos
vascos que o consideraban
autonomista nun principio”.

Se o goberno central non
quere negociar, Ibarretxe ten
anunciado que o someterá o
mesmo a unha consulta en
Euskadi. Unha consulta que
se realizará, con seguridade,
cunha tregua permanente da
ETA. Ninguén dubida que
será apoiado maioritaria-
mente. Mesmo aqueles que o
descualifican por non repre-
sentar a cidadanía vasca. Se
cadra por iso tentan por to-
dos os medios que non se
chegue a poñer a votación.
“Co apoio popular e co cesa-
mento das armas de ETA co-
mo negarse a que este plan
prospere en Euskadi?, anali-
zan desde o PNV”.

Será logo cando verda-
deiramente se abra unha
fronte de negociación. No
PNV están seguros de contar
co apoio da UE (“ninguén
entende a posición española,
moi diferente á británica por
exemplo, que afirma que
non se pode negociar cos te-
rroristas”, afirman), pero ta-
mén coa gran burguesía vas-
ca, que, en certo xeito, avala
este proceso. Sería ela unha
das máis interesadas en con-
seguir a pacificación en Eus-
kadi, non só polo perigo a
que está sometida, senón po-
las posibilidades de negocio
que se abrirían.

A ETA tamén necesita un-
ha negociación, que non pode
pasar unicamente polo Plano
Ibarretxe, senón que tratará,
en primeiro lugar, do achega-
mento e reagrupamento dos
presos e, logo, dunha amnistía
ou excarceración para todos
aqueles que non teñan delitos
de sangue. Aos demais aplica-
ríanselles os beneficios peni-
tenciarios legais. ETA non se
vai render, sen máis, nin per-
mitir que sexa unicamente
Ibarretxe e o parlamento vas-
co os que capitalicen a pacifi-
cación. Teñen que preparar un
escenario axeitado para actuar
en política. Semella que é o
que están a discutir.♦

Vén da páxina anterior

A carta feita pública
polos presos
apuntaba a unha
posíbel escisión
dentro da ETA.

Como Pakito,
moitos presos
da ETA
consideran que HB
debería condenar
a violencia.

Arnaldo Otegi.                                           ASIER BASTIDA & ROBERTO ZARRABEITIA / DEIA

A.E
A ETA e HB non cansan de anunciar que queren unha saída
negociada. En Anoeta presentaron o penúltimo plano. Se ca-
dra a clave está no punto 6.2 do documento onde se fala da
“desmilitarización do conflito” e de que os presos deixen de
ser reféns do Estado español. Serían os seus puntos “mínimos”.



RUBÉN VALVERDE
Naceu en Bilbao e exerce como
profesor de Historia da Filoso-
fía na Universidade de Zarago-
za. Colabora asiduamente en
xornais como El País, El Correo
ou o Diario Vasco. Vén de gañar
o Premio Espasa Ensaio 2004
co libro A sociedade invisíbel.

Cal é a tese da Sociedade Invi-
síbel?

Comecei este libro logo das úl-
timas eleccións presidenciais fran-
cesas, nas que todo o mundo pediu
que o voto se mobilizase en se-
gunda volta a favor de Chirac coa
fin de poñer freo á extrema dereita
de Le Pen. Esas eleccións demos-
traron que a sociedade francesa es-
taba descontenta, pero que non sa-
bía como protestar. Logo, o acci-
dente do Prestige serviu para de-
mostrar que non se sabe moi ben
quen move os fíos desta socieda-
de, quen a controla. O barco era
dun sitio, o armador doutro, a so-
ciedade clasificadora doutro, había
varias xurisdicións. En definitiva,
o Estado-Nación cada día está
máis difuminado nalgo que algúns
chaman globalización e que eu de-
fino como sociedade invisíbel.

Nalgún momento da histo-
ria a sociedade coñeceu o que
se move detrás do poder?

Quizais non de todo, pero si
que noutras épocas había unhas
regras de xogo que facían que to-
do estivese máis claro. Por exem-
plo, cando as guerras eran decla-
radas polos Estados, había distin-
ción clara entre combatentes e
non combatentes. Naquel mundo
as cousas podían ser peores, pero
había máis claridade. Hoxe a rea-

lidade preséntasenos sempre en-
mascarada e ninguén se pregunta
por que suceden as cousas que
ademais chegan sen que o agarde-
mos. Hai quince anos ninguén
predecía que ía caer o muro de
Berlín e que cambiaría o mundo. 

Recorda vostede a Adorno
cando fala de que hai que bus-
car a verdade que se agocha
detrás do que se ve...

Adorno é o gran filósofo da
sospeita do século XX. El sem-
pre dicía que había que buscar
no ausente e non fiarse do osten-
toso. Pero o filósofo hoxe tam-
pouco pode pensar que el é ca-
paz de ver cousas que outros non
ven. Simplemente o filósofo ten
a función de intentar buscar a
verdade, pero sen caer no erro de
andar polo mundo buscando chi-
vos expiatorios e simplificando a
realidade. Cantas veces se escoi-
ta dicir que a culpa da globaliza-
ción é dos Estados Unidos, por
exemplo. Se as cousas fosen así
serían moi fáciles de cambiar.

Unha das ideas que defende
no libro é a de que para a socie-
dade cada vez teñen máis im-
portancia elementos intanxíbeis
como a seguridade ou o medo en
detrimento dos temas materiais.

A seguridade é un dos exem-
plos máis claros de que hoxe é
máis importante o intanxíbel que
o concreto ou obxectivo. As elec-
cións americanas ilustran á per-
fección este exemplo. Todo o in-
tento dos demócratas de levar a
discusión a temas clásicos como
o salario, o paro, a cobertura sa-
nitaria, a educación ou o déficit
público caeu en saco roto. En
cambio, o tema clave foi o da se-

guridade. Coa peculiaridade de
que os Republicanos falan de se-
guridade dende un punto de vista
negativo para os cidadáns. A es-
tratexia de Bush consiste no me-
do, outro intanxíbel. A solución
do presidente americano para
acabar co terrorismo, que é un
problema non convencional, é fa-
cer unha guerra convencional. O
terrorismo forma parte do com-
plexo desta sociedade, porque
non está localizado en ningún lu-
gar en concreto. Cando non se lle
é capaz de dar unha solución co-
rrecta a un problema multicausal
e se vai pola vía da simplifica-
ción, é que algo falla. Na miña
opinión, este camiño conducirá a
Estados Unidos ao illacionismo. 

Que responsabilidade te-
ñen os medios de comunica-
ción na inculcación destes va-
lores intanxíbeis?

Os medios presentan de ma-
neira tráxica e con imaxes con-
cretas sentimentos coma o medo.
Se antes os medios de comunica-
ción podían permitirse analizar a
realidade en termos de verdadeiro
ou falso, agora deben analizar os
problemas de xeito máis elabora-
do. O papel que deben xogar os
medios debe ser político, que non
partidista. Isto é, intervir sobre a
realidade para intentar explicala.
Tal e como están funcionando
agora os medios, están creando
un público fácil de manexar e
acrítico. Por exemplo, no tema da
estranxeiría, os medios funcionan
como estereotipos. Amosan a
imaxe de estranxeiro delincuente. 

En lugar de falar de gue-
rras legais ou ilegais, que é o
termo que utilizan case todos

os políticos, divídeas entre si-
métricas e asimétricas...

Antes as guerras eran simétri-
cas. Con iso refírome a que había
unhas normas que eran aceptadas
polas partes. Existía un campo de
batalla, unha certa igualdade en-
tre os combatentes, unha declara-
ción de inicio e de final da guerra,
etc. As guerras actuais son asimé-
tricas. Non hai un escenario onde
se escenifica a guerra, senón que
é unha sucesión de masacres onde
morre poboación civil, sobre todo
mulleres e nenos. Esta asimetría
crea figuras como a do suicida.
Dicía un xornalista que o peor
que ten o actual choque de civili-
zacións é que existan persoas que
non teñen nada que perder.

Cando os líderes políticos
falan do terrorismo como o
gran inimigo da paz, nunca ex-
plican cales son os caldos de
cultivo nos que se orixina. Por
que motivo?

O terrorismo ten contextos e
non causas, porque dicir causa po-
dería parecer que o xustifica.
Adoita parasitar en problemas que
teñen unha longa duración e están
enquistados. Pero hai que ser es-
crupulosos nas distincións. Non se
lle pode dar a Al Qaeda a repre-
sentación e o liderazgo na repre-
sión e pobreza que existe no mun-
do árabe. O terrorismo ten contex-
tos que lle fan dano á propia causa
e por iso non se lle pode dar unha
representación que en moitos dis-
cursos públicos certos pensadores
lle outorgan. ETA e Al Qaeda non
representan ao pobo vasco e árabe,
o cal non quere dicir que eses po-
bos non teñan uns problemas que
haxa que solucionar.♦
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Luces
de neón
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Poña un pobre na
súa mesa de nadal
é un lema que sae

no filme de Luis G.
Berlanga Plácido,
exhibición de como se
podía tourear a censura
franquista con estilo.
Hai uns días houbo un
macroprograma
televisivo que propuña
apadriñar e amadriñar
cativos dos países
chamados do terceiro
mundo. Seica un bo
número de persoas que
viven da fama
competiron en
demostrar posturas
solidarias. 

Helder Cámara,
bispo brasileiro que
nunca participou do
menú do Vaticano ou da
Conferencia Episcopal,
dicía que se lle daba
esmola a un pobre,
chamábanlle santo, se
preguntaba por que
había ricos e pobres,
dicíanlle comunista.

Hai quen vive sen
cuestionarse nada. Para
esa xente, o mundo
sempre foi así e por algo
será. A propiedade
privada é algo natural.
A vida vén sendo unha
carreira e as medallas
lévaas quen chegue nos
primeiros lugares. En
todo caso, todas as
persoas buscan o
mesmo.

Nestas datas nas que
as cidades, vilas e aldeas
alumean de neón
anunciando festas que
van encamiñadas ao
consumo e a
superficialidade sempre
hai un toquiño sensíbel
en espera do anxo que
nos faga ver o belo que é
vivir.

O mundo divídese,
agás excepcións, entre
quen morre de fame e
quen come lixo. Tamén
na alimentación o
escaparate ten máis
importancia que a
esencia. Esquécese que
unha mazá con becho é
unha garantía de saúde.
No planeta compiten a
desnutrición e o
colesterol.

O fío que une o sector
produtivo primario co
consumo é a chave dun
mundo onde se eliminen
a explotación, a fame e
as enfermidades que son
debidas a un sistema
fracasado.

O primeiro mundo
existe porque hai
terceiro, os ricos porque
hai pobres, todo o
demais son escintileos
de neón, con
caducidade.♦

Daniel Innerarity
‘O peor do mundo actual
é que existan persoas que non teñen nada que perder’

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
A chegada de Arrigo Sacchi
e Wanderley Luxemburgo ao
Madrid é unha volta de ros-
ca máis na difícil adecuación
do modelo de xestión de Flo-
rentino Pérez á dureza da liga
española. Os brancos saben
que as súas excelentes contas
na venda de camisolas poden
sufrir sen éxitos no campo.

A culpa é de José Antonio Ca-
macho. A demisión apresurada
do adestrador murciano ao co-
mezo do campionato desfixo
completamente a liña xerárqui-
ca de mando do Madrid. O mo-
delo de xestión de Florentino
Pérez era simple pero non fun-
cionara. O club debe funcionar
coma unha franquicia (igual ca
os McDonalds) coñecida en to-
do o mundo por unha actividade
(xogar ao fútbol) para a que
conta con grandes estrelas tan
famosas como futbolistas como
por modelos publicitarios (Da-
vid Beckham é o número un ne-
sa faceta) e que ingresa moito
diñeiro a través da venda de ca-
misolas e demais material de-
portivo, alén de asinar xugosos
contratos televisivos. 

Mais a regra de tres, com-
pletada coa contratación dun
adestrador de ollos claros e por-
te europeo (Carlos Queiroz)
non cadrou por culpa do baixo
rendemento no campo. Floren-
tino Pérez comprendeu que pa-
ra vender é preciso estar na eli-
te e gañar títulos. Ademais, a
influencia social madridista en
España depende dos resultados.
Ninguén gasta 60 euros na ca-
misa dun equipo que adora
mais que non gaña. Por poñer
un exemplo, o merchandising
do Barcelona viuse moi min-

guado na época decepcionante
de Joan Gaspart na presidencia.

Por este motivo Pérez non
podía seguir a confiar en Maria-
no García Remón. Un técnico da
casa, con experiencia na elite,
semellante a Vicente del Bosque,
non podía esixir sacrificio dun
plantel que pensa máis nas se-
sións fotográficas ca nos adestra-
mentos. Por iso fichou a Wan-
derley Luxemburgo.

Luxemburgo pretende ven-
derse en Europa coma un técni-
co laureado e prestixioso. Mais
a súa sona é limitada, incluso no
Brasil, onde vén de gañar o Bra-
sileiro co Santos de Robinho,
Elano, Basílio e compañía. O
carioca xa fixera o propio co
Palmeiras e co
Corinthians mais
fracasou no salto
á dirección da se-
lección brasileira
no 2000.

O agora ades-
trador branco ten
un escuro pasado.
Tal e como conta
a revista brasilei-
ra Época, Lu-
xemburgo foi
condenado a pa-
gar perto de dous
millóns de dóla-
res á facenda por
delito fiscal, unha
ex empregada
acusouno de lu-
crarse cos traspasos de xogado-
res que tiña ao seu cargo, de-
mostrouse que mentía na partida
de nacemento –para poder xo-
gar máis anos como xuvenil,
falsificou a documentación apa-
rentando ser tres anos máis no-
vo do que en realidade é. Agora
ten 52 anos, aínda que el di que
ten 49– e fora acusado de acoso

sexual a unha esteticista, aínda
que un xuíz o absolveu de todos
os cargos.

A súa técnica, baseada no fí-
sico, pretende facer grupo no
plantel e posibilitar que os máis
novos se adapten a un modelo de
fútbol útil para tirarlles rendibili-
dade aos galácticos. O Madrid
ten unha canteira cara de máis
como para desaproveitala na se-
gunda B.

Acabouse o modelo galáctico

Xa no verán se puxo en crise
aquel modelo de traer o mellor
xogador do mundo para a baralla
de galácticos. Pérez tivo que fi-
char dous centrais (Woodgate,

por certo, segue
lesionado) para
“poñerlle rodas
ao Ferrari”, que
diría Queiroz e
acabou por con-
tentarse con
Owen logo de
fracasar na con-
tratación de Tot-
ti, Vieira e Shev-
chenko.

Agora, o novo
director deporti-
vo, Arrigo Sacchi,
deberá planificar
as fichaxes con
outro estilo. Pérez
viuse superado
polo discípulo Jo-

an Laporta e agora quere copialo.
O Madrid sabe que necesita masa
que una o ouro galáctico, xogado-
res medios que ocupen posicións
básicas no esquema. Como di
Arsène Wenger, técnico do Arse-
nal, ninguén gaña títulos sen me-
dios centros defensivos. Por algo
lle chaman en Chamartín a Ma-
kelele o “ausente”.♦
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Xa sabemos por que é recomen-
dábel facer exercicio físico.
Agora imos ver como temos
que facelo e cales son os princi-
pios ou normas mínimas que
deberiamos ter en conta:

Cuestións básicas a considerar:
1. Adestrar con regularidade,

é dicir, dous días por semana,
tres, catro ou cinco. Intentar non
adestrar cada semana un número
diferente de días. Se somos prin-
cipiantes, é adecuado comezar
con dous e non obsesionarse.
Sen présa pero sen pausa.

2. A maior número de días de
adestramento debe reducirse a in-
tensidade. Cantos máis días ades-
tres procura que a duración e o
esforzo sexan menores para non
producir sobreesforzos que levan
consigo microrroturas ou lesións.

3. Escolle unha vestimenta
que sexa cómoda e permita a
transpiración. Non debe apertar
nin producir irritación ao rozar
coa pel. O costume de poñer

roupa que fai suar máis ou poñer
moita roupa, é totalmente inxus-
tificado e incluso perigoso.

4. O calzado debe ser cómodo,
e a sola non excesivamente dura.

5. Quece sempre antes do
exercicio. O corpo prepárase
gradualmente para afrontar o
esforzo e así evitarás ter lesións.

6. Bebe abundante líquido du-
rante e despois do exercicio. O teu
corpo necesita recuperar a auga
que perde a través da suoración. 

7. Dosifica o teu esforzo, va-
lora o teu estado físico e posibi-
lidades, en función do tipo de
actividade e a súa duración. O
exercicio adecuado é aquel que
nos axuda a mellorar sen sobre-
pasar os nosos límites. 

8. Despois do exercicio de-
dica tempo para que o teu corpo
volva á normalidade e recupére-
se adecuadamente. Realiza
exercicios de estiramento e de
relaxación. 

9. Abrígate ao terminar se a

época é outono ou inverno. Aín-
da que non teñas frío, o teu cor-
po está desprendendo calor, es-
pecialmente se a suor se enfría.

10. Utiliza vestimenta espe-
cífica para a práctica deportiva,
diferente á roupa da rúa.

Como controlar o esforzo?

Unha forma de controlar o es-
forzo de maneira eficaz, é pres-
tar atención ás pulsacións. Para
iso non é imprescindíbel a utili-
zación de aparatos complexos
como os pulsómetros (aínda que
son recomendábeis), cun dedo
podemos saber o número de
pulsacións que temos por minu-
to. O proceso consiste en poñer
un dedo, que non debe ser o po-
legar, no pulso, na arteria que
temos no pescozo ou no peito á
altura do corazón. Nestas zonas
do corpo debemos contar cada
pulsación e facelo durante 15
segundos e o número que nos

dea multiplicalo por 4. Imos ve-
lo cun exemplo: se despois de
15 segundos, contaches 16 pul-
sacións, deberás multiplicar és-
tas por 4 e darache 16 x 4 = 64
pulsacións por minuto. 

Se non realizaches ningunha
actividade, estás sentado ou dei-
tado enriba da cama, entón estas
pulsacións considéranse as nor-
mais en reposo; se, pola contra,
realizas algunha actividade, en-
tón as pulsacións terán outro
significado:

1. A maior número de pulsa-
cións, máis esforzo. 

2. Se mantés as pulsacións
durante un tempo, aínda que
non esteas facendo actividade,
entón o teu corazón aínda se es-
tará recuperando do esforzo an-
terior. Se realizas outro antes de
recuperarte, chegarás a sentir
fatiga antes e o teu corpo non
poderá seguir coa actividade,
bloqueándose os músculos para
impedir que continúes.

Outro mecanismo de control
é a respiración. Cando facemos
un esforzo, a respiración trata de
adaptarse, producíndose nun
principio unha aceleración desta.
Por exemplo, ao correr unha dis-
tancia de 500 metros, nun pri-
meiro momento, a respiración
acelérase para ir despois regulán-
dose até manter un ritmo estábel.
Se cambias de velocidade, ou se,
de súpeto, tes que subir unha cos-
ta, entón a respiración variará.

Controlando a respiración
regulamos o esforzo, unha res-
piración rítmica sen estar moi
forzada, é un indicador de con-
trol; polo contrario, unha respi-
ración arrítmica e moi forzada,
é un indicador de descontrol e
rápida fatiga.

Pensa por un momento nas
veces que corriches e deuche o
que se coñece vulgarmente co-
mo un “punto”. Iso débese a un-
ha respiración inadecuada e a
tragar a saliva con moita forza.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XURXO LEDO

Exercicio fisico para a saúde

O Madrid muda a estrutura e obxectivos do club para salvar o modelo Florentino

Cambio de rumbo a metade de tempada

Luxemburgo
foi condenado
a pagar perto
de dous millóns
de dólares
á facenda
por delito fiscal”

Wanderley Luxemburgo, o novo adestrador brasileiro do Real Madrid.



Méndez Ferrín
no Biblos-Pazos
de Galicia
O escritor Xosé Luís Méndez Ferrín tutelará a
última fase de redacción da novela gañadora do
I Premio Biblos-Pazos de Galicia para menores
de vintecinco anos, un certame destinado a in-
centivar a participación da mocidade na crea-
ción literaria en galego. O prazo de presentación
de orixinais remata o 15 de marzo, momento no
que os interesados deberán ter presentada unha
memoria sobre o seu proxecto. O premio
fallarase en xullo. As bases poden con-
sultarse na web www.biblosclube.com.♦

Fernán Vello
nunha escolma
de poesía universal
Martim Códax e Miguel Anxo Fernán Vello
figuran, xunto con Shakespeare, Petrarca ou
Rimbaud, na escolma realizada por Miquel
Desclot baixo o título De totls els vents, un-
ha selección que mira a todas as literaturas e
na que se recollen, en catalán, obras de auto-
res universais. Na selección de sesenta e cin-
co autores inclúense catro cantigas do século
XII atribuídas a Martim Codax, entre elas
Ondas do mar de Vigo, e os versos dedica-
dos por Fernán Vello a Basilio Losada.♦

The Dismal
actúa sobre o xeo
en Pontevedra
Este venres 7 o grupo pontevedrés The Dis-
mal actuará, dentro do ciclo Noites anima-
das, na pista de xeo do recinto feiral de Pon-
tevedra a partir das oito da noite. A forma-
ción, fundada en setembro de 1992, ofrecerá
algúns dos seus temas máis destacados, que
a sitúan a medio camiño entre o rock e o hard
core. Con catro discos e despois de varias
xiras internacionais, esperase que ofreza un
dos seus potentes directos, sinal que os
identifica máis alá das nosas fronteiras.♦

ste será o ano de Lorenzo Varela. Ao escri-
tor, voz do exilio, adícaselle o Día das
Letras. As editoriais galegas preparan
moitos proxectos que sairán do prelo nos
próximos meses. Outras obras que están

de aniversario e merecen unha relectura son, entre
outras, Os eidos, de Uxío Novoneyra –dispoñíbel
en Xerais e A nosa cinza (Galaxia), de Xavier
Alcalá. O primeiro é un poemario que define per-
fectamente o mundo literario do Caurel no que se
nutría o autor. Espazo telúrico instigador da arte
poética e do compromiso do home co seu tempo e

a súa patria. Cumpre cincuenta anos. A novela de
Alcalá, escrita no 1980, significou un fito para unha
xeración, que se sentiu identificada coa mocidade
que o novelista conta e para as seguintes, que se
descobren retratadas ano tras ano e desfrutan dun
galego rico que fala das súas angueiras e anceios. E
como nota de loito, a morte do veterano debuxante
Will Eisner. Mestre de autores de cómic, o estadou-
nidense está considerado como o inventor da nove-
la gráfica tras publicar Un contrato con Deus (1978).
Entre os seus múltiplos traballos, destaca a saga
de The Spirit, moi popular na década do 1940.♦
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SIXTO SECO
Adeus a un
galeguista
entre bambolinas

TINO VIZ / Arquivo



Aínda o 1 de outubro Sixto
Seco participaba na visita á
Casa da Rosalía dos premia-
dos polo Pen Clube co premio
que leva o nome da insigne
poeta (Carme Riera, Rubem
Fonseca, Ramón Saizarbitoria
e Francisco Brines). Rosalía
era unha das súas querencias
especiais, e a súa figura á fren-
te do Patronato é fundamental.
Nunha longa entrevista en A
Nosa Terra (Nº 500. Decem-
bro 1991) Sixto Seco lembra-
ba ese nacimento, “cando lle
entregabamos o Pedrón de
Ouro a Rei de Viana, púxose o
alicerce da nova xeira do pa-
tronato que conseguiría salvar
a casa onde morrera Rosalía e
convertela en Museo. Era o
ano 1969. Alí escoitouse, de
súpeto, o xa famoso ‘berro de
Rei de Viana’: a cen metros de
aquí a casa de Rosalía estase
esfarelando... que iniciou a
‘campaña do peso’. Campaña
que ía facer fortuna da man do
xornalista Couselo, daquela
aínda un rapaz. Comezou pe-
dindo aos presentes ‘un peso,
un peso’. Xuntamos alí máis
de cincocentos. Logo os xor-
nais fixeron unha campaña de
apoio. Pero, nese momento,
proibiron as subscripcións”.

A anécdota é reveladora da
época na que se vivía, pero o
máis interesante é saber que
despois se puido restaurar da
man do paternalismo e grazas á
mediación de Sixto Seco co xe-
neral Lobo Montero (ex presi-
dente do Centro Galego de Ma-
drid) que terciou para conse-
guir unha entrevista de Sixto
Seco con Franco. Algúns non
querían que fose a esa audien-
cia pero Sixto Seco  insistíu,
cun certo apoio de Otero Pe-
drayo, “se quer ir o doutor que
vaia, pois se o prenden, prén-
deno a el e, ademais soltarano
axiña porque este... E se o dei-
xan falar seguro seguro que
non o prenden...” Sixto Seco
fachendeaba diante de Afonso
Eiré naquela conversa, “saín da
entrevista con Franco, na que
nin tan sequera fun capaz de
abrir a boca, acojonado. O xe-
neral Franco Salgado deume
unha nota na que dicía: ‘a quen
proceda. Axúdese no que nece-
site ao presidente do Patronato
Rosalía de Castro, Sixto Seco’.
A subscripción nacional, rexio-
nal, seguiu adiante”.

Desde aquela a súa figura
queda ligada estreitamente tan-
to ás figuras de Rosalía e de
Otero Pedrayo.

Un médico da Rosaleda

Sixto Seco naceu en Mugardos
en 1926 e estaba licenciado en
Mediciña pola Universidade de
Compostela, cidade á que se li-
ga definitivamente cando funda
con outros colegas como García
Sabell, o Policlínico Rosaleda,
onde exerce como traumatólogo
e especialista en ortopedia. A
súa obra escrita versa sobre te-
mas da súa profesión, pero ta-
mén deu ao prelo unha escolma
da súa sección xornalística En-
tre portas. A súa ligazón co
mundo editorial foi intensa, non
xa na fundación de Galaxia, ta-
mén na presidencia de Sept, un-
ha sociedade que promoveu co-
mo actividade principal a tradu-
ción ao galego da Biblia e ou-
tros textos relixiosos. 

Home profundamente com-
prometido co galego, Sixto Seco
foi un defensor contumaz do no-
so idioma e formou parte do gru-
po de cristiáns que esixiu en vi-
da, asinando un documento no-

tarial, que os seus funerais fosen
oficiados en galego, vontade que
foi respectada na súa totalidade.

A súa traxectoria biográfica
deixou pegadas profundas na
institucionalización cultural da
Autonomía e en moitas iniciati-
vas ademais das mencionadas.
Está na Fundación Penzol e no

Instituto Galego de Informa-
ción, estaba vencellado á Fun-
dación Castelao, á Alfredo Bra-
ñas ou á Camilo José Cela, foi
un dos padróns fundadores do
Museo do Pobo Galego e era
membro correspondente da Re-
al Academia Galega. En canto a
cargos públicos foi o primeiro

secretario do Consello da Cul-
tura Galega e en 1995 incorpo-
rouse ao Consello Reitor do
Centro Ramón Piñeiro para a
Investigación en Humanidades.
En 1996 foille recoñecido ofi-
cialmente o seu traballo cunha
Medalla de Prata de Galicia que
lle outorgou a Xunta.♦
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Morre Agustín Sixto Seco,
un activista da autonomía
Presidía os patronatos das fundacións Rosalía de Castro e Otero Pedrayo

A.N.T.
O pasado 30 de decembro morrría en Santiago Agustín Sixto Se-
co, unha figura omnipresente na actividade cultural galega das
últimas décadas, desde que en 1950 aparece entre os fundadores
da Editorial Galaxia. O seu activismo non mingou até o final dos
seus días, asinando puntualmente a súa sección semanal, inva-
riabelmente en galego, no xornal compostelán El Correo Gallego.

Sixto Seco participou nas opera-
cións políticas que na etapa pre-
autonómica  se seguiron desde a
plataforma RealIdade Galega.
Aquelas declaracións de decem-
bro de 1991 son ben claras sobre
esta formación, o seu papel e a
súa admiración por Fraga.

Realidade Galega

Sobre Realidade Galega hai
moita literatura. Teño recopila-
do todo. Nesta carpeta teño to-
do, canto daría por vela? Notas
da sesión preparatoria, mem-
bros, forma de colocación, in-
tervencións no acto, cargos,
quen ían accedendo a entrar,
quen non... Aí sí que tiven un
protagonismo real, aínda que
aparecín sempre na sombra
pois era o que actuaba. Reali-
dade Galega foi un grupo de 67
persoas, desde xente de aquí a
persoas de Puerto Rico ou mes-
mo un banqueiro de Madrid,
do que necesitabamos daquela.
Persoas diferentes que á cha-
mada de sete de nós, García
Sabell, Ramón Piñeiro, Xaime
Isla, Torres Queiruga, Marino
Dónega e Benxamín Casal,
pensamos que era necesario
preparar un grupo que tivese
forza para facerlle frente á al-
draxe. Había que buscar unha

plataforma de ideoloxías múti-
ples que berrasen: sodes uns
cabróns! Cumprimos con facer
tres manifestos. O primeiro foi
o da Aldraxe, que o asinara xa
daquela García Sabell, que ac-
tuaba como presidente da Co-
misión Executiva.

Realidade Galega foi mo-
rrendo por consunción tan
pronto chegou na autonomía.
Nós mesmos consideramos
que non era necesaria. Non pa-
ga a pena lembrar o agarimo

con que foi acollida na emigra-
ción, até tal extremo que eu
custodiei, e devolvín íntegros,
unha boa presa de dólares que
os de “alén mar”, puxeron á
nosa disposición por se se pre-
cisaban, mesmo para patroci-
nar a persoas, e que se podían
retirar coa miña sinatura”

Apoio galeguista ao PSOE

“A entrada de galeguistas no
PSdG nas primeiras autonómi-
cas, foi o derradeiro acto voliti-
vo de Realidade Galega. O
grupo da minoría socialista-ga-
leguista cumpriu o seu papel
histórico dentro da autonomía,
como sinal de desafío ao pro-
pio PSOE.

“O grupo de Realidade Ga-
lega no único partido no que
non entraba era en AP. Albor
entrou de rechazo. Na casa de
Augusto Assía apareceu a xan-
tar Fraga e alí convenceuse a
Albor. Nunca pensou en presi-
dir as Xunta. A surpresa foi que
sacaron suficiente número de
votos, para que coa UCD e os
catro galeguistas fose electo.

“O tema da capitalidade
malquistou moito as cousas
no PSOE. Se non fose polos
galeguistas, Francisco Váz-
quez tería inclinado o PSOE

cara á Coruña. Tivemos que
facer moitas tertulias nas ca-
sas para tratar de convence-
los. O posíbel galeguismo do
PSOE amostrouse enrrugado
até o ponto de que Francisco
Vázquez ten unha postura an-
tigalega, porque manexa os
votos coruñesistas... As cou-
sas non sairon tan ben como
se pensaba”.

Manuel Fraga

“Algúns homes de Galaxia, por
exemplo eu mesmo, decantá-
monos publicamente a favor
non da figura de Manuel Fraga
senón en canto presidente da
autonomía de Galiza. Nunca
refuguei de ninguén que me
pudese axudar, sexa de dereita
ou da esquerda, sempre fun un
home moi cauteloso, aínda que
moitas veces fun preso desa
propia cautela.

“Así que tan pronto lle es-
coitei a Fraga, por primeira vez,
a frase histórica, ‘eu soñei sem-
pre coa Galiza, pero o mao dos
soños é que non se coñecen,
non se materializan, até que un
desperta; estou despertando
agora...’, entendín que Fraga es-
taba reciclando o final da súa
vida política, o que supón un
novo paso na súa traxectoria”.♦

Un galeguista que apoiaba a Fraga

Enterro en Boisaca de Agustín Sixto Seco.                                                                                              PABLO ALVAREZ/AGN

Sixto Seco o pasado 1 de outubro na Ca-
sa de Rosalía, nun acto do Pen Clube.
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CÉSAR LORENZO GIL
Os cabodanos son escusas
perfectas para se achegar á
obra dun autor ou para parti-
cipar nos moitos actos que se
celebran co gallo da data sina-
lada. Velaquí uns poucos que
terán lugar durante o 2005.

En xuño cumpriranse cen anos
do nacemento en Lugo de Xesús
Bal y Gay, un dos máis prestixio-
sos musicólogos do seu tempo e
autor de melodías clásicas. Como
recompilador destaca o seu Can-
cionero gallego (1973), obra en
dous tomos que contén 1.300
músicas populares. Exiliado após
a Guerra Civil en México, cola-
borou con grandes poetas, caso
de Juan Ramón Jiménez e Rafael
Alberti, cuxos poemas ilustraban
as súas Catro pezas (1947).

Vinte e cinco anos hai da
morte de Antón Alonso Ríos.
Este emigrante na Arxentina foi
escollido deputado por Ponte-
vedra nas eleccións do 1936

polos agraristas. Durante o gol-
pe franquista tivo que se ago-
char cunha nova personalidade
de mendigo para fuxir do país.
Da súa experiencia como fuxi-
do naceu o libro O siñor Afra-
nio ou como me rispei das ga-
doupas da morte (1979) (A No-
sa Terra), relato daqueles tem-
pos difíciles. De volta á Arxen-
tina, na posguerra colaborou
con Castelao na mantenza do
espírito galeguista no exterior.

Vinculado a Alonso está
Ramón de Valenzuela, tamén
morto no 1980. Galeguista des-
de a mocidade, tivo que com-
bater co bando franquista du-
rante a morte mais conseguiu
pasarse ao republicano e fuxir
á Arxentina, onde foi secretario
persoal de Castelao até a morte
deste. As súas obras Non agar-
dei por ninguén (1957) (Xe-
rais) e Era tempo de apandar
(1980) (A Nosa Terra) son fun-
damentais para entender a mi-
crohistoria da Guerra do 36.

Hai vinte anos morría un dos
grandes homes de cultura da
posguerra. Xosé Mª Álvarez
Blázquez, polifacético autor que
deixou a preciosista obra Can-
cioneiro de Monfero (S. XIII)
(1953) –incluída na súa Obra
galega completa (Xerais)– arre-
medo de versos con técnicas
medievais. É pai da saga de es-
critores Álvarez Cáccamo.

Hai quince anos faleceron
dous galeguistas egrexios. Ri-
cardo Carvalho Calero é un dos
principais nomes da nosa li-
teratura e Ramón Piñeiro foi
fundamental para entender a
evolución do nacionalismo
após a desfeita da guerra.

O cineasta Chano Piñeiro
morría prematuramente no
1995. El foi pioneiro no cine-
ma propio, con títulos destacá-
beis como Mamasunción ou
Sempre Xonxa. Tamén hai dez
anos que morría Alexandre
Cribeiro. O xornalista e poeta
publicou, entre outros, Indo

pra máis perto (Xerais) e A se-
ñardade no puño (Xerais e Es-
piral Maior). 

Canetti, Sartre, Verne 

No plano internacional, cúm-
prense importantes onomásti-
cas. No 1905 naceron Jean-
Paul Sartre, figura chave do
existencialismo francés; Elías
Canetti, xudeu que escribiu en
lingua alemá (Masa e poder é
un libro fundamental para en-
tender o século XX) e o brasi-
leiro Érico Verissimo, autor
dunha triloxía, O tempo e o
vento, que define a alma gaú-
cha (así se define o estado fe-
deral de Rio Grande do Sul).

Tamén se comemora o nace-
mento da actriz Greta Garbo, a
primeira que puido gabarse de
ter glamour nunha pantalla de
cinema e neste ano Francia hon-
rará a Jules Verne, famosísimo
autor de ciencia-ficción e aven-
turas que morreu hai cen anos.♦

Cabodanos culturais do 2005
Lembraranse autores tan dispares
como Carvalho Calero, Chano Piñeiro ou Xesús Bal y Gay

A raíña viva
MARTA DACOSTA

Vaise un ano de catástro-
fes? Quizais. Mais se
tornamos a ollada cara

a atrás vemos que o novo
século foi unha ameaza cons-
tante, se cadra aínda o é.

É inevitábel cando
chegamos ao solsticio de
inverno facer balance. O frío
fai hibernar a nosa alma e nese
soño de brétema repasamos o
que o ano deixou, doémonos e
medoños expresamos os nosos
desexos para o futuro, nun
intento desesperado de conxu-
rar a derrota, a tristura, o pesi-
mismo de comprobar que a
ciencia é realidade e todo o
que contra ela construímos, re-
lixión e superstición, non nos
protexerá. Só o coñecemento e
a entrega dobregarán os temo-
res, construirán o destino, que
nunca, nunca está escrito.

O ano vaise e algunhas de-
sexamos que leve con el a
constatación de que a nosa
lingua está menos presente
entre os máis novos,
fundamentalmente porque
quen debía entregarse en cor-
po e alma para que así non fo-
se estivo máis preocupado de
manter unha hipócrita e falsa
actitude de respecto, con esta
man che digo que imos corri-
xir os desaxustes, mais con
estoutra agacho o propósito de
modificar a Lei de Normaliza-
ción Lingüística para que o
nome da cidade sexa outro.

É o destino do país, Galiza
ou Inés, fermosa Inés asasina-
da ante o temor de que os
seus fillos puidesen rexer os
destinos do Estado portugués. 

Agora que os imáns do sur
lembran a raiña morta,
pregúntome se Inés e Galiza
teñen en común o destino, se
alguén pretende asasinar o
corpo vivo para coroalo cando
morto xa non poida construír
o seu propio camiño e só sexa
suxeito de poemas, de
palabras atribuídas sobre as
táboas da escena.

Só o coñecemento e a
entrega farán posíbeis os dese-
xos. Saber cal é a realidade en
que vivimos para entregarnos á
demanda de que se cumpran os
textos legais, porque esta reali-
dade nos esixe o firme
compromiso con Galiza, que é
o compromiso co noso idioma,
e ese é o legado dos que xa
non están, dos que nos
deixaron neste ano tan orfos da
súa palabra, do seu exemplo.

Eu desexo que no 2005 o
Plano Xeral de Normalización
sexa realidade e que nas nosas
escolas os rapaces e as rapazas
recuperen o que nos fai
galegos e galegas, o noso idio-
ma, o mesmo co que os nosos
antergos construíron esta terra
en que vivimos, a mesma que
alagamos no encoro da
ignorancia. Por iso tamén eu
convoco as “ánimas dos meus,
e sen embargo vivos”, porque,
grazas polos teus versos Xosé
Lois Rúa, “habemos renacer de
novo á marxe // do tempo e
das distancias, // do desterro e
da morte, // que degrauzaron
sobre nós os etnicidas.”♦

Xesús Bal y Gay, Chano Piñeiro, Antón Alonso Ríos e Xosé María Álvarez Blázquez.



Título: Fausta.
Autor: Xenaro García Suárez.
Edita: Sotelo Blanco.

Todo semella estar en perma-
nente, en eterna revisión. Con
seguranza ten razón Bernardo
Atxaga na súa última novela,
O fillo do
acordeonista,
cando lembra
que a socieda-
de se transfor-
mou menos
desde o nace-
mento de Xe-
sús até a apa-
rición da tele-
visión que nos
trinta anos se-
guintes. Non só en Obaba,
Obaba non é un lugar estraño,
raro, é calquera sitio. Concre-
tamente, o mito de Fausto, o
mito da eterna mocidade, que
se revisa en Fausta, a novela
que hoxe traemos a estas páxi-
nas, debemos ter en conta que
xa o mesmo, Johann Wolfgang
Goethe, o autor máis coñecido,
que non o único, tratando este
tema, o revisou mesmo obsesi-
vamente, non escribiu un só
Fausto, como testemuña o cor-
pus literario do alemán.

Esta versión que agora nos
propón Xenaro García Suárez,
ten como protagonista unha
muller, unha moza, e non un ho-
me; non estamos en tempos ro-
mánticos, son máis ben luxurio-
sos, como se verá; non hai pau-
to como Demo, ou si, o lector
xulgará. Todo depende de qué
se entenda por Demo, por Ma-
ligno, por mefistofélico. Tenta-
dos estivemos de escribir mefis-
tofálico, o que tampouco tería
nada de estraño, dada a relevan-
cia que nesta novela ten o sexo.
Un sexo sen fronteiras, porque
esta Fausta que aquí se nos pre-
senta non lle torce a cara a nada
que lle alegre o día, a nada que
signifique pracer sexual.

O do pracer sexual é un dos
submundos en que habita Faus-
ta, mais non é o único, hai ou-
tros tres moi importantes. Un é
o da vida laboral de Fausta, a
moza é científica, física, o que
tampouco é estraño se pensa-
mos na afección de Goethe po-
la física, polos experimentos
físcos. A moza é unha científi-
ca, unha mente brillante, que
pasa as horas e os días subme-
tendo, entre números e fórmu-
las, mal pagada, incomprendi-
da porque se lle esixe practicar
un tipo de ciencia que non a
convence, que a escraviza, que
a eterniza nunha rutina opaca e
sen alicientes. Este submundo
científico (a maxia en Goethe)
emerxe na novela de cando en
vez, aquí e alí, e o discurso
acolle aparencia de tartado, ou
comentario, científico -diga-
mos, de paso, que poucas son
as novelas onde a ciencia estea

tan presente; e digamos tamén
que para nada encripta a deco-
dificación.

Mais dixemos que había
outres tres submundos, ade-
mais do sexual. O outro, o ter-
ceiro, é o do compromiso so-
cial; e, como antes, a proble-
mática social emerxe, adónase
do discurso, completa o mosai-
co no que se move Fausta. E
aínda fica un cuarto, o familiar,
a protagonista é unha muller

moi independente, destada das
relacións familiares pouco vín-
culo lle queda. Estes dous están
en contacto entre si, ligados á
familia, concretamente ao pai
de Fausta. En ningún destes, a
diferencia dos dous primeiros,
se mergulla a vida de Fausta,
todo o contrario. Mais a súa
presenza resulta trascendental.
Pois trátase dunha novela con
certo compromiso social desde
o momento en que dá conta

dunha realidade que podemos
comprobar abrindo as ventás.

Esta Fausta non é nin a
Gretchen nin a Helena de
Troia de Goethe, é unha mu-
ller deshinbida e permanente-
mente insatisfeita, incapaz de
mínimo compromiso nin no
eido afectivo-sexual, nin no
social, nin no laboral, nin no
familiar. Que vive nunha espi-
ral de frenesí sexual frío, in-
consistente, desnortado como
desnortada é a súa vida. Seres
así desorientados cruzámolos
na beirarrúa, seres que viven
por vivir. De feito esta é unha
das meirandes críticas que se
lle fai á sociedade actual, unha
sociedade que cría mozos “co-
mo cidadáns de dereitos, des-
posuídos de case todos os de-
beres”. Fausta exemplifica,
nada máis; con outros nomes,
sexo, ou circunstancias labo-
rais, Fausta expón como é este
tipo de xente. Non é unha no-
vela de tese, unha novela de
ideas (xa Goethe o negaba no
seu tempo), hai tese e hai ide-
as, están detrás da acción e é o
lector quen a formula, o escri-
tor limítase a inducila, mate-
rializar en letras unha historia
da que se desprenda. Resulta
unha novela antiburguesa e re-
sulta unha novela antisistema,
non unha novela destrutiva,
senón de denuncia.

Tamén, en certa maneira, é
unha novela anti-fausto. Non
hai apoteose final, non hai sal-
vación final, Fausta tampouco
se esforza moito en mellorar, e
cando o fai (cambia de traba-
llo) fracasa e volve á rutina de
sempre, polo que tampouco o
merece. Nin hai salvación nin
condena, simple exposición,
exposición cunha dosificada
dose de simbolismo, da visión
xeral dun destino, dun camiño
individual que tamén é o des-
tino, o camiño do mundo, on-
de por riba non hai nada que
gañar. Fausto fixera unha
aposta, tiña algo que gañar,
Fausta non fai ningunha apos-
ta, venlle dada e non sabe, nin
quere, nin pon os medios, para
saír desa situación abafante,
desa insaciabilidade desmoti-
vada, dese contínuo aquelarre
carnal sen propósito, desa apa-
tía neutralizante.

Esta novela deste novo au-
tor, que inaugura a nova Colec-
ción Literaria de Sotelo Blan-
co, fai gala dunha prosa envol-
vente que seduce ao lector axi-
ña, polo seu dinamismo e novi-
dade (xa dixemos que non son
frecuentes discursos con tanta
ciencia, que lonxe de salvar
condena: outra crítica do mun-
do moderno); sendo a língua ri-
ca, dúctil, con todo, en próxi-
mas entregas faría ben en coi-
dar máis a fraseoloxía.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Do cofre
do Merlín
Bacoriño, de Antonio Reigosa
e A negrura do mar, de
Ramón Caride, son as últimas
obras publicadas na colección
‘Merlín’ de
Xerais. Na
primeira,
cóntase a his-
toria dun por-
co que se nega
a cumprir a
tradición do
San Martiño,
nun relato que
combina aven-
tura e humor.
Na segunda,
Caride recupera o
mundo futuro das aventuras de
Said e Sheila para nos contar
unha maré negra.♦

Lendas exóticas
As culturas árabe e hindú
teñen un feitizo especial que se
aprecia na
riqueza da súa
literatura oral.
A colección
‘Árbore’, de Ga-
laxia, presenta
agora as lendas
árabes de O xar-
dín da media
lúa, en edición de
Rosa Aneiros e as
lendas hindús
Dende o Himalaia a
Ceilán, contadas por
Darío Xohán Cabana.♦

Os ‘Meiga Moira’
Baía publica a última obra gaña-
dora do premio ‘Meiga Moira’
de literatura infantil e xuvenil. O
lume dos soños, de Cibrán
Ulloa, unha his-
toria de aventu-
ras que nos fai
acompañar a
pequena Catuxa
por cidades, de-
sertos e bosques
de todo o
mundo. A obra
finalista foi Un
marciano neste
mundo, de
Conchi Regueiro,
un relato no que Nerea,
unha nena superdotada para a
ciencia, vai axudar a construír
unha máquina do tempo.♦

Un rato poeta
Leo Lionni escribiu no 1963
Frederick, a historia dun rato
poeta que colecciona lembran-
zas da felicidade para os tem-
pos difíciles do inverno.
Aínda que os seus
compañei-
ros pensen
que é un
vagoneta
porque fica
quedo men-
tres eles tra-
ballan arreo.
Mais cando
o ceo fique
gris,
Frederick vai
ser tan útil coma eles. Edita
Kalandraka.♦

Poucas son
as novelas
onde a
ciencia
estea tan
presente.

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

2. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.

3. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

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

5. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

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

2. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

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

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

5. BREVE HISTORIA DA MÚSICA
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Poucas series recibiron tan malas
críticas e poucas levan tanto en
pantalla como Pratos Combina-
dos. Os altos índices de audien-
cia propician a súa permanencia
dende 1995. O segredo do éxito
radica en contar cun grupo de ac-
tores de alto nivel e seguir un es-
quema sinxelo pero eficaz. 

O argumento xira en torno
a unha familia que posúe un
bar nunha vila de tamaño me-
dio. O dono do bar, Miro Perei-
ra (Ernesto Chao), é un tipo
despistado, inocente e un pou-
co parvo que se deixa embele-
car polos contos do seu cuñado
Antón (Antonio Durán “Mo-
rris”). Xuntos argallan todo ti-
po de falcatruadas para intentar
gañar cartos extra, marchar de
vacacións ou intentar traballar
menos. Sempre preparan os
seus planos ás costas da muller
de Miro, Balbina (Mabel Rive-
ra), que é unha muller oposta
ao seu home: sensata, inteli-
xente e legal. Por culpa de Mi-
ro, que “sempre está ás min-
chas”, todo o que prepara co
Antón sae mal. Os capítulos
sempre conclúen coa nai de
Miro Pereira, Señora Carme, e
Balbina castigándoos. Nos no-
vos capítulos, a trama segue
sendo a mesma pero como Ma-

bel Rivera está cun proxecto
cinematográfico, foi substituí-
da pola súa curmá na serie,
Olimpia (Susana Dans).  

Polo tanto, o comezo e o fi-
nal do capítulo xa se coñecen.
Nunca lles sae ben ningunha
das falcatruadas. Non embar-
gante, o que engancha ao es-
pectador é o desenvolvemento
da trama e a linguaxe emprega-
da. Seguramente o guión sexa
o mellor da serie. O humor uti-
lizado está moi arraigado na
cultura galega: sorna, ironía e
constantes expresións como
“me cagho no mundo”. A serie
inclúe numerosos tópicos que
funcionan. Miro Pereira é un ti-
po rañetas que non quere gastar

un can no negocio e ofrece un
servizo pésimo cando atende
os clientes. Por exemplo, can-
do o quiosqueiro vai tomar ca-
fé, Miro sempre lle trae un que
sabe a raios porque está feito
con paras de pataca. Os bocadi-
llos de xamón fainos con foto-
copias e as nécoras son recicla-
das doutros días ou de plástico.
Eses esperpento acada unha ri-
sa fácil no espectador.

Os personaxes que partici-
pan na serie son variados e de
distinta condición social. Ade-
mais dos mencionados, desta-
can un avogado viúvo e os seus
fillos, un cura, unha camareira
e un repartidor de bebidas que
leva unha pinta de roqueiro dos

anos oitenta. Antón, o cuñado
de Miro, traballa nunha sucur-
sal da Caixa, onde todo o día
trata de enganar ao director pa-
ra que lle suba o salario ou pa-
ra pasar as menos horas posí-
beis dentro da oficina. Esa
picaresca resulta graciosa, aín-
da que o esquema cae excesi-
vamente na repetición.

Moitos dos recursos utiliza-
dos pola serie, como o de que o
protagonista se faga o parvo,
que haxa un personaxe pícaro
ou unha muller que aguanta to-
do foron utilizados a posteriori
polos Tonechos cun éxito se-
mellante. En moitos fogares es-
tá comprobado que máis que
unha serie, Pratos Combinados
xa é un acontecemento. Non
hai case nada de novidoso nela.
Antena 3 emitía unha teleco-
media, Los ladrones van a la
oficina, na que a trama se de-
senvolvía dentro dun bar. Hai
moitas outras con historias fa-
miliares. Porén, ningunha dá
aguantado tantos anos en pan-
talla. Ademais, ten servido para
lanzar a varios actores a series
españolas ou á gran pantalla,
como a primeira filla de Miro
que logo participou en Al salir
de clase (Tele 5), ou a propia
Balbina ou Pedro Barreiro que
actuaron recentemente na ga-
lardoada Mar adentro, de Ale-
jandro Amenábar.♦

RUBÉN VALVERDE

O canon galego
Trinta e oito autores fundamen-
tais para entendermos a poesía
galega do século pasado.
Luciano Rodríguez presenta en
Espiral Maior Poetas galegos
do século XX. Anto-
loxía, unha
obra que re-
colle os po-
emas máis
representati-
vos de todas
as tendencias
líricas, desde
Antonio No-
riega Varela a
Manuel
Forcadela, pa-
sando por Xosé Luís Méndez
Ferrín, Manuel María ou
Manuel Antonio, entre
outros.♦

Luz Pozo enteira
Linteo vén de publicar
Memoria solar. Obra poética,
que reúne todos os traballos de
Luz Pozo
Garza. Nesta
ocasión, a
propia autora
revisou a edi-
ción, prepara-
da por Carme
Blanco. Nesta
obra completa
inclúense
tamén os
poemarios en
castelán e hai unha edición
bilingüe de Verbas derradeiras.
Tamén están os seus dous
úlitmos libros, Medea en Corin-
to e As arpas de Iwerddon.♦

O romanceiro
galego
José Luís Forneiro é o meirande
investigador do romanceiro tra-
dicional galego. Froito
dos seus
estudos é
Allá em ri-
ba un rey
tinha una
filha. Gale-
go e
castelhano
no
romanceiro
da Galiza. A obra analiza a che-
gada deste repertorio popular
desde Castilla e a súa difusión
en castrapo. Edita a Difusora
das Letras, Artes e Ideas.♦

Poesía para
os pequechos
Chove nos versos, de Antonio
García Teixeiro, é un conxunto
de poemas adicados á chuvia
feito expresamente para os
máis novos.
Cun ritmo
clásico, os
versos fanse
perfectos
para seren li-
dos en voz
alta. A
chuvia e os
meses do
ano, a chuvia e os nenos, a
chuvia como fenómeno para
contemplar… Ilustra Lázaro
Enríquez. Edita Xerais.♦

Curioso é constatar que un país
no que Mallarmé foi case sem-
pre deixado de lado, talvez por
insuficiente coñecemento, ou,
quizais, e isto entra dentro da
socioloxía da literatura, esa pó-
la tan esquecida no noso país
ultimamente, porque no seu
momento a “opción” Mallarmé
(querer facer unha obra perfec-
ta, lucidamente controlada, co-
mo se non tivese predecesores e
como se tras dela resultase pue-
ril querer facer outra máis) non
podía servir a uns homes e mu-
lleres (escritores, literatos, do-
brados en politicos) que esta-
ban, e están, a construír, a fabri-
car unha nación permanente-
mente. Nun país no que Mallar-
mé foi desprezado (véxase, en-
tre outros, o prólogo de X.L.
Méndez Ferrín a Contra Sere-
nou de Manuel Guede), dicía, é
curioso constatar que a única
revista de e sobre poesía que
nos últimos anos se publica con
certa asuidade no país e que pa-
ga a pena visitar (mágoa que se-
xa en edición non venal),
Amastra-N-Gallar, estea dirixi-

da por un mallarmeán, Emilio
Araúxo, e que cada número se-
xa, no fondo, unha reivindica-
ción directa ou
indirecta do
poeta francés. 

Á parte dos
números da re-
vista, sobre to-
do o último, o
número 8, de-
dicado ao poe-
ta francés
Claude Royet-
Journoud, un
ma l l a rmeán
radical, Emilio
Araúxo ten tra-
ducido e publi-
cado, sempre
en edición non
venal, dous in-
teresantísimos,
e discutíbeis,
textos de Alain
Badiou sobre o
autor de Igitur:
O método Mallarmé: substrac-
ción e illamento e Un filósofo
francés respóndelle a un poeta
polonés (o poeta polonés é o non

hai moito falecido Czeslaw Mi-
losz) un pequeno texto onde Ba-
diou desmonta a lenda do her-
metismo de Mallarmé, entre ou-
tras cousas.

Mallarmé quería, como se
sabe, obter un total dominio so-
bre a obra, para o que procurou
unha linguaxe digna do seu
proxecto, é dicir, que fose real-
mente unha ciencia. Entregou-
se a un labor lingüístico, ten-
tando dicir as cousas como
eran antes de seren deforma-
das: “ideas” e “esencias”. Ora-
bén, a forza de eliminar tanto
as impresións secundarias co-
mo os efectos sintácticos para
non expresar senón as ideas e
as esencias, córrese o risco de
que só quede do poema unha
osamenta fráxil, ou que dé co-
mo resultado a páxina en bran-
co ou a poesía “letrista”. 

Royet-Jouruod é un poeta
gaulés descoñecido por estes
lares, polo que é mágoa que
neste número Araúxo non en-
tregue unha pequena escolma,
á parte dos traballos a el dedi-
cados. Royet é un mallarmeán

ao que a súa adoración por Ma-
llarmé condúceo, como di moi
ben Henri Meschonnic, a que o
alusivo xogue moitas veces nos
seus poemas o papel do descri-
tivo. E isto acontece porque na
poesía de Royet o suxeito que
adora a poesía non é o suxeito
do poema, senón un suxeito fi-
losófico, consciente-unitario-
voluntario, que coñece, que
adora a poesía. Eis unha crítica
maior contra mallarmeáns feita
por outro mallarmeán, Mes-
chonnic. Mais o debate conti-
núa en pé: no fondo, o vello te-
ma mallarmeán da desapari-
ción elocutoria do poeta, a par-
tir de traballos de Rancière,
Badiou, Lacoue-Labarthe, Bé-
nichou e moitos outros. Coa
súa revista, coas traducións de
pequenos traballos de Badiou
ou J. Attié Sobre o binario psi-
canálise-poesia, Emilio Araú-
xo está a entregar unhas ferra-
mentas de debate e coñecemen-
to que sería de desagradecidos
non lle recoñecer.♦

X.G.G.

Mallarmé e a revista de Emilio Arauxo

Nun país
no que
Mallarmé
foi
desprezado,
é curioso
constatar
que a única
revista
poética que
nos últimos
anos se
publica
con certa
asuidade,
estea dirixi-
da por un
mallarmeán.

Pratos Combinados ou o éxito do clixé
A serie da TVG ten como un dos puntos fortes
contar cun bo reparto de actores



Título: Dear Heather.
Autor: Leonard Cohen.

Querida Heather, o último tra-
ballo discográfico de Leonard
Cohen, non está adicado a nós,
senón aos amigos e aos compa-
ñeiros de xeración, presentes en
corpo ou en espírito, que dal-
gunha maneira seguen a guiar a
poética e a agora apacíbel vida
do artista canadense. Nesta xa
case última entrega sucédense as
homenaxes a outros autores de
referencia coma o ucraíno Abra-
ham Moses Klein ou ao seu pro-
fesor de literatura Irving Layton,
nominado ao premio Nobel en
1981, amén da omnipresencia
de García Lorca, a súa predilec-
ta fonte de inspiración. 

Pero Cohen tamén se burla
dos seus recén cumpridos 70
anos e de cómo as mulleres que
o coñecen agora só “se tenden
na cama e me arroupan coma a
un neno que tivera calafríos”.
Seica a súa reclusión durante va-
rios anos no centro budista de
Mount Baldy, en California nos
devolveu un poeta con letras
máis sinxelas e menos vencella-
das ao mundo dos praceres cor-
porais. E debe ser certo. Un dos
cortes deste disco, “Naquel día”,
recrea o atentado do 11-S en No-
va York, pero Cohen limítase a
referir un fundamentalismo pre-
sente en case todas as relixións,
”algúns din que o merecemos
por pecados contra Deus, por
crimes no mundo”, nada máis.
Pouco queda da formación xu-

día deste autor, que marcou du-
rante moitos anos os temas nos
que a fe e o amor (humano e re-
lixioso) recreaban símbolos difí-
ciles de entender para quen non
coñecese  a historia sagrada. 

Pero non se trata dun cam-
bio, senón dunha evolución cara
unha música máis vitalista que
xa comezara en 2001 con “Ten
New Songs”. Un xiro máis nun-
ha carreira de alguén que come-
zou a cantar pa-
ra que os seus
poemas se ven-
desen mellor.
Leonard Cohen
nunca se consi-
derou un aban-
deirado do folk
canadense, pe-
ro viuse inmer-
so nesta corren-
te por empre-
gar unha guita-
rra de seis cor-
das como único
acompañamen-
to. E a finais
dos 60 este fei-
to converteuno
no referente
quebequés de
artistas como
Bob Dylan ou Janis Joplin. Pero
se Dylan é máis rápido compo-
ñendo, (15 minutos fronte aos
tres anos para algún dos relatos
de Cohen) e Janis Joplin tivo
culpa da controvertida fama do
Hotel Chelsea, Cohen preferiu
combinar a canción de denuncia
social coa súa faceta preferida de

trobador. As composicións sobre
as relacións de parella e a reli-
xión soaban diferentes coa incor-
poración de novos instrumentos
e a inseparábel voz de Jennifer
Warnes. Na década dos 80, pro-
ba incluso con novos estilos co-
ma o rock (o rock!) ou a música
con sintetizadores. A marabillosa
e premonitoria “First we take
Manhattan” non foi só a primei-
ra canción para moitos de nós,
senón que naquel 1988 anuncia-
ba a morte do pop e vingábase
das discográficas que vían no

noso autor a un home de letras
profundas, pero incapaz de re-
bentar as listas de ventas. 

Pouco lle importou nin lle
importa ao ex monxe silencioso
que a súa rebeldía contra o mo-
nopolio cultural e político non
cree auténticas revolucións, “Vai
isto cara a algún lado? Ao xar-
dín. Ao patio traseiro”. Pouco lle
importa tamén que se chegue a
considerar a súa recreación poé-
tica como causa de estados de-
presivos para quen a oe ou para
quen a le. Será por iso que Co-

hen non organiza xiras multitu-
dinarias, para evitar suicidios en
masa. O aparente desinterese
que amosa polo mundo material
queda patente en que poden pa-
sar varios anos entre disco e dis-
co ou en que apenas concede en-
trevistas de promoción. Sabe que
as últimas xeracións musicais lle
deben moito, e que dalgunha
maneira o recompensan con tri-
butos como “I´m your fan”
(1991) ou “Tower of song”
(1995). Estilos tan dispares co-
ma os de Elton John, The Pixies
ou Bono non poden estar baixo
os efectos da depresión para par-
ticipar nestes traballos. 

Neste “Dear Heather” te-
mos, pois, un bo disco con
arranxos jazzísticos, algún toque
country e unha arpa xudía que
combina ben coa voz de Anjani
Thomas, a súa nova compañeira
musical que serve de contrapor-
te a unha voz moi maltratada po-
lo tabaco e que nalgúns dos cor-
tes se converte en susurro. E te-
mos tamén un tema, “The Let-
ters”, integrado na banda sonora
do novo filme de Win Wenders
sobre a sociedade americana ac-
tual e que servirá para que moi-
tos adictos ao cine fagan un gran
descubrimento. E se o que que-
remos e lembrar vellos tempos,
que non mellores, no 2005 pu-
blicarase un novo recopilatorio
(e van...) “So Long, Marianne”.
Para que muller será a próxima
carta de Cohen?♦

SALOMÉ SOUTELO
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Título: A pedra da serpe.
Autor: Milio Rodríguez Cueto.
Edita: Rodeira-Edebé.

Milio Rodríguez Cueto é un
autor cunha traxectoria impor-
tante ás súas costas. Ten títulos
publicados que abranguen xé-
neros tan variados como o en-
saio, a novela e a literatura xu-
venil. Galardoado co premio
Edebé de literatura xuvenil é
unha das apostas máis impor-
tantes da editorial que lle ofre-
ce ao lector galego esta nova
entrega na súa versión en gale-
go, pois o autor, nado en Xi-
xón, escribe en castelán.

A pedra da serpe é unha his-
toria emotiva na que se nos ex-
plica as andanzas dun rapaz cha-
mado Estevo que é vítima da súa
propia desesperación e desatino
no intento de salvarlle a vida á
súa irmá, convalecente por mor
dunha picadura de serpe que es-
tá a piques de roubarlle a vida.

Na primeira parte desta no-

veliña ambientada en Xixón no
1808, Estevo é mandado pola
bruxa que atende a súa irmá á
casa do señor Ruedes que, pa-
rece ser, posúe unha pedra má-
xica coñecida como “a pedra da
serpe”, única posibilidade de
curación de Tareixa, a irmá de
Estevo. O señor Ruedes, anti-
francés até a médula, aprovéita-
se da inxenuidade do rapaz e
instígao a que faga un recadiño
como condición para conseguir
a desexada pedra. O recado non
é nin máis nin menos que matar
un coñecido francés que adoita-
ba facer sempre un mesmo per-
corrido paseando, polo que a
súa localización era ben fácil.
O destino fai que Estevo mate o
francés empurrado, literalmen-
te, polo señor Ruedes sen saber
que antes de chegar ao seu des-
tino final o señor Pierre de
Saint-Martin acababa de pro-
porcionarlle á súa irmá enferma
uns remedios para a picazón da
serpe. En definitiva, Ruedes

serviuse do neno para cometer
un asasinato e inda por riba en-
gañouno de mala maneira ao
proporcionarlle unha pedra fal-
sa sen ningún tipo de propieda-
de máxica ou
m e d i c i n a l
xusto antes de
marchar a In-
glaterra. Can-
do Estevo se
decata do fatal
vieiro tracexa-
do polo desti-
no só pensa na
vinganza.

Neste pun-
to comeza a se-
gunda parte da
novela que fai
un salto espa-
cial importante
situando o neno en Inglaterra na
busca do señor Ruedes. Conside-
ra que a vinganza do tal señor
volverá a poñer en orde o estado
das cousas. Pero outra vez unha
serie de coincidencias fan que as

cousas volvan torcerse para Este-
vo. Nunha sorte de desenvolve-
mento e desenlace dramático a
novela que é moi do gusto das in-
fluencias románticas que se lle
presupoñen, a situación temporal
da mesma non pode ser casuali-
dade, ennobélanse unha serie de
acontecementos que levarán á
novela a un final inesperado.

O caso é que, nun ritmo
vertixinoso, o que parecía que
era indiscutíbel non o é tanto e
os acontecements vanse super-
poñendo os uns aos outros nun-
ha  avalancha de acontecemen-
tos que case que non deixan
respirar o lector.

A verdade é que tal cantida-
de de situacións e de saltos es-
pazo-temporais poderían ser do
gusto dunha novela gorda e
consistente no que se refire ao
seu tamaño. Non obstante Ro-
dríguez Cueto faise dono da in-
tensidade da palabra ao facer-
nos degustar en moi poucas pá-
xinas unha novela cun pulo vo-

raz. O estilo e a técnica sinxela,
a historia interesante e o bo ar-
tellamento da obra sitúan á Pe-
dra da serpe como unha das no-
velas máis interesantes que ten
sacado nos últimos tempos a
editorial Rodeira. Ao lela dá a
sensación de que é unha obra
destinada a facer lectores no-
vos. Dende uns preceptos fun-
damentados nunha sinxeleza e
simplicidade totais, innúmeros
capítulos curtísimos evocan mi-
croescenas onde o lector se verá
envorcado na  trama de maneira
que se non o molestan antes re-
matará o libro dunha soa lectu-
ra. Ao ser tan curto e tan trepi-
dante, ás veces dá a sensación
de que realmente estás diante
dun relato longo e non dunha
novela curta. De todos os xeitos
A pedra da serpe é unha das no-
vidades máis interesantes do
momento. Sobre todo para os
nosos lectores máis novos.♦

HÉITOR MERA

Leonard Cohen
ou a voz con setenta anos de liñaxe

Rede para cazar lectores
A pedra da serpe, unha obra de aventuras que engancha desde o primeiro

Rodríguez
Cueto faise
dono da
intensidade
da palabra
ao facernos
degustar en
moi poucas
páxinas un-
ha novela
cun pulo
voraz.

Neste “Dear
Heather”
temos,
pois, un bo
disco con
arranxos
jazzísticos,
algún toque
country e
unha arpa
xudía que
combina
ben coa voz
de Anjani
Thomas.

Leonard Cohen.

Infantil e xuvenil



O seu libro é unha proposta
literaria de achegarse a Lugo.

Tentei misturar a crónica
xornalística, o ensaio e un poe-
ma en prosa. En definitiva a
aproximación a Lugo desde o
xornalismo como eu entendo,
que debe misturar ensaio e cre-
ación. O resultado inclúe ta-
mén curiosidades, no estilo do
meu libro Galiza: cen prodi-
xios (Xerais) como o da Libra-
ría Alonso que pechou en 2000
e fora aberta en 1865, sete anos
antes da Libraría Galí de San-
tiago, e posibelmente fose das
máis vellas de España. 

Que ten Lugo para enfei-
tizar xa aos romanos?

Lugo ten un pasado bimile-
nario como tal cidade. Cando se
fala así é porque daquela xa tiña
estrutura e movemento humano
e mercantil de urbe. Ese pasado
e esa memoria apenas se coñecí-
an até hai quince anos, cando se
excavou con intensidade. Tense
destruído moitísimo pero como
hai tanto ten un futuro que aínda
non se sabe como preservar.
Agora entra con forza unha cer-
ta conciencia sobre os achados
arqueolóxicos. Por unha banda
os lugueses teñen ese pasado
que comezan agora a estimar e
tamén temos esa parte de cidade

natural. O Lucus, bosque sagra-
do de carballos e castiñeiros que
enfeitizou aos romanos, que ins-
talaron o seu campamento nun
outeiro desde que ollaban a con-
fluencia dos ríos Miño, Rato e
Fervedoira. Lugo é unha cidade
única tamén desde o ponto de
vista da natureza e aínda quedan
pegadas daquel antigo espazo
natural boscoso.

Amuralla é o tótem de Lugo. 
A miña teoría, que pode non

ser real, é que a xente de Lugo
temos fala de calados á hora de
reivindicar e que nos pasan por
diante os temas sen que levante-
mos a voz porque non quere-
mos conflitos. A Muralla está en
pé por ese pasotismo e pola es-
caseza económica, porque can-
do se quixo tirar e levala ao Ce-
ao, a finais do século XIX, cal-
culouse que o transporte ocupa-
ría millón e medio de carros e
non había cartos. Como a mura-
lla está tan integrada, co adarve
para pasear, nunca se plantexou
se movela ou remodelala e dei-
xouse pasar. Con iso logrouse
que sexa o único fortín romano
no mundo que permanece en pé.
No ano 1921 foi declarada pro-
texida e desde o 2000 é Patri-
monio da Humanidade. Iso pro-
vocou un orgullo descoñecido

nos lugueses, que coincidiu coa
recuperación do burgo medie-
val, a peonalización das rúas do
centro e os paseos arredor do
Miño e iso lévame ao optimis-
mo. Vexo a Lugo como capital
rural da Galiza urbana ou como
dicía un visitante ilustre en
1928, André Maville de Pon-
chebille, “Lugo é a cidade ideal
para o descanso dun poeta en-
fermo”. Ou citando a Celestino
Fernández de la Vega, Lugo é a
cidade á medida do home. 

O libro é unha memoria
personal dos espazos de Lugo
que lle son máis queridos.

Falo da miña infancia e xu-
ventude e os espazos son os de
todos, aqueles nos que se fai
lucensismo. Se os rapaces do
meu tempo ían á aldea, Lugo
era a miña aldea. A casa pater-
na, a cen metros da Mosqueira,
a porta da muralla que conser-
va un segundo piso, até hai
poucos anos, tiña enfrente hor-
tas con pitas.  A cidade conser-
vaba ese carácter preurbano e
se vas ao mercado aínda ves a
potencia desa pegada rural.

O ritmo das cidades de
hoxe é máis frenético, e o Lu-
go que retrata o libro semella
máis pousado.

Pesa a miña experiencia vi-

tal. Lugo, para os que vivimos
fóra, ten sempre unha cara que
parece que non mudan moito,
pero si hai cambios. O que per-
manecen son moitos costumes. 

Xornalismo e literatura

Reivindica un xornalismo li-
terario, que en certo xeito es-
tá presente en Teoría de Lugo.

Sempre me gustaron Tru-
man Capote, Tom Wolfe ou
Francisco Umbral até hai uns
anos, que daban forma literaria
a feitos reais. No libro de Lugo
novelo sobre a realidade. Ao
meu entender o xornalismo de
hoxe adoece de vontade de esti-
lo. Hai aspectos do xornal que é
dato puro que desdeña a adxec-
tivación, pero hai outras moitas
partes do xornal que non teñen
porque fuxir desa busca dun es-
tilo, dunha forma literaria na
crónica do acontecer. Rivas en
“El periodismo es un cuento”,
que recopilaba traballos seus
nos xornais, demostrouno. Fai-
se ás veces nas contraportadas
dos xornais, pero como algo
marxinal, non como unha deci-
sión que impregne o xornal.

Esa forma de escribir tó-
pase máis nos suplementos.

O xornalista de hoxe non soe

ser unha persoa lida e creo que,
en xeral, non sabe escribir dese
xeito literario... e tampouco ten
tempo. Falo desde a miña expe-
riencia en xornais nos que hai
masificación de horarios, o xor-
nalista non ten un minuto para
coller un libro e acaba por non ter
un estilo propio. O que fai é con-
tar os datos a toda présa. Ade-
mais as empresas xornalísticas
están nunha voráxine de encher
páxinas. A empresa de comuni-
cación é atípica porque tamén ten
unha función social e cultural,
pero penso que se impuxo o mo-
delo americano no que prima a
procura de beneficio. 

Pola súa traxectoria como
xornalista cabería pregun-
tarlle polo tratamento da cul-
tura nos medios.

A cultura demanda varieda-
de e ilusión por parte das insti-
tucións, que se note que se que-
ren facer cousas e ganas de po-
tenciar iniciativas. Agora anún-
ciase para xuño o arranque
dunha segunda canle da TVG
centrada en aspectos culturais
que pode ser moi importante.
Os xornais escritos adoecen de
suplementos culturais específi-
cos, cando debía ser unha sec-
ción, se está ben feita, que
agradecería o lector.

É un retrato da mercanti-
lización e a espectaculariza-
ción da cultura?

Centrándonos no mundo
editorial. O último libro de Gar-
cía Márquez, é un bluff lanzado
cun grande aparato de marke-
ting. Esa forma de presentar al-
go que ten unha calidade baixa
absorbe a atención e o espazo
doutras obras que saen ao tem-
po. Iso é un exemplo, pero ser-
ve para dicir que todos somos
esclavos dunha maneira de fa-
cer as cousas, totalmente mer-
cantil. Vivimos nesa etapa e é
difícil sair dela. Eu mesmo es-
tou tentando relanzar aos pou-
cos a editorial que fundou meu
pai e tópome coa realidade de
que cada vez hai máis títulos
pero con tiradas máis baixas. O
mercado esixe encher as librarí-
as pero non se traduce en gañar
lectores e vendas. 

Alvarellos Editora fundou-
na seu pai en maio de 1977.

No ano 1968 meu pai fixera
un método de mecanografía que
tivera o refrendo do ministerio
de educación para que fose ofi-
cial. Foi a súa primeira incursión
como editor, pero propiamente a
actividade comeza en 1977 e en
catro anos editou case sesenta tí-
tulos. Sairon libros de Manuel
María (Catavento de neutrós do-
mesticados), Xosé Dono, Xosé
Moreiras Santiso,... foron moitos
libros e gañáronse moi poucos
cartos, porque máis ben a editora
chuchaba das ganancias da aca-
demia, que xunto cunha impren-
ta eran os negocios familiares.
Nos anos 90 especializouse en
facsímiles do século XVIII, co-
mo a España Sagrada ou as
obras do Cura de Fruíme. Nos
últimos catro anos meu pai adi-
coulle pouco tempo e centrouse
máis ben na música, compuxo
varias obras sinfónicas e adicou-
se a dirixir coros, chegou a face-
lo en catro a un tempo. Era un
personaxe doutro tempo.♦
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Henrique Alvarellos
‘Vexo Lugo como capital rural da Galiza urbana’

XAN CARBALLA

Xornalista e escritor, Henrique Alvarellos publicou recentemente Teoría de Lugo. Guía
urbana de espazos amenos (A Nosa Terra). Un traballo no que as súas dúas querencias
se solapan, na reivindicación do Lugo no que viviu a infancia e a primeira mocedade.

PACO VILABARROS



Cando o pasado mes de no-
vembro se cumpría un ano da
morte da autora de Tigres coma
cabalos e Intempériome, xa es-
taba a xestarse Xela Arias, que-
das en nós, un volume co que
se quere render homenaxe á
poeta nacida en Sarria en 1962.
Coordinado por Valentín Arias,
pai da escritora, o libro, edita-
do por Xerais, contou coa cola-
boración de máis de cincuenta
escritores e ofrece a peculiari-
dade de que unha das colabora-
cións foi remitida por Manuel
María antes da súa morte.

O volume homenaxe nace
co intención de revisar a figura
de Xela Arias dende unha vi-
sión humana e literaria e de sis-
tematizar a súa obra de cara ao
seu estudo. 

Autores como Marica
Campo, Alfonso e X.M. Álva-
rez Cáccamo, Fina Casalde-
rrey, Manuel Bragado, Marta
Dacosta, Fran Alonso ou Yo-
landa Castaño foron algúns dos
que quixeron lembrar a memo-
ria de Xela.

Estruturado en catro partes,
o libro reúne as semblanzas,

poemas e homenaxes literarias
realizadas por amigos, familia-
res e compañeiros, así como os
discursos que acompañaron a
cerimonia da súa despedida e a
da homenaxe realizada en Vigo
o pasado mes de maio. Inclúe
ademais unha aproximación
bio-bibliográfica e material de
carácter gráfico.

Nestas páxinas poden lerse
ademais os escritos de Ana
Romaní, Helena Villar Janeiro
e de Miguel Anxo Fernán Ve-
llo que xunto cos textos elabo-
rados por María Xosé Quei-
zán, Bernardino Graña, María
do Carmo Krukenberg, Xulián
Maure, Marga Romero, Xosé
Luís Méndez Ferrín ou Ana
Míguez, entre outros, enchen
de contido as máis de duas-
centas páxinas que conforman
o libro.♦
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A.N.T.
Con motivo do primeiro cabodano do pasamento da poeta e
tradutora Xela Arias, boa parte dos escritores galegos mobili-
záronse para participar na elaboración do libro homenaxe Xe-
la Arias, quedas en nós. Promovido por Edicións Xerais, A
Asociación de Escritores en Lingua Galega e a súa familia, o
volume contou coa colaboración de máis de cincuenta autores.

Título: Urbano Lugrís.
Autor: Antón Patiño.
Edita: A Nosa Terra, 62 páxinas.

Por Xeometría líquida e algunha
outra obra que poidemos ler xa
sabiamos das boas cualidades li-
terarias do pintor Antón Patiño.
O libro biográfico sobre Urbano
Lugrís, que vén de saír na colec-
ción Esencias de A Nosa Terra,
certifica este bo facer nun terreo
que non é propiamente o seu. O
pintor, de orixe monfortino, resi-
dente desde hai anos en Madrid,
entréganos un texto non só ben
escrito senón que mostra un im-
portante traballo de investiga-
ción sobre o autor de O cuarto
do vello mariñeiro. Urbano Lu-
grís era un vello amigo da fami-
lia, en concreto acompañou moi-
tas veces no seu ruar por Vigo a
Antón Patiño Regueira, pai do
autor. Deste coñecemento perso-
al deriva tamén en parte a seguri-
dade que destilan as páxinas.

Urbano Lugrís era fillo de
Manuel Lugrís Freire, avantaxa-
do galeguista que pronunciou o
primeiro mitin político en lin-
gua vernácula en 1907. O moce-
te Urbano tivo unha educación
familiar privilexiada. Na súa
contorna de neno tratou tamén,
por exemplo, con Fuco Tetta-
mancy, autor entre outras cou-
sas, dun célebre texto sobre a re-
volución galega de 1846 (máis
coñecida polo suceso dos Márti-
res de Carral). Os libros de Ver-
ne están no cabezaleiro da súa
cama e, máis tarde, influirán
claramente nas súas pinturas.

Hai en toda a formación de
Urbano Lugrís, segundo conta
Patiño, un ambiente de época,
froito desa contorna familiar, e
logo un anceio propio de intem-
poralidade, unha “dimensión
neoclásica renovada”. “A con-

vulsión dos tempos, a historia
convertida en histeria, vai ter
esta resposta chea de aparente
mansedume, inquedante calma,
dun sosego inédito na arte”. 

O pin-
tor Lugrís
b u s c a  “ o
extraño no
próximo, o
misterioso
no cotián”.
A súa obra
mestra tal-
vez sexa O
cuarto do
vello mari-
ñeiro .  Di
Patiño que
non queda
recuncho
do cadro
onde a man
do pintor
non pousa-
se, un cadro
q u e  d e s -
p r e n d e
“saudade da aventura”. Nas súas
obras e “nuns poucos centíme-
tros de superficie é quen de in-
troducir correntes mariñas e ga-
leóns estragados, peixes e co-
rais, igrexas asulagadas, sereas
voadoras, cidades de beiramar,
texturas cristalinas, noites de
luar, abismos do alén, barcos
que se despiden na ardora, bode-
góns kitsch feitos de cunchas
amoreadas, dramáticas lendas
mariñas, xigantescas serpes e
monstruos do mar (...). Unha
ollada non contaminada polo de-
sencantamento positivista”.

Nos cadros e tamén nos mu-
rais (era un importante muralista,
malia que a maioría destes traba-
llos fosen lamentabelmente des-
truídos), Lugrís mostra Galiza
como “microcosmos universal”.
“Pinto en galego, razón pola que

non podo ser realista”, decláralle
a Emilio Quesada en Vida Galle-
ga.

O peor de Lugrís foi o tempo
no que lle tocou vivir. O golpe

do 36 trou-
xo o fusila-
mento de
b o a  p a r t e
d o s  s e u s
amigos ar-
t istas.  Por
e x e m p l o ,
Luís Huici
ou Francis-
co Miguel.
O  t e r r o r
q u e d o u
chantado no
seu corpo
para sem-
pre,  como
no de tantos
sobrevivin-
tes. O anec-
dotario que
o fixo céle-
bre –na obra

relátanse varias destas bromas–
fálanos de tempos de escasas
diversións e de poucos alivios
personais, salvo o de beber cos
amigos, e dunha maneira de ser
entre o escepticismo, o sarcas-
mo, o bufoneo e a bohemia, tan
comúns a boa parte dos crea-
dores de educación republicana
que buscaban un escape dentro
do solar ditatorial.  A coña e a
bebida estaban permitidas, o
discrepar e mesmo o propio
pensar eran sospeitosos ou de-
cididamente condenábeis.

Urbano Lugrís faleceu en
1973. Un final triste para un
creador do seu nivel. Nos de-
rradeiros anos sobreviviu sen
moitos medios económicos,
con forte pesar desque finara
a súa muller. Lugrís tiña a
creatividade dos artistas, pero

viviu a vida dos derrotados. 
Este libro, con sintético

acerto e indiscutíbel beleza,
contribúe a recompoñer ese

puzzle de escombros no que
décadas de franquismo deixa-
ron a nosa cultura.♦

M.V.

Unha biografía de Urbano Lugrís, pintor oceánico

Bodegonciño da Copa, 1960.

Urbano Lugrís.

Cincuenta escritores participan
no libro homenaxe a Xela Arias



Nº 1.010 ● Do 26 de Novembro ao 2 de Decembro de 2001 ● Ano XXIV

O tema de Quempallou que leva
por título Xan foi a canción esco-
llida por unha vintena de músi-
cos, representantes de discográ-
ficas, estudios de gravación e
críticos musicais, entre os que se
atopan membros do colectivo
Dios ke te crew, Óscar Losada,
Segundo Grandío, do estudio A
Casa de Tolos, Fran Pérez, Boci-
xa, Os Cempés, a produtora Nor-
desía ou Zoumarecords. Ao seu
ver, esta peza, incluída no disco
Estremonías, sería a máis desta-
cada do ano pasado. Foi preci-
samente a música deste traballo
a que pechou a pasada edición
do Festival de Ortigueira, nunha
actuación na que os de Quempa-
llou compartiron escenario con
dous dos grandes dentro da mú-
sica folk, Carlos Núñez e The
Chieftains.

Mercedes Peón, coa súa par-
ticular Nanareggae, incluída no
disco Ajrú, sitúase tamén nos pri-
meiros postos. A muller que per-
correu durante anos as vilas ga-
legas na procura de melodías
esquecidas enlatou o pasado
ano a súa potencia creadora de-
bedora da tradición e da electró-
nica. Nanareggae é unha boa
mostra da rabia e a paixón desta

coruñesa que elevou o aturuxo á
categoría de modernidade.

Ademais de folk, hip-hop.
Dende Ordes os Ghamberros es-
tán a presentar unha aposta de-

cidida de hip-hop en galego, que
xa conta con boas críticas, tanto
en solitario como co colectivo
Dios ke te crew. A principios de
2004 presentaron un novo disco
co mesmo nome que o grupo,
con nove temas entre os que se
atopa, Estranxeiro, unha visión
crítica da situación que vive este
colectivo. Os seus seguidores
saberán deles este mesmo ano
cara ao verán, momento no que
se editará un recompilatorio de
hip-hop galego.

A canción Ás escuras do gru-
po de folk rock Ruxe-Ruxe, non é
a primeira vez que se selecciona
para entrar nunha lista de mello-
res temas. A última vez tivo lugar
en Polonia, na súa radio na-
cional. Centos de votantes, no
apartado de música hispana, co-
locaron en cuarto lugar, enriba

de Corazón partío de Alejandro
Sanz, esta canción que pertence
ao disco Fervendo.

O hip-hop de Non Residentz,
a gaita e os primeiros pasos co-
mo vocalistas de Susana Seiva-
ne, os dez anos ao vivo dun gru-
po referente no eido do folk co-
mo Fía na Roca e a singular or-
questra folk coordinada por Ro-
drigo Romaní e Anxo Pintos, Son
de seu foron outras das apostas
que contaron co visto bo dos mú-
sicos.

Xosé Manuel Budiño e a in-
novadora achega de Fran Pérez
e o seu novo grupo NARF, com-
pletan a lista destas dez can-
cións destacadas, pezas que,
sen embargo, non atopan oco
nos primeiros postos das emiso-
ras galegas nin teñen contrapar-
tida no número de vendas.♦
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OOSS  1100  MMEELLLLOORREESS  TTEEMMAASS  

MAR BARROS

Músicos, críticos e discográficas galegos seleccionan os dez mellores temas que se puideron
escoitar durante todo o 2004. Quempallou, Mercedes Peón e Ghamberros encabezan a lista.

DO 04

Un novo
ano de
lanzamentos
Se o 2004 se despedía dando os
últimos bandazos coa
publicación de varios traballos
para o Nadal, como o libro disco
editado por Kalandraka O oso fa-
buloso, coa colaboración da
Orquesta Sinfónica de Galicia,
Fadas, o recompilatorio
publicado pola SGAE ao redor
do mundo das fadas coa colabo-
ración de Mercedes Peón, Faltri-
queira e Uxía Senlle ou o debut
discográfico das Raigañas de
Cerceda, este novo ano presén-
tase con moitas novidades.

Dunha banda, a discográfica
que dirixe Nani García,
Xingra.com, vai lanzar novos dis-
cos dentro dos xéneros nos que
se vén especializando, como o
jazz e as bandas sonoras
orixinais, ao tempo que inaugura
un novo selo dedicado exclusiva-
mente ao hip-hop, cun recompila-
torio no que están recollidos
temas de grupos como Dios ke te
crew. Neste sentido, durante todo
o 2005 sairán a rúa o novo de
Clunia, o de Roberto Somoza, o
seguinte traballo de Baldo
Martínez e o do guitarrista Antonio
Bravo. E no eido do pop, Xinga
aposta por Tour de trato, o novo
disco de Luís Emilio Batallán, que
contará coa colaboración de
Pablo Milanés e Joaquín Sabina.

Pola súa parte, a editora
Zouma Records avanzou algúns
dos seus próximos discos. Un
deles será o da formación
Mutenrohi. Coa intención de con-
memorar o seu décimo aniversa-
rio, este ano edítase un traballo
recompilatorio no que se resumi-
rá toda a carreira da formación.
O novo álbum contará con pezas
en directo e de estudio e de
algunha nova composición.
Outro disco que sae ao mercado
é o segundo traballo de Lume,
que levará por título, continuando
a liña iniciada co primeiro, Gran-
des éxitos vol. II.

Pirata en solitario

Despois de quince anos cos Pi-
ratas, Iván Ferreiro, líder da for-
mación viguesa, decidiu o pasa-
do mes de febreiro iniciar a súa
carreira en solitario. Durante es-
te tempo realizou por todo o es-
tado diversos espectáculos nos
que participaron artistas como
os Sexy Sadies. Está previsto
que para o vindeiro mes de mar-
zo estea nas tendas de discos o
seu novo traballo, AS Ferreiro.♦

Os 10 +
1. Xan. Quempallou
2. Nanareggae. M. Peón
3. Estranxeiros. Ghamberros 
4. Ás escuras. Ruxe-Ruxe
5. Ultrabiónicos. Non Residentz
6. Doce días. Susana Seivane
7. Cantar da danza. Fía na roca
8. Mar de Vigo. Son de Seu
9. Galo galán. X.M. Budiño
10. Lembre. NARF

Ruxe Ruxe. Mercedes Peón.

Susana
Seivane.

Xosé Manuel Budiño.

Non Residentz.
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Arredor
das ONGs
MARICA CAMPO

Non sei moi ben como
vou saír do meu
intento porque que-

ro, pobre de min, se non re-
bater, polo menos riscar un
signo de interrogación nos
argumentos dos que están
en contra das ONGs, por
exemplo James Petras.

James Petras, profesor
de Ética Política na Univer-
sidade de Binghamton, afir-
ma que estas organizacións
minan os sistemas de
seguridade social estatais,
despolitizan amplos sectores
de poboación e mesmo cola-
boran co neoliberalismo:
“As ONGs convertéronse
no ‘rostro comunitario’ do
neoliberalismo e
relacionáronse cos de arriba
e complementaron o seu la-
bor destrutivo. Cando os
neoliberais transferían
lucrativas propiedades esta-
tais, privatizándoas para os
ricos, as ONGs non foron
parte dunha resistencia sin-
dical. Pola contra,
mostráronse activas na cre-
ación de proxectos
privados, promovendo o
discurso da iniciativa priva-
da (‘autoaxuda’) ao
dedicarse a fomentar a
microempresa nas
comunidades pobres”.

E velaí as miñas
preguntas: Valen estas afir-
macións por igual para
todos os países? De que se-
guridade social falamos ao
referírmonos a lugares do
Cuarto Mundo? Que loita
contra o neoliberalismo po-
den emprender as xentes
que morren de fame e
descoñecen os nomes e xei-
tos da economía mundial? 

Eu entendo que moitas
ONGs non fan a denuncia
que deberan, en aras de non
incomodar os gobernos que
as sosteñen, mais hai outras
que teñen por finalidade a
denuncia, poño por caso
Amnistía Internacional. Ta-
mén sei que algunhas son
tapadeiras de fins espurios,
mais iso non as invalida a
todas.

O da autoaxuda, non é
acaso o de ensinar a pescar
no canto de dar o peixe?

Todo isto non obsta
para que se reclame o com-
promiso dos estados e se
denuncie a inxustiza. Nesa
liña están foros mundiais
en que, por certo, se
integran numerosas ONGs.

Tras o último
maremoto, as primeiras
imaxes televisivas que
gardo na retina son as de
Acción contra a Fame a fle-
tar un avión con axuda hu-
manitaria.

Só unha pregunta máis:
Sería máis habitábel o
mundo sen ONGs?♦

Polos Camiños da Terra                 Xesús Torres Regueiro

Durante moitos anos a torre de
Cal da Loba foi para nós apenas
unha vaga referencia das loitas
medievais que remataron co no-
so sometemento a Castela e un
nome sonoro que campaba polo
Terra Cha de Manuel María:
“¡Castelo da Caldaloba nomea-
do!”. A voz dos poetas impide o
esquecemento e quizá nela estea
a posibilidade de recuperar o que
foi destruído. Fiz Vergara, pouco
antes de morrer, expresaba o seu
desexo para a torre que non co-
ñecía: “...Quero mandarche rin-
gleiras / de carros cantareiros, /
cargados ata o bico dos estadu-
llos / coas máis fermosas pedras
calías / do penouco ...”. Todo por
vela rexurdir ergueita.

A torre e castelo de Cal da Lo-
ba, chamada tamén de Vilaxoán,
pertenceu ao Mariscal Pardo de
Cela e sufriu, como tantas, a ira
da revolta irmandiña. Posterior-
mente, logo do axustizamento do
mariscal en 1483 polos enviados
dos catolicísimos reis de Castela
e Aragón, a súa filla Constanza e
o home desta, Fernán Ares de Sa-
avedra, resistiron alí once meses
o asedio das tropas dos reis de
Castela comandadas polo gober-
nador López de Haro.

O cronista Vasco d’Aponte,
relatando os feitos case medio
século despois, dinos que Fernán
Ares “tenía casa de veintiçinco
escuderos buenos. Y desque casó
con Doña Costança de Castro,
su tía, porque el governador
Don Fernando de Acuña dego-
llara a Pedro Pardo su padre de-
lla, consejáronse que furtase a
Villajuan y que no obedeçiesen
al rey. Y así se hiço. Vínole a
çercar el governador Diego Ló-
pez de Haro un año poco más o
menos. Y porque le secó el pozo
de agua, hinchose de agua llove-
diza, y pudriose toda; de manera
que todos adolesçieron y la se-
ñora fallesçió de dentro. Y Fer-
nán Ares, que también adolesçió,
fue ferido de una piedra de un
trabuco, y de los otros, tres hom-
bres sanos, muy bien los pren-
dieron, y justiçiaran si no les va-
liera Diego de Andrade. Y por
las cartas que se fiçieron entre el
governador y Diego de Andrade
y Álvaro Gonçález, partieron to-
da su haçienda en terçias. Y Die-
go de Andrade luego le dio su
parte y lo remedió; y el rey le
aseguró la vida porque le sirvió
en la de Málaga, mas nunca le
quiso ver...”

Hai uns anos soubemos das
campañas iniciadas polas Briga-
das Chairegas (encontros e
acampadas, un recital poético...)
e mesmo estivemos dispostos a
participar na colectiva tarefa de
limpeza que esta entidade pro-
moveu. A nosa vontade torceuse
por outras urxencias máis prosai-
cas e deixamos a fouce para ou-
tra ocasión.

Por fin, comezando este ou-
tono puidemos cumprir o noso
desexo de coñecer Cal da Loba.
Na compaña de Pilar, Olaia e
Óscar diriximonos a Cospeito e á
parroquia de San Martiño de Pi-
no non sen certas dificultades e
un susto monumental no roteiro

automobilístico. A sinalización,
cómpre dicilo xa, non é moi
axeitada para chegar.

Situados ao pé do pazo deza-
oitesco (algunha pedra da antiga
fortaleza non revivirá aquí ou-
tros días?) adicado á gandaría ru-
bimos a costa á procura da torre.
Pasamos o outeiro sen albiscala
e descendemos un pouco. Á bei-
ra dunha casa anda unha muller
ocupada cunhas pitas. Baixo do
auto e pregúntolle polo camiño
da torre. “Tena aí detrás súa, se-
ñor” di cun sorriso que quizá lle
provoque o aparvamento do visi-
tante. Aínda ben non remata a
frase, estou a ver a torre no ou-
teiro que deixamos atrás. Volta-
mos cara arriba con ansia.

Observamos un cartaz enfe-
rruxado que dificilmente pode in-

formar e internámonos na direc-
ción que supoñemos correcta.
Axiña nos decatamos de que a
operación limpeza das Brigadas
non foi secundada e a maleza
medrou vizosa. Pasado o foxo, a
subida dos restos defensivos non
é doada. Olaia, con botas de piru-
lí, ten dificultades para rubir. Du-
bida. Eu aguillóoa dicindolle que
unha recén licenciada en historia
da arte non pode deixar de ver a
torre estando tan pertiño dela.
Unha vez arriba ollamos a muti-
lada torre de homenaxe, o grosor
dos muros, o arranque dos arcos
que soportaban a desaparecida
bóveda de canón, a ameaza de es-
farelamento, o emprazamento ai-
roso que apenas deixa entrever a
mesta vexetación circundante.

Nunha das campañas de sen-

sibilización as Brigadas dicían:
“Escribe ao Concello de Cospei-
to para que se amañe a Torre de
Cal da Loba”. Pois ben, iso face-
mos: escribímoslle carta aberta
ao Concello de Cospeito, e de
paso á Deputación Provincial de
Lugo e á Consellaría pertinente
da Xunta de Galicia (que a de-
clarou Ben de Interese Cultural
en 1994) a ver se entre xacobeo e
xacobeo fai un oco.

Partimos de Cal da Loba con
sentimento de mágoa polo aban-
dono. Pensamos que nun país
normalizado e orgulloso do seu
un edificio histórico como este
estaría coidado e atendido. Polo
menos co contorno limpo de bro-
za, restaurado no posíbel (sen
adulteracións espúreas) e debi-
damente sinalizado.♦

A torre de Cal da Loba



Primeiro estivo na Residencia de
Estudiantes de Madrid e agora
podémola gozar na Fundación
Luís Seoane da Coruña. Trátase
da exposición sobre a editorial
Ruedo Ibérico, un titánico esforzo
de combatir o franquismo desde
os libros, concebidos como ins-
trumento de cultura e de axita-
ción, aire fresco que chegaba
desde París, clandestinamente
por mil recunchos, para alimentar
a esperanza democrática.

José Martínez Guerricabeitia
(Valencia, 1921-Madrid, 1986)
foi o verdadeiro sostedor desta
iniciativa única, tanto pola cali-
dade dos textos como pola pre-
sa de autores que conseguiu
xuntar ao seu redor, ou a singu-
lar calidade bibliográfica dos
seus traballos, que atravesan o
tempo como pezas da arte edi-
torial e do antifascismo.

En Galiza Isaac Díaz Pardo e
Luís Seoane tiveron moito que
ver con José Martínez e con Rue-
do Ibérico. Alí apareceron libros
importantísimos, como Galicia
Hoy e nas Gráficas do Castro im-
prímense os derradeiros libros.

A mostra repasa toda a tra-
xectoria da editora e da súa per-
secución. Así vese o contraste
entre a presión policial aberta e a
promovida por Fraga desde In-
formación e Turismo. Por unha
banda se encarceraba a autores
como Luciano Rincón, que se
amparaba baixo o seudónimo de
Luís Ramírez, por outra reseñá-
banse no oficial Boletín de Orien-
tación Bibliográfica os libros con
críticas comedidas, promovendo
unha falsa tolerancia que resul-

taría, na maquinación ministerial
de Fraga, máis daniña para Rue-
do Ibérico que a aberta belixe-
rancia. Ruedo Ibérico tamén so-
friu un atentando con bomba o

14 de outubro de 1975, na súa li-
braría de París, reivindicado polo
parapolicial grupo ultradereita
Antiterrorismo ETA.

Fotografías, capas, libros,

documentos persoais... serven
para rescatar unha das máis im-
portantes páxinas da cultura an-
tifranquista, e podémola visitar
até  o 16 de marzo.♦
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Rafa
Cachafeiro
‘Os gobernos
deben coidar
a cultura pero aquí
chegamos
ao extremo’

A.N.T
Vén de saír á rúa o primei-
ro número de Folkus, a no-
va revista de música que
vostede dirixe e que pronto
verá a segunda entrega.
Con que obxectivos nace?

Queríamos crear unha pla-
taforma que servise para dar a
coñecer a música que se está a
facer en Galiza, as novidades
discográficas e as noticias re-
lacionadas co tema. Aquí te-
mos canteira no que a música
se refire, pero o noso principal
problema sempre foi que entre
os grupos de aquí e o público
galego non existe comunica-
ción e menos co exterior.

Por que unha revista
folk neste momento?

Consideramos que revis-
tas como esta son intere-
santes para dar a coñecer no-
vos proxectos musicais que
doutro xeito esfarelaríanse. 

En que consiste?
A pesar do título non é

unha publicación específica
de folk, senón que ademais
abarca aquelas músicas que
non se engloban dentro da co-
mercial, como a world music.
Queremos que a xente teña
acceso a este tipo de tenden-
cias, por iso optamos por in-
cluír entrevistas a grupos des-
tacados, criticas de discos,
novos lanzamentos, reporta-
xes e recomendacións de lo-
cais de concertos e zonas de
marcha e por abrir as nosas
páxinas para que os lectores
opinen. Tamén adicaremos
espazo ás novidades que se
produzan máis alá das nosas
fronteiras e que teñan interese
para o público galego.

É unha publicación de
músicos para músicos?

Non pretendemos ser eli-
tistas nin minoritarios. Quere-
mos que Folkus sexa o centro
neurálxico para a xente que
estea interesada na música.

Que periodicidade ten?
Ao principio ía saír cada

tres meses pero, despois deste
primeiro número vimos que
existía demanda e material
abondo para tirar cada menos
tempo. Por iso agora vamos
publicar bimestralmente.

Bota en falta crítica
musical no país?

Falta moita infraestrutu-
ra. Estamos moi manipula-
dos polas institucións. Os go-
bernos teñen que coidar a
cultura pero até certo punto e
aquí chegamos ao extremo.♦

O desafío de Ruedo Ibérico
XAN CARBALLA

Isaac Díaz Pardo con José Martínez nas instalacións do Castro, en Sada.

Locais de Ruedo
Ibérico en París.
Á esquerda, capa
deseñada por Luís
Seoane para o libro
Galicia Hoy, de
autoría colectiva
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Começou um novo ano esmaga-
dor para a música culta galega.

Não compreendo o empenho
que têm as instituições financei-
ras, junto com as autoridades po-
líticas e mais os caciques cultu-
rais galegos de querer convencer
a sociedade de que os composito-
res galegos não somos espanhóis.
Cada vez que se apresenta um
festival, um ciclo de concertos, a
programação dum auditório, du-
ma orquestra, banda, grupo de
música ou o programa de obras a
estudar nas aulas dos conservató-
rios e escolas de música, sempre
há alguém que se vanglória por
ter incluído alguma migalha de
música espanhola. Mas nessas
miudezas espanholas só por puro
erro figuram os compositores ga-
legos, e mesmo o conselheiro de
Cultura, quando se lhe reclama a
presença dos nossos criadores
nas programações oficiais, refila
dizendo que “isto não é uma fei-
ra”. Para nariguetas tão esquisitas
os nossos compositores devem
empestar tanto que não parecem

dignos de figurar na história da
música como espanhóis.

A Orquestra Sinfónica da Co-
runha (ou talvez seria mais finó-
rio dizer, como nos ensinam pe-
los altifalantes dos aeroportos es-
panhóis, “La Coruna” sem essa
garabulha que lhe põem acima do
ene), vai receber três milhões de
euros anuais da Junta, ou seja do
nosso bolso, para que a música
culta galega não contamine as
orelhas dos poderosos valedores.
Algum dirá que este ano, com
grande comiseração pela nossa
música, vão tocar até três obras
de autores galegos, que vem a ser
como verter um copo de água do-
ce na salgada imensidão do ocea-
no. A quem deveriam pedir-lhe
esses tres milhões de euros para a
orquestra é às embaixadas de
Alemanha, França, Itália, Áustria
e do resto de países cuja cultura e
indústria musical está a difundir
tão generosamente a orquestra.

Caixanova apresentou a sua
programação para o 2005, e co-
mo a moda deste ano vai de Dom

Quixote pois os galegos não pin-
tamos nada. Nem sequer respei-
tam a língua dos seus clientes,
que são os que lhe dão ou em-
prestam o dinheiro à caixa para
logo ainda ser menosprezados
por ela. A temporada de abono de
música clássica tem a sua migal-
ha espanhola mas nenhum com-
positor galego. Isso sim, fazem
uma grande contribuição para a
musicologia de sotaina e renome-
am impudentemente obras de no-
me algo indecoroso para gente
bem-pensante ou castelhano-
bem-falante. A obertura de “O
rapto do serralho” de Mozart
converte-se em “El rapto de la
serrería”(sic na web de Caixano-
va). Talvez este retorcido duplo
eufemismo relaciona “serrería”
com a viguesa rua tabu da Ferre-
ria onde se concentram os lupa-
nários, prostíbulos ou serralhos. 

O livro galego ontem e hoje é
uma ingente pesquisa dos recur-
sos bibliográficos galegos, e
abrange desde as Cantigas de
Afonso IX, o sábio, até o século

XX. Levou-lhe vinte cinco anos
de trabalho à Federação de Liv-
reiros da Galiza e na apresen-
tação, o seu presidente Jaime
Corral, dizia que não podiam
continuar com esse labor, indis-
pensável para a língua e a cultu-
ra galega, e que já está na hora
de as instituições assumirem es-
sa função social. Essas são as
coisas que deveria estar fazendo
a Conselharia de Cultura, assim
como uma catalogação exaustiva
de toda a música culta galega, e
não dedicar-se a queimar o nosso
dinheiro em fogos de artifício
cultural, em saraus inúteis ou
mesmo com uma clara intenção
esmagadora e colonizadora. Eis
o caso do “Festival Internacional
de Música de Galicia”, onde a
nossa música é sistematicamente
ignorada e desprezada para exal-
tar a alheia, muitas vezes com o
único mérito de não ser galega.

Esse separatismo excludente
dos patetas do poder é já insultan-
te para a cidadania porque só nos
consideram espanhóis para pagar

impostos e para lhes renovar o sa-
lário de quatro em quatro anos.
Alguns criadores, em conversas
privadas, reconhecem que estão
absolutamente submetidos aos
subsídios do poder, e não vêem a
maneira de safar-se dessa tirânica
censura. Tão-só um cataclismo
nos livraria desta férrea estrutura
caciquil e quiçá, oxalá, também
dos Carminhas Burranas.

Lorenzo da Ponte, o libretista
das três melhores Óperas de Mo-
zart –”Le Nozze de Fígaro”
(1786), “Don Giovanni” (1787)
e “Così fan tutte” (1790)–, ainda
que de espírito revolucionário
era grande admirador, émulo e
amigo de Giacomo Casanova.
Nas suas memórias, pensando
nele, pergunta: “Quem acredita
em sonhos é louco; e quem não
acredita, o que é?

Não é coisa de indagar qual é
o ofício mais antigo do mundo
mas é bom recordar que a pri-
meira diabrura descrita na Bíblia
é poder e não fornício.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Música, poder e...

A.N.T.
O Seminario Galego de Educa-
ción para a Paz fai 20 anos no
2005. Nestas dúas décadas, esta
institución difundiu os valores
da educación para a paz e a cul-
tura da paz como eixo “multidis-
ciplinar e transversal do currícu-
lo escolar”.

Co gallo do 20º aniversario
desta organización non goberna-
mental, estase a preparar un do-
cumental comemorativo, En son
de paz, producido por SAGA TV,
un libro que contará con traba-
llos de Suso de Toro, Manuel Ri-
vas, Vítor F. Freixanes, Andrés
Torres Queiruga, Mabel Rivera,
Marilar Aleixandre, Federico
Mayor Zaragoza, Baltasar Gar-
zón, Adolfo Pérez Esquivel, Ro-
má Gubern e José Antonio Mari-
na, entre outros. Tamén está pre-
visto para o vindeiro mes de
marzo unha nova edición dos
Encontros de Educación para a
Paz, que chegan á súa vixésima

edición. A presenza do seminario
será decisiva tamén na Confe-
rencia Mundial de Paz, Solida-
riedade e Desenvolvemento, que
terá lugar en Compostela duran-
te este ano. Esta organización ce-
lebra o Congreso Internacional
de Educación e Cultura de Paz
entre o 23 e o 25 de maio próxi-
mos.

O Seminario Galego de Edu-
cación para a Paz, que preside
Manuel Dios, recibiu os premios
‘Xustiza e Solidariedade’, ‘León
Felipe’, ‘Mensaxeiro da paz’ da
Unesco e o ‘Vagalume’, do Con-
cello de Santiago. Tamén logrou
impoñer no calendario escolar o
30 de xaneiro como Día Escolar
pola Paz, en homenaxe ao cabo-
dano da morte de Mahatma
Gandhi. Ademais, é responsábel
da edición de varios textos di-
dácticos e libros educativos, así
como de ciclos de conferencias,
de cinema, exposicións e outras
actividades.♦

O Seminario
de Educación
para a Paz fai 20 anos

Manuel Dios, presidente do Seminario de Educación para a Paz.
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Tiven a oportunidade de
ler en www.theologia.fr
unha conversa co cardeal

G. Dannells de Bélxica, un
dos papabeis. Este cardeal
enumera sete signos de
esperanza para o 2005 e catro
retos. Toda a entrevista co
redactor de Theologia é un
baño de paz e humor valón.
Todo un cardeal da escola de
Xoán XXIII.

Explicita sete signos,
mais todos converxen na
constatación dunha extensa
busca de “toma de
conciencia”, de cultivo da
espiritualidade, por
numerosos grupos de todas
as clases sociais e
procedencias. Nesta etapa
posmoderna, a tecnoloxía
satura, o consumismo
enerva e a conflitividade
bate co muro financeiro que
a paraliza sen solucionar
ren. Cómpre un santuario
de retiro, cómpre unha
evolución desde a fortaleza
interior.

Dannells esténdese na
urxencia de afrontarmos os
retos da sociedade global. É
hora de relacións
internacionais de
enculturación: relacións
dialogais de igual a igual, de
“fellowship” (camaradería).
Unha alusión á obra de
Nelson Mandela na
reconciliación da sociedade
de África do Sur. Mandela
utiliza a palabra “ubuntu”
dos bantús. Con ela quere
expreasar unhas relacións de
superación do vitimismo e
do proteccionismo; falemos
desde o mesmo nivel, a
mesma dignidade lingüística,
cultural, humana. E todos,
sen que ninguén se escuse,
recoñezamos erros pasados,
lágrimas innúmeras mais
esperanzas novas.
Enculturarse é aceptar o
outro, as súas ideas, e desde
elas dialogar. Dannells
constata ese esforzo en
Bélixica, entre valóns e
flamengos. Mais  Dannells é
cardeal, sinte especial
preocupación polo diálogo
relixioso. Diálogo
relativamente fácil en África,
menos fácil en Asia e moi
difícil en Europa e América
do Norte. E isto porque a
sociedade occidental desde a
súa secularidade resístese á
trascedencia. Somos
cidadáns satisfeitos de nós
mesmos e, no noso
individualismo, non
preguntamos. Mais,
xustamente, o Cardeal
ausculta un renacemento
espiritual que está a
humedecer a seca global.

Con Dannells, sínto o
amencer 2005 como abrente
sen celaxes, de bos agoiros.
Non será que Prisciliano se
move no seu sepulcro
agachado para saír ao aire
dun país que se libra  de
prórrogas da “Longa noite
de pedra”? Todo asubía no
bosco druída onde hai
tesouros escondidos.♦

Entre os supermercados que nos
marcan e nos adentran no simbo-
lismo das tradicións, atoparemos
leccións sempre válidas para re-
solver os problemas da vida. Ve-
xamos para o tempo de inverno
–onde a natureza está espida, ale-
targada– as esperanzadas festas
do Nadal, que celebran un nace-
mento e, dende hai dous mil anos,
propagan dende o hoxe conflitivo
Belén, esa palabra elemental e ne-
cesaria: paz. Nadal e xaneiro son
esperanzada renovación para o
tempo de inverno, onde case todo
está murcho, cando se observa
que o sacro visgo dos druídas cel-
tas, coas suas perlas brancas, me-
dra parásito sobre os patriarcais
carballos; tempo no que as mazás
de inverno, as cabazas, o acivro
verde e vermello lles dan cor aos
campos mortos, ás serras nevadas
e alimento ás pitas do monte. 

Un dos temas máis representa-
dos dende o medievo, especialmen-
te no século XIV e nestes confíns
do mundo, é a Adoración dos Reis
Magos, a Epifanía. Non podía ser
doutro xeito nun país, de sempre
considerado como terra de meigas
e magos, de Prisciliano. Nestas re-
presentacións labradas nos tímpa-
nos, en pinturas sobre os paramen-
to ou imaxes nos retablos, aparecen
os Magos de Oriente, axeonllados,
veneran o Neno no colo dunha Nai
feudal, que o enche todo, namen-
tres o pai carpinteiro, o popular San
Xosé, apoiado no seu caxato, perde
a mirada na pregunta: en Oriente
tres Reis, guiados por unha estrela,
viaxaron cara a un cortello no que
había un nacemento; pola contra a
este noso Occidente, guiados igual-
mente polas estrelas, viaxan os pe-
regrinos, diríxense cara a unha ca-
tedral que, segundo as crenzas, é
cofre da antítese dun berce, o sarte-
go dun íntimo amigo do Cristo-
Deus. Oriente simboliza o nacer,
occidente é o solpor, a morte, pero
que leva consigo o renacer, esa Pas-
cua Frorida que celebran en Fiste-
rra, onde veneran o Cristo-Sol. A
eterna dialéctica, vida-morte-rena-
cer, onde a consoladora esperanza
quere coser por medio. Eternas
cuestións que moven as relixións, a
filosfía, a ciencia, a arte, as que os
magos de oriente e occidente avi-
van dende que se asume que hai

solsticios e equinocios, chuvas e se-
cas, vacas gordas e fracas. 

Para recoller o fío da tradición
galega para tempo de Nadal, non
temos máis que ler ou escoitar o in-
menso repertorio das cancións dos
viláns, os vilancicos cos seus es-
carnios e lerias e as máis relixiosas,
as panxoliñas. Cánticos estrebilla-
dos sabiamente por xente culta ou
do vulgo; músicas e letras en oca-
sións recollidas, pero tamén perdi-
das para sempre e que na invernía
animaron lareiras, eiras ou congos-
tras aldeás. Linguaxe que fomos
creando para resolver cuestións de
solidariedade, fonte de inspiración
para quen queira re-crear. 

No derradeiro mes do ano pre-
párase o ambiente para consolidar
a casa, a familia, a tribo parroquial,
denantes das costas de xaneiro que
se esvaen na Candeloria, polo 2 de
febreiro... e hoxe faise entre ador-
nos que lembran o vello culto a ár-
bore, esperanzadamente verdes-
cente. Pervivir do mesmo “ramo”
co que os  armadanzas mordomos
adornaban as festas populares, pa-
ra logo ofrecelo en poxa pública.
Xeitos do culto á arbore, o prodixio
da natureza que produce flores,
froitos e sementes. Rito de espe-
ranza, repetido na festa primaveral
dos Maios, en homenaxe á árbore,

coa que tamén coroamos os cu-
mios das obras rematadas. Árbores
de Nadal, ben cubertos de lumino-
sas formas esféricas, a reconver-
sión comercial do que inicialmente
foron cabazas, mazás, sementes,
ovos preñados de fecundadidade. 

Pode campar o Belén, como un
catecismo para explicar o que acon-
teceu hai dous mil anos alá, nunha
aldea de Palestina, e que os segui-
dores do panteísta San Francisco es-
pallaron do mesmo xeito que fixe-
ron co Viacrucis e os cruceiros, sím-
bolos dese camiño ascético que leva
ao Calvario, á morte e, segundo as
crenzas cristiás, a unha resurrec-
ción. O primeiro Belén puido insta-
larse nos primeiros anos do século
XIII, na capela da Porciúncula, en
Asís,  e a partir de aquí, onde houbo
unha comunidade franciscana ou
clarisa, non faltará para este tempo
un presepio. Sinxelas obras escultó-
ricas feitas en barro, ou abarrocados
presepios italianos, creados en Ca-
podimonti, para a fidalguía. Pola
contra, os nosos oleiros populares,
os cacharreiros de Niñodaguia, Bu-
ño ou Bonxe... nunca se se centra-
ron na comercialización deste tema.
Apesar de todo temos algunhas sor-
prendentes montaxes, como o Be-
lén que a finais dos anos sesenta o
“artistiña” ourensán  Arturo Baltar

fixo para a cidade das Burgas e que
se mostra na capela de San Cosme e
San Damián: como unha aldea ga-
lega de labradores, feirantes, emi-
grantes, na que se celebra un nace-
mento; ou o Belén que polos anos
trinta deseñou o artista Camilo Díaz
Baliño para a coruñesa “Grande
Obra de Atocha”, acollido nunha
espectacular escenografía teatral; ou
o máis recente o Belén mecánico de
Begonte, na Terra Cha; o Belén vi-
vente que coa participación de to-
dos os veciños, se escenifica nas te-
rras ourensás de Dacón. 

Noiteboa arredor dunha mesa
ben servida, presidida polo baca-
llau e a couveflor, substituídos mo-
dernamente polos mariscos, os ca-
póns de Vilalba ou cocidos monu-
mentais, seguidos de todo o reper-
torio de sobremesas. Noutrora un
prato baleiro e unha oración lem-
braba os ausentes... Despois da fes-
ta familiar concorríase á parroquial
Misa do Galo, baixo o símbolo do
señorito e ben emplumado galo,
enseña solar, cantor no lusco-fus-
co, na invernía, de alboradas, de
esperanzados renaceres nos cami-
ños. Tampouco pode faltar na se-
cuencia do almanaque do Nadal un
día de troula, de leria e catarse co-
lectiva, cando como noutras xorna-
das festivas populares, se lle dá a
volta a todo, o do dereito ponse ao
revés. Ese é o Día da Pegotas ou
dos Santos Inocentes, unha posta a
proba do enxeño de cadaquén. Se-
gue na liturxia deste tempo a noite
de San Silvestre, como un San Xo-
án invernal, noutrora para rituais
iniciáticos, consolidadores do gru-
po, arredor de fogueiras e o “mei-
gas fóra”. Parroquia de vivos e
mortos xúnguese nas lembranzas.
Ás doce badaladas da noite recíbe-
se o ano, se acaso cun dedal de tos-
tado. O das televisivas uvas dende
o quilómetro cero é colmo da colo-
nización e preglobalización. Inícia-
se así o ciclo de Reis, dos aguinal-
dos e os cantares de porta en porta. 

Nesa ledicia de recontar me-
moria, recoñecemos que vivimos
parte da prehistoria: o paso da la-
reira aos intergálacticos espazos.
E sempre perdurará esa necesida-
de, case institiva, de crear grupo,
símbolos, cánticos, e fantasía soli-
daria. Xaneiro marca un principio
entre as espirais das estrelas.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Nadal e xaneiro, simbolismo
do principio e supermercados de hoxe 

A.N.T.
O Instituto de Estudos Galegos
‘Padre Sarmiento’, dependente do
Consello Superior de Investiga-
cións Científicas vén de publicar
El sueño de Carlomagno y los des-
tinatarios de la Epístola Leonis, o
número 116 dos Cadernos de Es-
tudos Galegos, cuxo autor foi o fi-
nado Raimundo García Borobó. O
texto segue a teima do egrexio
xornalista cos temas xacobeos, es-
pecialmente os que lle atinxiron ao
espallamento do culto a Santiago
durante a Idade Media.

Neste caso, Borobó investiga o

mito do soño que tivo Carlomagno
no que o propio Apóstolo o anima-
ba a peregrinar a Compostela, li-
berar as terras de Galiza do xugo
árabe e impulsar o culto a Santia-
go no seu ancho Imperio. O autor
indica, baseándose nos documen-
tos históricos existentes, que este
soño, contado polo Códice Calix-
tino, é unha mentira desas que tan
habilmente usou a Igrexa durante
séculos para a súa propaganda.
Carlomagno, segundo Borobó,
morreu sen saber sequera que un
tal Teodomiro, bispo de Iria Fla-
via, atopara un sartego atribuíbel

ao Apóstolo Santiago, o Maior, do
que xa a mitoloxía cristiá dixera
que fora enviado a Galiza tras ser
axustizado polo rei Herodes.

Borobó refírese á manchea
de falsidades que o “pseudo ar-
cebispo Turpin” e o “pseudo pa-
pa Calixto II” verteron no Códi-
ce Calixtino, auténtico relato in-
ventado de cabo a rabo que ten a
peculiaridade de servir de pri-
meira guía de Galiza grazas ao
texto de Aymerico Picaud incluí-
do na obra. O libro conseguiu,
contodo, o seu éxito, nunha Eu-
ropa, a do século XII, que ollaba

con excitación a historia dunha
senda de fe na que relixión, eco-
nomía e política ían da man.

Borobó tamén explica neste
caderno a evolución histórica do
Imperio Romano de Occidente
após a caída do seu derradeiro
imperante propiamente romano,
Romulo Augustulo e a chegada
ao poder en Europa dos reis go-
dos, vándalos, francos e romanos
(ostrogodos). O historiador re-
corda que esa etapa (entre o 476
e o 535) é un “burato negro” na
historia galega, dominada na-
quela altura polos suevos.♦

Borobó pescuda na relación
entre Carlomagno e o Apóstolo Santiago
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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, até o
venres venres 7 de xaneiro
no Pavillón Vello, cunha
interesante exhibición na
que poderemos coñecer o
fascinante mundo 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

I MASTER
SOBRE OBRA GRÁFICA
Até o 30 de xaneiro pode-
mos contemplar esta mos-
tra colectiva, consecuencia
do I Master sobre a Obra
Gráfica, organizado pola
Fundación CIEC, que é on-
de se encontra.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

CONTACONTOS
Os máis cativos gozarán, na
Biblioteca Pública este sá-
bado 8 ás 12 h, coa historia
La rana tiene miedo; e o
vindeiro sábado 15 con
Juán Sinmiedo.

■ EXPOSICIÓNS

CREACIÓN DIXITAL
Até o 16 de febreiro pode-
mos visitar esta mostra no
Centro On Imaxin@rte.

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

DE HAES
Esta mostra de pintura per-
manecerá no Museo de Belas
Artes até o 20 de febreiro.

SEGURA TORRELLA
Podemos ver unha mostra
retrospectiva da súa obra
até o domingo 9 no Quios-
que 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.

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.

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
■ 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. To-

rrente Ballester. No mesmo
lugar exhíbense até o 12 de
xaneiro unha colección de
Obras de pequeno 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.

■ MÚSICA

MAITE BÁRBARA
Vai dar un concerto, xunto
con Javier Vázquez Gre-
la, o domingo 9 ás 20:30
h. no C.C. Torrente Balles-
ter. O vindeiro mércores
actuará no mesmo lugar
Ramón Carnota.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como
protagonista o arquitecto
Manuel Gallego Jorreto,
que será presentado polo
arquitecto técnico Alfonso
Soliño Troncoso. Podere-
mos escoitalos o vindeiro
venres 14 ás 20:30 h. no
Pazo da Escola no Barrio
de Moreira en Mañufe.

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,
celebraranse o 7 e 8 de xa-
neiro. No café A Funda-
ción, que é onde se van de-
senvolver, maiormente, as
actividades, o venres 7 ás
20 h, Manuel Igrexas e Al-
berte Maceira falarán so-
bre A represión franquista
e a guerrilla na Comarca
do Deza; e ás 22 h proxec-
tarase a película Terra e li-
berdade, de Ken Loach. O
sábado 8, no mesmo lugar
ás 12 h, José Iglesias Paz
falará sobre O exilio e a re-
sistencia interior. O relato
dun combatente anarquis-
ta; ás 18 h proxectarase a
película A chaqueta metá-
lica, de Stanley Kubrick;
ás 20 será a conferencia de
Joaquín Yebra-Pimentel
sobre A asociación para a
recuperación da memoria

histórica. Pasado, presente
e futuro. Previamente, ás
14 h, haberá un Xantar Po-
pular no Tele-Clube de La-
lín de Arriba con pinchos,
queimada e outras sorpre-
sas, que costa 3 euros (na
venda anticipada para o que
hai que mandar un correo a
enel f renopat ico@mix-
mail.com deixando os da-
dos e cantidade a reservar,
podendo recoller as reser-
vas á entrada do xantar).
Rematarán as xornadas cun
concerto no Pavillón do an-
tigo Colexio “Manuel Ri-
vero” ás 22 h. e no que ac-
tuarán Escuela de Odio
(hardcore político asturián),
Tiro na Testa e Skarmen-

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

Hai 80 anos, Sergei Eisenstein
filmou O acoirazado Potemkin,
obra mestra do cinema mudo
que se pode visitar agora en
DVD para lembrar o primeiro
centenario da revolución rusa

de xaneiro. A fita, que contén
escenas fundamentais como a
das escaleiras de Odessa (acha-
do da montaxe cinematográfica
que aínda se usa), costa ao
redor de 15 euros.♦

As escaleiras de OdessaAs escaleiras de Odessa
O O TTrinquerinque

Esta asociación cultural de PON-
TEDEUME celebra o seu X aniver-
sario cun concerto, de balde, que
se vai celebrar o vindeiro venres
14 ás 21:30 h. fronte a gasolinei-

ra, e no que poderemos escoitar a
Juanillo Esteban, Che Sudaka,
Mencer Vermello, Capoeira,
Quarteto da Gentalha e Cu-
chufellos.♦

TTrreme a eme a TTerraerra
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☞ 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

Vai dar un concerto o vindeiro xo-
ves 13 ás 20:30 h. no C.C. Caixa-
nova de VIGO, con dirección de
Víctor Pablo Pérez e a solista bri-
tánica Tasmin Little ao violín. A
Orquestra de Cámara da Sinfó-
nica actuará tamén baixo a batuta
de Massimo Spadano o sábado
15 ás 20:30 h. no Círculo das Ar-
tes de LUGO; o domingo 16 ás 20
h. escoitarémola no teatro Princi-
pal de OURENSE; e o luns 17 ás
20:30 h. estará na concatedral de
San Xulián en FERROL.♦

OrOrquestra Sinfónica de Galiciaquestra Sinfónica de Galicia

A banda de metal compostelana presenta
os seus novos temas na sala Nasa de
SANTIAGO, este sábado 8 ás 21:30 h.
xunto cos rapeiros locais INK; o vindei-
ro venres 14 ás 22 h. vai tocar no pub
Gatos en MELIDE.♦

TúzarTúzarosos

Homenaxe
á Torre de

Hércules, 49
debuxos é
unha das

mostras que
podemos
ollar na

Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA

Tasmin Little.

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
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to (punk-rock lalinense) e
Última Sakudida (punk la-
linense) por 3 euros, e para
conseguir as entradas hai
que seguir os mesmos pa-
sos que para o xantar, arriba
indicado.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

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

ISAAC DÍAZ PARDO
Na Fundación Caixa Gali-
cia podemos ollar esta re-
trospectiva da súa obra
pictórica, composta por ca-
dros pertencentes aos fon-
dos da entidade.

■ TEATRO

MARKELIÑE
O domingo 9 ás 19:30 esta
compañía representa a obra
Los domingos no hay pira-
tas no auditorio municipal
Gustavo Freire.

■ TEATRO

AS LARANXAS
MÁIS LARANXAS...
...de todas as laranxas, a
obra de Carlos Casares
será representada polo
Centro Dramático Gale-
go, dirixido por José Cal-
das, o próximo xoves 13 e
venres 14.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

INTERPRETACIÓN
DO VIÑO
Na antiga Casa do Conce-
llo podemos visitar, até o
domingo 9, esta mostra so-
bre o futuro centro de estu-
do vitícola.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

FORMAS,
FIGURAS E PATRÓNS
Esta mostra pódese ver até
o domingo 16 no edificio
Simeón.

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.

■ MÚSICA

CORAL RUADA
Vai dar un concerto de ani-
novo este sábado 8 ás 20 h.
na Igrexa das Caldas.

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 nos
baixos do Concello. Orga-

niza a AC Treme a Terra, co
gallo de cumprir dez anos.

■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
DE TREME A TERRA
Desde o luns 10, e até o 6
de febreiro, poderemos vi-
sitar, no baixo do Concello,
dúas mostras sobre os Dez
Anos de Treme a Terra e A
reconversión naval nos 80.
Ademais, no Tostaky, outra
exposición sobre As mobi-
lizacións da actual recon-
versión. 

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 aco-
lle, até o 15 de xaneiro, es-
ta mostra organizada polo
Concello sobre o urbanis-
mo da cidade, na que se
informa das obras realiza-
das e as que están e mar-
cha, das parroquias e do
Plan Xeral.

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

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.

QuirQuirogaoga
■ EXPOSICIÓNS

NOVAS ESPERANZAS
Esta mostra estará instala-
da, até o domingo 16, na
Casa da Cultura.

RibadumiaRibadumia
■ TEATRO

A VISITA
DO INSPECTOR
A Casa da Cultura acolle,
este venres 7 ás 17 h, a ac-
tuación do seu grupo de tea-
tro. O sábado 8 ás 20 h. po-
deremos ollar, neste mesmo
lugar, aos Teatro Clámide.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

CODE CIVIL
DES FRANÇAIS
Na Biblioteca Concepción
Arenal da USC, no Campus
Sur, até o 31 de xaneiro, re-
colle numerosos libros que
ilustran os precedentes do
Código Civil Francés, pro-
mulgado por Napoleón en
1804, aparición, consecuen-
cias e como infuíu en España.

ANTONIO BALLESTER
Greens chámalle á mostra
que inaugura este sábado 8
na galería DF (rúa de San
Pedro 11) e onde podere-
mos contemplar vídeos con
episodios da súa vida: en di-
ferentes empregos tempo-
rais, enfermo, cos seus ami-
gos... fotografías ou obra en
papel de pequenas imaxes
obtidas da páxina electróni-
ca da Guarda Civil, que dan
pé á reflexión sobre a orde,
o prohibido, o permitido, o
abstracto e o figurativo. Até
o 12 de febreiro.

LOREM
O pintor pontevedrés Ánxo
Lorenzo García, Lorem, ex-
pón no Hostal dos Reis Ca-
tólicos, até o 15 de xaneiro,
unha colección caracteriza-
da pola figuarción e os te-
mas galegos.

RAMÓN CONDE
Mostra unha escolma de
seis esculturas, de distintas
épocas, no Casino, durante
xaneiro.

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 So-
ciocultural de Caixa Galicia.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta retrospectiva até
o 16 de xaneiro dos fondos
da súa colección. No mesmo
lugar podemos ollar unha
exposición de incunábeis.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha mag-
nífica retrospectiva que
aborda o traballo creativo
nos diversos ámbitos artís-
ticos (pintura, escultura, ar-
quitectura, cinema, foto-
grafía, literatura, teatro e
deseño) durante os vinte
anos transcorridos entre
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre
o ritmo que marcaron os
feitos culturais e acontece-
mentos 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.

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

BIBLIOTECA AMÉRICA
Despois dun século de
existencia convertiuse nun
dos fondos especializados
sobre América Latina
máis destacados do Esta-
do, e celebra o aniversario
cunha mostra que pode-
mos contemplar no Cole-
xio de Fonseca 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.)

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa

Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

COSME III DE MÉDICIS
O Xacobeo presenta no mu-
seo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titula-
da A viaxe de Cosme III de
Médicis a Compostela, na
que poderemos contemplar
a obra de Caravaggio O
prendemento de Cristo, tra-
ída expresamente desde o
Museo Nacional de Odessa
en Ucraina.

■ MÚSICA

ESGUINCE:
THE PALEO ROCK BAND
Rescatado do paleolítico
do rock compostelán, este
grupo será o encarregado
de abrir a programación do
2005 na sala NASA, este
venres 7 ás 22 h. No mes-
mo lugar o sábado 8 ás
21:30 h. vai tocar a banda
de metal compostelá Tú-
zaros, xunto cos rapeiros
locais INK.

MATTHEW SWEET
Aproveitando a edición do
seu novo traballo, Living
Things, está a facer unha
xira conxunta con Matt
Sharp & Goldenboy que
chegarán o vindeiro xoves
13 ás 21:30 h. á sala Capi-
tol. Entrada anticipada á
venda por 17 euros en
Gong de Compostela, Ele-
pé de Vigo e en Discos Por-
tobello na Coruña; e por 20
na billeteira.

NOITE DE BLUES
Programada pola sala NASA

para o vindeiro xoves 13 ás
21:30 h con Vítor Aneiros
Band, Miki Nervio e The
Bluesmakers.
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Os
afogados,
1945, de

Isaac Díaz
Pardo, de

quen
podemos

ollar unha
mostra na
Fundación

Caixa
Galicia de

LUGO.

Menchu
Lamas

expón no
Café

Moderno de
PONTEVEDRA
até o 16 de

xaneiro.

Mercado,
1928-30,
de Arturo
Souto, é
unha das
obras que
podemos
contemplar
na mostra
A Galicia
Moderna no
CGAC de
SANTIAGO.

Vítor
Aneiros,
na foto,
participa
na Noite
de Blues
da sala
NASA de
SANTIAGO
o próximo
xoves 13.
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REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar o concerto baixo a
dirección de Álvaro Al-
biach no que interpretará a
obra L´Occasione fa il la-
dro de G. Rossini, o vin-
deiro xoves 13 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia.

VVigoigo
■ ACTOS

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.

■ EXPOSICIÓNS

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

BOUZAS-VIGO.
CEN ANOS DE UNIÓN
No museo municipal Qui-
ñones de León podemos
visitar esta mostra conme-
morativa até o 27 de mar-
zo.

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-
tra no Espazo Anexo do
MARCO, é o resultado
dunha obra en proceso,
iniciada na primavera des-
te ano coa selección de
cinco proxectos de 6 artis-
tas procedentes da Facul-
tade de Belas Artes de
Pontevedra. Todo o proce-
so creativo en www.mar-
covigo.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
pincho-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 Paisa-
xes de Interior, da pintora
Belín Álvarez.

RECORDOS
DO XOGUETE
É unha mostra realizada cos
fondos do Museo Castelán-
manchego do Xoguete que
poderemos visitar no Museo
Municipal Quiñones de León.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As fotografías do Wildlife
photographer of the year

04 poderemos contemplalas
na sala de exposicións III do
Centro Social Caixanova
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 Loba-
to, até o 30 de xaneiro.

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

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

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

CARME NOGUEIRA
Ocupa con dúas videopro-
xeccións e dúas fotoinstala-
cións a sala que a galería
Adhoc ten no Calellón de
Núñez, até o 9 de xaneiro.
As obras, pensadas para es-
te lugar, non só utilizan o
espazo privado da sala se-
nón tamén o público que o
rodea.

ARTE DE
AMÉRICA LATINA
O CS Caixanova reune, até
o 9 de xaneiro, unha exce-
lente mostra de máis de 140
pinturas, esculturas e foto-
grafías de 80 artistas latino-
americanos contemporáne-
os da talla de Diego Rive-
ra, Horacio Coppola, Bo-
tero, Barradas, Tarsila de
Amaral, Vicente Rojo, ou
Torres García, ademais de
artistas emerxentes cunha
amplia proxección interna-
cional, pertencentes ao mu-
seo do Centro de Arte Rei-
na 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, pintu-
ras, instalacións, obxectos,
fotografías e videoproxec-
cións pertencentes ás colec-
cións dos Fondos Rexio-
nais de Arte Contemporá-
nea de Francia.

■ MÚSICA

CERTAME
DE RONDALLAS
Este evento organizado po-
lo C.V.C. de Valadares celé-
brase este xoves 6 desde as
16:15 h. no campo de fútbol
da Gándara, e conta coa
participación das agrupa-
cións C.C.D. A Merced de
Chaín, C.C.R. de Beade, e
C.C. Helios de Bembrive.

TRIÁNGULO
DE AMOR BIZARRO
Poderemos escoitar en di-
recto a esta banda, ademais
de a Jiménez del Oso, o
venres 7 ás 00:30 h. na sala
Iguana Club. Entradas a 3
euros.

ORQUESTRA
FILARMÓNICA DE
TIMISOARA
Dá un concerto este venres

II PREMIO FRANCISCO
FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Caixanova pretende, con este pre-
mio, animar e impulsar o uso da
lingua galega nos meios de comu-
nicación, ao tempo que recoñece a
tradición literaria e xornalística dos
escritores que utilizaron, e utilizan,
a nosa lingua na prensa. Este certa-
me acollerá traballos xornalísticos
de todo xénero, publicados con no-
me ou pseudónimo, en calquera
meio de comunicación impreso da
Galiza ou fóra, entre o 1 de xaneiro
e o 31 de decembro de 2004, e que
estean escritos en lingua galega.
Cada autor só poderá participar cun
traballo, do que se deberán presen-
tar orixinal e catro fotocopias da
páxina completa do xornal ou re-
vista que acollese a publicación, de
xeito que se poida identificar a da-
ta correspondente á edición do tra-
ballo. En sobre á parte, e acompa-
ñando o traballo a concurso, inclui-
ranse os dados persoais do autor, e
remitirase todo, antes do vindeiro
luns 10 de xaneiro, á Área Socio-
cultural de Caixanova, r/ Augusto
González Besada 2, 36001 de PON-
TEVEDRA, indicando no exterior
Para o Premio Francisco Fernán-
dez del Riego. Ademais Caixanova
temén promove o XXVI Premio de
Xornalismo Julio Camba, rexido
baixo as mesmas bases que o ante-
rior, mais destinado a traballos xor-
nalísticos escritos en castelán. Am-
bos certames teñen unha retribu-
ción de 12.000 euros.

II CERTAME ATENEA
O Ateneo Ferrolán organiza este
concurso de teatro infantil e xuve-

nil, no que poderán participar to-
dos os grupos teatrais, non profe-
sionais, vencellados a colexios pú-
blicos e privados, a sociedades cul-
turais ou veciñais da comarca, en
catro categorías: A) Grupos de tea-
tro Infantil; B) Grupos de teatro de
Primaria; C) Grupos de teatro Xu-
venil; e D) Educación especial. Ca-
da grupo participante só poderá
presentar unha obra, de entre 20 e
75 minutos de duración, e a idade
límite para participar como actor
será de 20 anos. Na solicitude indi-
carase o nome do colexio ou enti-
dade e da persoa responsábel cos
datos correspondentes ao grupo,
nome, título da obra, número de
actores e idades, duración e espazo
necesario, e remitirase, xunto co
texto íntegro da peza, e se se quere
cunha gravación da obra en forma-
to VHS, antes do 21 de xaneiro ao
Ateneo Ferrolán (r/ Magdalena
202, Aptdo. 303 15402 FERROL).
Todos os grupos seleccionados ac-
tuarán na fase final, e recibirán un-
ha cantidade en metálico, igual pa-
ra todos, polo importe de douscen-
tos cincuenta euros, que deberán
ser destinados á adquisición de
materiais para a formación e pro-
moción das artes escénicas.

II MASTER
SOBRE OBRA GRÁFICA
Cursos organizados pola Funda-
ción CIEC de BETANZOS (rúa do
Castro 2 e 15, telf. 981 772 964,
ciec@fundacionciec.com) que
comprende o de Especialista en
Arte Gráfico, en xaneiro-novem-
bro, de 1.360 horas o curso com-
pleto ou por módulos independen-

tes de dous meses; o de Xilografía
en xaneiro-febreiro; o de Gravado
Calcográfico en marzo-abril; o de
Serigrafía en maio-xuño; e o de
Litografía en setembro-novembro.

CURSOS DO CENTRO
VECIÑAL E CULTURAL DE
VALADARES
A asociación viguesa organiza un
curso de acordeón de 4 aulas ao
mes en grupos de 4 alumnos, os
luns de 19 a 20 h. e de 21 a 22 h.
ou os sábados de 10 a 11 h. até o
mes de xullo. O prezo é de 18 eu-
ros para os socios e de 24 para os
non abonados. Tamén se imparten
aulas de solfexo, e de piano en ni-
veis de iniciación, grao elemental
e grao medio, tanto para crianzas
como para adultos. Para máis in-
formación dirixirse á Secretaría
do C.V.C. de Valadares ou no telé-
fono 986 467 053.

I CONCURSO DE RELATO
BREVE E LIBERTARIO
O Ateneo Libertario de VIGO or-
ganiza este certame, no que pode
participar aquela persoa que o de-
sexe, con cantos relatos queira,
con tal de que sexan orixinais, aín-
da que non terán que ser inéditos,
falen da idea libertaria, estean es-
critos en galego ou castelán en cal-
quera das súas variantes, e teñan
unha extensión máxima de 5 folios
polas dúas caras, a duplo espazo.
Entregaranse no local do Ateneo
(r/ Santiago 19), ou enviarse ao
apartado 26.219 ou ao correo elec-
trónico ateneovigo@eresmas.com,
antes do 1 de febreiro de 2005, ad-
xuntándose os dados persoais do

autor e teléfono de contacto. Os
traballos máis destacados serán
editados e os seus autores serán
convidados a unha modesta cea.

IX PREMIO MANUEL IGLESIAS
O Concello de Celanova promove
este certame de investigación ao
que se poderán presentar traballos
de calquera ámbito científico
(Ciencias Sociais e Naturais, Eco-
nomía, Humanidades, etc.) que
versen sobre a vila ourensana e a
súa proxección, escritos en lingua
galega, orixinais e inéditos, e dun-
ha extensión mínima de 100 folios
mecanografados por unha soa cara
e a duplo espazo. Os traballos en-
viaranse, de xeito anónimo con le-
ma, baixo plica e por triplicado,
antes do 31 de xaneiro de 2005, ao
Concello de CELANOVA (Praza
Maior 1, 32.800). Estabelécese un
único premio de 1.500 euros.

XIV PREMIO MANUEL
MURGUÍA
O Concello de Arteixo convoca este
certame de narracións breves, con
carácter anual, no que poden partici-
par aqueles autores que o desexen
cun único relato, orixinal e inédito,
de temática libre e escrito en lingua
galega. Os traballos, dunha exten-
sión mínima de 15 folios e un máxi-
mo de 30 mecanografados a duplo
espazo e por unha soa cara, envia-
ranse por cuadriplicado e só co títu-
lo e un lema, nun sobre pecho no
que se aportará o título, lema, nome,
enderezo, teléfono e currículo do au-
tor antes do 1 de marzo de 2005, ao
Concello de ARTEIXO, praza Alcal-
de R. Dopico 1, 15142.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO

Veñen de establecerse axudas pa-
ra a realización de actividades de
alfabetización e formación de
adultos, cunha duración non infe-
rior a seis meses e 240 horas, du-
rante o 2005, cofinanciadas polo
Fondo Social Europeo. A esta
convocatoria poderán concorrer
as corporacións locais e as institu-
cións privadas sen ánimo de lucro
galegas. As solicitudes serán pre-
sentadas polo titular ou represen-

tante legal da entidade solicitante,
por duplicado, no rexistro xeral
desta consellaría.

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Convócanse axudas para mello-
rar a formación, xestión e conso-
lidación do asociacionismo agra-
rio en Galiza. As solicitudes
presentaranse xunto coa docu-
mentación que se indica na páxi-
na institucional da Xunta de Gali-
cia (www.xunta.es).♦

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

Arturo
Cifuentes
mostra a

súa pintura
no Centro

Social
Caixanova

de VIGO.

Até o 23 de
xaneiro
podemos
contemplar,
no IFEVI
vigués,
a mostra
sobre os
dinosaurios.

Continúa
a mostra
fotográfica
de Xurxo
Lobato,
Galicia
Camiño
Celeste,
na Casa
das Artes
de VIGO.
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7 ás 20:30 no CC Caixano-
va, organizado pola Socie-
dade Filarmónica Viguesa.

■ TEATRO

E AGORA
QUE FACEMOS?
É a obra que, dirixida por
Xoan Abreu, representará
o Teatro Avento este sába-
do 8 ás 22:30 h. no Audito-
rio do CC Caixanova.

LAS CRIADAS
A compañía Vuelta de
Tuerca representa esta peza,
de Jean Genet, baixo a di-
rección de Juamma Rome-
ro, desde o vindeiro xoves
13 ao domingo 16 no teatro
Ensalle. Máis información
en www.teatroensalle.com.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

LINO SILVA
Podemos admirar o seu tra-
ballo até o luns 17 na gale-
ría Arcana.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

TITANIC,
THE EXHIBITION
Mostra sobre o magnífico
e malogrado transatlánti-
co, con obxectos recupera-
dos do fondo do mar como
xoias, cartas, fotos, mó-
beis, e outros documentos,
así como reproducións dos
cuartos, corredores, salas
de festas... e as noticias de
xornais de todo o mundo
que recolleron o desastre.
No mercado Ferreira Bor-
ges 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

CARMEN SUÁREZ
A Casa de Galicia acolle a
mostra de pintura desta ar-
tista, de corte realista con
suaves toques impresio-
nistas, até este xoves 6 de
xaneiro.♦

ANDRÉS DO BARRO
www.saudadedeti.org

Para lembrar os quince anos do pasa-
mento de Andrés do Barro, vén de nacer
unha páxina electrónica que toma o no-
me dunha das súas cancións máis popu-
lares –con permiso d’O Tren, que foi o
primeiro número un galego nas listas es-
pañolas. No sitio inclúense arquivos con
artigos sobre el, unha nota biográfica do
cantante e compositor e outras informa-
cións de interese.♦

AA RedeRede
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■ Merco Diccionario de usos Cas-
tellano-Gallego de Xosé Mª Freixedo
e Fe Álvarez Carracedo. Ofertas ao
telf. 986 204 774.

■ 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,
deseñadores, programadores de
web, antropólogos, arqueólogos e to-
dos aqueles que queiran traballar po-
la memoria histórica do 36. As perso-
as interesadas poden porse en con-
tacto 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 enxeña-
ría dá clases particulares en Vigo: Pri-
maria, ESO e Bacharelato. Matemáticas,
Tecnoloxía, Física, Informática, Electróni-
ca, Economía. Telf. 676 164 482.

■ Preciso local de ensaio en Si-
güeiro. Razón no telf. 619 755 691.

■ Vendo motocavadora Agra-
8.000, con motor de gasolina a 2
tempos, remorque e aparellos (fresa,
arado e rodas), todo con pouco uso.
Telf. 986 373 099.

■ Casa Solveira, vivenda turística
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, Ponteve-
dra.♦
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Chama a atención o con-
tubernio de pais ao re-
dor da cabalgata, ocul-

tándolle aos nenos quen son
realmente os Reis Magos.
Pero estaría moi mal visto
que, no fragor da maxia, al-

guén se puxese a contar a
verdade. É unha mentira
xustificada pola busqueda da
felicidade infantil. Sucede
algo parecido co novo esta-
tuto vasco. Políticos e xorna-
listas da Corte saben que isto

non é a apocalipse, pero fin-
xen o contrario. É para pro-
texernos. Se un día faltasen
Juan Carlos e Sofía, tampou-
co cambiaría nada importan-
te. Sería só o síntoma de que
xa somos adultos.♦
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Tsunami
MICHEL COLLON

Puideron evitarse os
mortos do tsunami?
Puideron, din os cien-

tíficos. Como? Colocando,
como eles solicitaran, dous
tsunámetros (unhas boias
con sismógrafos) para me-
dir o impacto destes tre-
mores. Os riscos do océano
Índico eran coñecidos.
Complicado? Non. Desde
hai 50 anos, os EE UU te-
ñen seis tsunámetros que
protexen as súas costas.

Caro? 250.000 dóla-
res a unidade. É o que
custa a maquinaria de
guerra do Pentágono ca-
da segundo. 

Caro de máis, pese a
todo? Si. Os científicos
non obtiveran os crédi-
tos. Canto vale unha vida
humana no noso sistema?

Iso non é todo. Parece
ser que se puido ter avisa-
do ás autoridades de Asia.
En efecto, os científicos
que traballan para a Na-
tional Oceanic & At-
mospheric Administra-
tion dos EE UU si que
avisaron con bastante an-
telación á base militar de
Diego García, que non
sufriu danos. Mais parece
que non descolgaron o te-
léfono para avisar os go-
bernos, segundo as acusa-
cións de dous estadouni-
denses. Ao parecer terían
enviado só un correo
electrónico a Indonesia.

De telas avisado, as
vítimas poderían terse re-
tirado cara ao interior ou
situarse nalgún lugar ele-
vado: a diferenza entre a
vida e o desastre eran 10
ou 15 metros. Como ex-
plicar este desprezo polas
vidas do terceiro mundo
e de simples turistas?

Por suposto, os go-
bernos locais e os gober-
nos dos países ricos ta-
mén poden ser sinalados
por non teren financiado
eses tsunámetros. E non é
a primeira vez que se ins-
tala unha industria turísti-
ca nunha zona de risco.

Nestes intres tráxicos,
que vai facer o home máis
poderos do mundo? Bush
lanzou unha esmola de 15
millóns de dólares (despois
de escrito o artigo sóubose
que Bush aumentou subs-
tancialmente esa cantida-
de). É dicir, a milésima
parte do que gastou contra
o pobo iraquí. Claro está
que a guerra lles dá gran-
des beneficios ás transna-
cionais; a guerra permíte-
lles intimidar e manter o
seu dominio do mundo…

Este desastre invíta-
nos á reflexión: as catás-
trofes son naturais, pero a
maior parte das conse-
cuencias poderían evitar-
se. É cuestión de priori-
dade nos gastos…

Unha sociedade na
que a ciencia está tan de-
senvolvida e non serve,
non é unha sociedade ab-
surda?♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

MAR BARROS
Estudante de Comunicación
Audiovisual, Tamar Novás é
unha das grandes sorpresas
de Mar adentro. Debutara no
cine baixo a dirección de José
Luis Cuerda, cun papel n’A
lingua das bolboretas, pero é
agora, cinco anos despois,
cando a súa interpretación no
papel do sobriño adolescente de
Ramón Sampedro está no pun-
to de mira dos premios goya. 

Un rapaz con sorte, dúas pelí-
culas e as dúas con moita sona. 

Dende o principio foi iso o
que destaquei, máis a sorte que o
talento. Foi moita casualidade.
Cando se rodou A lingua das
bolboretas tiña once ou doce
anos e fíxose un casting moi
grande por todos os colexios de
Compostela e no meu atoparon o
protagonista. Recordo que tiña
que ler unha poesía para a proba,
pero Cuerda, cando me viu pú-
xome ao lado do neno principal e
gustoulle como conectabamos.
En todo este tempo nunca me
presentei a unha proba, e catro
anos despois alguén mencionou
o meu nome en Sogecine, cha-
máronme e aquí estou.

E di que é casualidade?
Na primeira tiven a sorte de

ser escollido e para esta non sei
quen se acordou de min. Foi moi-
ta a sorpresa. De feito, recordo
que ao principio pensei que era
un colega que me estaba a gastar
unha broma. Foi tan sorprenden-
te que cando fixen a proba con
Alejandro Amenábar estaba máis
pendente de saír correndo para
contar que coñecera ao director
que do que tiña que facer.

Cando leu as memorias de
Sampedro, antes ou despois do
proxecto?

A película foi o motivo, por-
que a min a historia de Ramón
colleume moi pequeno. Pedinlle

á produtora os libros, porque un
deles, Cartas desde el infierno,
estaba descatalogado, vídeos, po-
esías e parecéronme impresio-
nantes. Non podía crer que non
se tivera feito ningunha película
deste personaxe, porque se el non
o merece, non o merece ninguén.

Non está nada mal compe-
tir con outros galegos nos pre-
mios goya.

Por sorte non compito na
mesma categoría que Celso Bu-
gallo e Mabel Rivera. Tres gale-
gos de seis que optamos aos go-
yas non está mal. Coido que en
Galiza hai canteira. O raro é que
non tivera antes a repercusión
que está a ter agora. 

Xa ten billete para Holly-
wood?

Estou xa metendo baza para
que me leven. (Risas). 

Como pensa que van ver a
película?

En principio pode pensarse
que fóra de España, como non se
coñece a historia nin o idioma, po-

de ser difícil que a xente conecte.
Pero a verdade é que a xente está a
responder moi ben. Aquí en Gali-
za é un dos sitios onde mellor está
a funcionar, especialmente nos lu-
gares próximos a onde vivía Sam-
pedro. Alí van unha e outra vez,
incluso xente que nunca fora ao ci-
ne e din iso de que ‘o que hai que
facer por ver a Ramón’. 

De maior, actor ou cámara?
Non o sei. Gustaríame traba-

llar na interpretación aínda que
lle teño moito respecto, pero ta-
mén me sinto atraído polo mun-
do de detrás das cámaras. O que
non contemplo é estar noutro si-
tio que non sexa o cine.

O referente?
Está claro, sería Bardem. Es-

tou convencido de que é o mellor
actor do Estado.

Amenábar é tan listo como
din?

E moito máis. Alejandro é un
rapaz de trinta e poucos anos pero
que ten todo controlado. En nin-
gún momento houbo saídas de ton,

nin nervios. Na interpretación era
como un de nós porque fala como
un actor e comprende perfecta-
mente as persoas que están traba-
llando. E co equipo fantástico. 

Vamos, que é perfecto.
Parece un tópico pero é así.

(Risas).
E con Bardem?
Sen Alejandro e Javier eu

non estaría tan satisfeito co re-
sultado da película, non sería ca-
paz de tela feito. Cando estás con
Bardem sabes que o vai facer
ben e déixaste arrastrar. Foi co
que mellor me levei. Estivemos
como tío e sobriño tamén fóra da
película. Incluso temos gustos
parecidos, aos dous nos gusta o
heavy metal.

A todo isto, que lle parece
Ramón Sampedro?

Paréceme un heroe, un super-
man do noso tempo, case un
deus. Vinteoito anos deitado
nunha cama, intelixente, sedutor
coas mulleres.... un xenio impo-
síbel de definir.♦

Tamar Novás
‘Sampedro é un xenio difícil de definir’

OTTO/AGN

RAZÓNS GALEGAS FRONTE
Á ESPAÑA DOS TERTULIANOS

O pacto galego
na construcción de España

MANUEL VEIGA

A renuncia á identidade a cambio do progreso. O tópico do atraso.
Os políticos atraidos por Madrid. A fecundidade das galegas.

A emigración como alternativa ao fracaso modernizador. As raices do caciquismo.
A caricatura dos galegos no exterior. A impotencia do galeguismo.

O castelán, lingua de prestixio. O papel da prensa.
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