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MADRID, BARCELONA, VALENCIA, SEVILLA, BILBAO
e a última Zaragoza, polarizan áreas de desenvolvemento, marca-
das non casualmente e a nivel internacional por eventos culturais,
deportivos ou por grandes exposicións. Como explica o econo-
mista e ex presidente da Xunta Fernando González Laxe, neste
mesmo número, Madrid e a fachada Mediterránea copan as tecno-
loxías e as producións con maior valor engadido. Galiza viu incre-
mentar a súa renda per capita, pero quedou atrás en formación e in-
fraestruturas, ademais de padecer unha polarización, centrada en
Vigo e A Coruña que está desartellando perigosamente o país. Con
este marco de fondo parecen de sentido común as reivindicacións
de PP, BNG, caixas e a maioría da sociedade, reivindicacións, por
outra parte, nada novidosas. Como Laxe pon de manifesto non se-
ría difícil que todos os partidos se puxesen de acordo sobre as dez
prioridades de Galiza, porque son de sentido común. A postura de
Pérez Touriño e do PSdeG, acusando de electoralismo aos demais
e facendo de escudeiro do goberno central, é comprensíbel, mais
pon de manifesto a escasa cintura do candidato socialista e unha
talla política que queda moitos chanzos por baixo da de Pasqual
Maragall. Touriño debe saber que antes de nada, e por riba de si-
glas e do seu propio partido, están as necesidades urxentes do pa-
ís que aspira a presidir. Co currículo que está labrando o máis que
pode chegar é a Delegado do Goberno.♦

ANTOLOXÍA DO DOCE STILO NOVO
Edic. de Darío Xohán Cabana

A EXACTITUDE EXPRESIVA DUNS POETAS
CONSCIENTES DE ESTAREN CONSTRUÍNDO
UN PENSAMENTO POÉTICO NOVO.
A poesía do Doce Estilo Novo
é fundamental para entendermos
a evolución da linguaxe
poética europea.
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A política galega pode enxergar-
se hoxe de dous xeitos: en clave
de país ou en clave electoral. Se-
guramente a menos dun ano das
eleccións autonómicas ambos os
planos aparecen tan mesturados
na cocteleira mediatica que uns
afirmarán que sobrancea o doce
sabor patriótico e outros que re-
cende a aceda procura dos votos. 

Teña o padal cada un como o
teña afeito, o que ninguén nega é
que asistimos a un devalar político
francamente novidoso, que racha
con posturas tradicionais e estere-
otipadas. E se a cor e o sabor pi-
cante llo pon a próxima cita elec-
toral, a base deste cóctel político
está sustentada por dous elemen-
tos con forte personalidade: por
unha banda a necesidade de asegu-
rarse as infraestruturas imprescin-
díbeis nun tempo necesario, pola
outra o debate da reforma estatuta-
ria para convivir nun novo Estado.

Así, preséntasenos que o BNG
comeza conversas coa Xunta para
pór en marcha un plano de concer-
tación para asegurar que as infraes-
truturas prometidas estean remata-
das antes do 2010. Por outra banda,
os nacionalistas demandan tamén
diálogo a tres bandas para consen-
suar de xeito unánime a reforma
estatutaria. Neste caso, o PP dá a
calada por resposta e o PSdeG-
PSOE, que se considera agredido,
négase a sentar cos nacionalistas
mentres estes dialoguen co PP.

Deberiamos desestruturar os
distintos ingredientes do que
mesmo alguén pode denominar
“empanada política” para poder
comprobar cales son os elemen-
tos básicos nos que se asentan as
distintas posturas partidarias.

Reclamar ante Madrid

Existen motivos para a constru-
ción dunha fronte común para
asegurar que o Plano Director de
Infraestruturas que vai aprobar o
goberno central teña en conta os
intereses de Galiza, tanto á hora
de incluír as infraestruturas ne-
cesarias como á de fixar a data
de finalización?

“Existen razóns tan obvias co-
mo a confirmación cada vez máis
evidente de que o denominado
Plano Galicia, coas súas autovías
e os seus trens de alta velocidade
adxuntos, saíron das agullas e

ameazan con descarrilar por falta
de orzamento e/ou exceso de hi-
potecas do actual goberno”, escri-
be Ánxel Vence no Faro de Vigo.

Os xornais do 11 de xaneiro in-
formaban, por exemplo, de que as
autovías Lugo-Ourense e Santia-
go-Lugo nin sequera teñen data de
aprobación; de que non se licitaría
a segunda fase do porto exterior do
Ferrol; de que non existen orza-
mentos europeos para o denomina-
do Porto Exterior da Coruña e da
creación dunha fronte común entre
varias capitais para demandar que
só exista un tren de alta velocidade:
que entre por Zamora e chegue até

Compostela. As demais vías serán
mixtas, como anunciou o goberno
central en sede parlamentaria,
compaxinando o traslado de pasa-
xeiros coas mercadorías.

A necesidade de non deixar
escapar o multimillonario tren de
investimentos necesario/prometi-
do logo da catástrofe do Prestige
converteuse nun clamor social
con unanimidade poucas veces
contemplada nun tecido social co-
mo o galego, dividido unhas ve-
ces por presións externas, outras
por intereses localistas ou grupais. 

Sindicatos, empresarios, con-
cellos, cámaras de comercio e di-

versos colectivos sociais levan
tempo poñendo de manifesto a
necesidade de que se constrúan
as infraestruturas prometidas e
se rematen a tempo de ser un ele-
mento de desenvolvemento.

As últimas, pero non menos
importantes, foron as caixas de
aforros. Os directores xerais de
Caixanova, Xulio Fernández
Gaioso e Caixa Galicia, Xosé Luís
Méndez, non atoparon reparo esta
vez para xunguir a súas voces nun-
ha demanda ao goberno central re-
clamándolle que constrúa as infra-
estruturas prometidas e que se
cumpran os prazos previstos no
denominado Plano Galicia.

Desde o PSdeG-PSOE non
dubidaron en cualificar as conver-
sas entre os nacionalistas e a Xun-
ta como “intifada” contra o gober-
no central, por boca de Ismael Re-
go, presidente do grupo parlamen-
tario, mentres se afanan todos en
prometer que se van construír as
infraestruturas anunciadas polo
Goberno Aznar, e aínda máis, e ta-
mén aseguran os prazos de remate.

Levan así desde a chegada á
Moncloa de José Luis Rodríguez
Zapatero, nun labor encomiábel de
explicacións no que destacan par-
lamentarios como Antón Louro.
Pero as promesas e as palabras que
empeñan os socialistas galegos
non son corroboradas en Madrid,
nin pola ministra Magdalena Álva-
rez, nin polo presidente Zapatero.

A incerteza

A tramitación dos orzamentos,
co veto no Senado incluído, non
serviu para despexar incógnitas,
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ÁBRESE O DEBATE POLÍTICO

O consenso para reclamar infraestruturas e a reforma do Estatuto,
eivado pola precampaña electoral

O PSdG-PSOE négase a falar co PP e
rexeita o diálogo co BNG

AFONSO EIRÉ

Dous temas están a marcar a actual política galega. Por unha banda, as infraestruturas prometidas
logo da catástrofe do Prestige e os seus prazos de remate. Pola outra, a reformado Estatuto e fór-
mula para lograr o consenso necesario. No medio a precampaña electoral marcando a dinámica.

Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, á dereita do alcalde de Lugo, X. Clemente López Orozco durante o acto de entrega do pre-
mio Puente de Alcántara á ministra.                                                                                                                         EP/AGN



senón que engadiu máis incerte-
za e aumentou a sensibilidade da
cidadanía galega. Quedáballes
aínda a explicación aos socialis-
tas de que non podían incluír
máis partidas para as infraestru-
turas galegas porque non se ían
poder gastar por culpa do ante-
rior goberno do PP que non tiña
realizado os pertinentes estudos
que as futuras obras requiren. 

Desde o PSdeG-PSOE, con
Touriño á cabeza, afirmaron que
nos orzamentos do 2006 podería
“ollarse claramente a aposta do Go-
berno Zapatero para con Galiza”.
Sería cuestión de ter fe e agardar.
Pero a presentación do Plano Di-
rector de Infraestruturas, presenta-
do pola ministra Magdalena Álva-
rez no Congreso, semella que ratifi-
cou a postura dos máis pesimistas,
tanto no prazo de execución das
obras, cun horizonte fixado para o
2020, como para o tipo de tren es-
collido, ao anunciar que combina-
ría a mesma “vía rápida” o trans-
porte de viaxeiros e mercadorías.
Este anuncio abriu unha nova fron-
te e deixou con menos argumentos
ao PSdeG-PSOE na súa explica-
ción dos orzamentos estatais que
puxo en marcha por Galiza.

Nesta situación, a constitu-
ción dunha fronte común reivin-
dicativa, proposta por Anxo
Quintana e aceptada por Manuel
Fraga, foi vista por Emilio Pérez
Touriño como unha alianza para
agredilo electoralmente.

Roberto Blanco Valdés, pro-
fesor e comentarista político moi
próximo ás teses do sector me-
nos galeguista do PSOE, cualifi-
ca de “pacto á grega” o que “ve-
ñen de anunciar a xunta e o
BNG”, e afirma que a “digna fi-
nalidade de axuntar forzas para
mellorar a posición negociadora
de Galiza”, puxérona “ao servizo
dos seus obxectivos partidistas”.

Tamén é significativa a res-
posta de Touriño, que logo de
acusar o BNG de ir de ganchete
do PP, afirmou que a súa “parella
de baile” é Zapatero. Afirmación
que fai máis críbeis as acusa-
cións de nacionalistas e popula-
res de que o PSdeG-PSOE supe-
dita unha vez más os intereses de
Galiza ao Goberno central.

A reforma do Estatuto

A outra grande aposta política
destes meses é a reforma do Es-
tatuto. Tamén aquí o BNG leva a
iniciativa. Anxo Quintana, que
pretende converter a redacción
dun novo Estatuto “nunha priori-
dade nacional”, propuxo crear
unha comisión no Parlamento

que elabora un documento de ba-
ses “consensuado, con indepen-
dencia dos ritmos electorais”.

Neste tema nin a Xunta nin o
PP están polo labor de chegar a
acordos. Non é unha cuestión de
forma, senón de fondo: no PP
pensan que non é preciso a refor-
ma do Estatuto. Polo tanto, Fra-
ga vai comezar unha campaña
para demandar do goberno as
transferencias que aínda restan
por traspasar e algunhas outras
que pode asumir a comunidade
autónoma se llas cede o Estado.

Mentres tanto desde o partido
o PP trata de botar balóns fóra,
sen que se atreva a afirmar que
non é necesaria unha reforma do
Estatuto. Dúas son as razóns que
os levan a non manifestarse con-
tudentemente en contra: por unha
parte pensan que de reformarse os
estatutos vasco e catalán podería
existir unha presión social que os
fixese rectificar, pola outra, a di-
visión interna, cun sector que si
apostaría xa hoxe por reformas.

Para saír do paso, o seu se-
cretario xeral interino, Xesús
Palmou, pídelles ao BNG e PS-
deG-PSOE  “que aclaren a súa
postura” a respecto da reforma
do Estatuto.

O BNG, que presentou a súas
“bases para a reforma” en xullo,
demanda do PSdeG-PSOE, que ta-
mén presentou en outubro a súa
proposta, sentaren a negociar am-
bos a reforma estatutaria para que
despois se sume o PP cando o crea
necesario. O punto de partida serí-
an ambos os documentos presenta-
dos por nacionalistas e socialistas.

Pero Touriño négase a sentar
co BNG. O motivo aducido é que
os nacionalistas están a pactar co
PP unha fronte antisocialista, polo
que non aceptan ningunha propos-
ta do BNG que estea acompañada
do PP, do que din que “é un atran-
co para o desenvolvemento de Ga-
liza”. Electoralmente, a dirección
do PSdeG-PSOE négase a que se
visualice un BNG á súa propia al-
tura e con capacidade de manobra
de seu, mentres unha parte do par-
tido está a impulsar mesmo que se
presente antes das eleccións un
programa de goberno común.

Ollamos así como, por un la-
do, os socialistas non queren mos-
trarse reivindicativos ante o gober-
no central, mentres que o PP vai
adoptar esta postura como eixo da
súa campaña, e, polo outro, a pro-
cura dun consenso para a reforma
do Estatuto frústrase pola presenza
da precampaña electoral.

Esta mestura pode levar den-
tro de meses a unha mala dixes-
tión política e que se comece de
novo a falar de “aldraxes”.♦
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A consigna nacionalista de “go-
bernemos nós a nosa terra”, es-
tá a darlle paso a outra: “pór o
país por riba de todo”. Así, o
BNG propúxolles ao PP e
PSOE un plano de traballo para
o autogoberno de Galiza que
tenta abrir “unha vía galega pa-
ra a reforma do Estatuto”.

Este plano de traballo, pre-
sentado polo voceiro nacional
do BNG, Anxo Quintana, en
Rianxo, na conmemoración do
cabodano de Afonso D. Rodrí-
guez Castelao, está estruturado
en catro puntos.

No primeiro avoga por
“converter” a redacción dun
novo Estatuto nunha prioridade
nacional que debe quedar á
marxe da loita electoral”.

Propuxo Anxo Quintana, na
coñecida como Declaración de
Rianxo crear “unha Comisión
do Novo Estatuto no Parlamento
que elabore un documento de

bases consensuado con indepen-
dencia dos ritmos electorais”.

En terceiro lugar, o BNG
pretende que a proposta que saia
do Parlamento galego para ser
referendada polo Congreso dos
Deputados “goce do máximo
consenso”. O BNG compromé-
tese a traballar para que o texto
sexa aprobado sen ningún voto
en contra, superando así a maio-
ría dos dous terzos de votos afir-
mativos á que obriga o actual
Estatuto para ser reformado.

Unha vez que o Estatuto se-
xa aprobado nas Cortes do Es-
tado, o Estatuto someteríase a
un referendo na Galiza. O BNG
pretende que PP e PSOE se
comprometan a que todos os
partidos traballen por lograr un-
ha “participación masiva como
símbolo de que é o novo Esta-
tuto de todos os galegos”.

Pretende o BNG que a re-
dacción do novo Estatuto se re-

alice “sen interferencias foráne-
as”. “Xa é hora de que deixe-
mos de dedicar máis tempo a
falar do que deciden outros que
do que temos que decidir nós.
Deixemos os demais decidir li-
bremente, desde o respecto, e
ocupémonos do noso”, con-
cluíu Anxo Quintana, referín-
dose á polémica aberta polo
chamado Plano Ibarretxe.

O BNG pretende que a dis-
cusión sobre o novo Estatuto
comece canto antes “porque
Galiza non pode limitarse a es-
pectadora das propostas que se
formulan noutros territorios do
Estado”. 

Quintana afirmou que o na-
cionalismo opta porque Galiza
sexa protagonista “abrindo un-
ha vía galega para a transfor-
mación positiva, construtiva e
dialogada do Estado. Para lo-
gralo somos todos necesarios,
sen exclusións”.♦

Pretenden que sexa prioritario para todas as forzas políticas

Os nacionalistas propoñen unha
‘vía galega’ para a reforma do Estatuto

Anxo Quintana no acto celebrado en Rianxo co gallo do 55 aniversario do pasamento de Castelao o pasado venres 7. OTTO/AGN

“Temos que demandar que o
Plano Galicia sexa unha reali-
dade e non unha quimera”, afir-
mou o director xeral de Caixa-
nova. Pero Xulio Fernández
Gaioso aínda foi máis alá e ana-
lizou: “o tempo é fundamental
en todas as actividades econó-
micas. Que os prazos se cum-
pran e, se pode ser, que se
adianten do previsto”, porque
só así se poderá “reducir o atra-
so histórico” de Galiza.

Pola súa banda, o director
xeral de Caixa Galicia, Xosé

Luís Méndez, advertiu de que
“calquera atraso é negociábel
porque afectaría á competitivi-
dade da comunidade galega,
nun contexto cada vez máis di-
fícil pola ampliación da UE e a
supresión de aranceis”.

Méndez mostrou a súa con-
fianza (un xeito de posicionarse)
en que nin a Xunta nin o gober-
no central “apracen ou atrasen”
as obras que se programaron pa-
ra Galiza en compensación po-
los efectos do Prestige.

Estas demandas das Caixas

para que non existan atrasos
máis alá do 2010 e se constrúan
todas as obras prometidas, pois
hipotecarían o desenvolvemen-
to de Galiza en termos de com-
petitividade, emprego e conver-
xencia económica con Europa e
co Estado español, únense a ou-
tros moitos sectores sociais que
demandan o mesmo.

Teñen maior transcendencia
aínda porque se producen un
día antes da visita da ministra
de Fomento, Magdalena Álva-
rez a Galiza.♦

Se o remate das infraestruturas soborda o ano 2010

As caixas temen que se hipoteque
o desenvolvemento de GalizaManuel Fraga e os conselleiros na cea de primeiros de ano.             CONCHI PAZ/AGN



Xa o sinalaron varios comentaristas: tanto
chama a atención o silencio sobre o referen-
do que en febreiro vai sentenciar unha im-
portante perda de soberanía española fronte
a Bruxelas, como o desmedido rebumbio
causado polo proxecto de novo estatuto vas-
co, que, de poñerse en práctica, supoñería
un cambio cualitativo,
mais de ningún modo
unha separación, nin en
termos políticos, nin
aínda menos econó-
micos. Como vén de
lembrar Camilo No-
gueira, o tan sonado co-
mo descoñecido Plano
Ibarretxe reserva para o
Estado español as com-
petencias exclusivas
de: defensa, política
monetaria, alfándegas e
aranceis, mariña mer-
cante, control do espazo aéreo, relacións in-
ternacionais (con presenza de Euskadi nal-
gunhas delas), lexislación común da lexisla-
ción penal, mercantil, civil, da propiedade
intelectual e industrial, etc. 

Ocórreseme pensar que este paradoxo é
semellante ao dos que non se preocupan pola
escasa presenza do español na UE, superado
en todos os ordes polo francés, o alemán e
non digamos o inglés, e, en cambio, se es-
candalizan pola ameaza de que o galego seña
a lingua única dos topónimos de Galiza.

Pero aínda máis chamou a atención, se
cabe, estes últimos días, a declaración ins-
titucional da Xunta contra a proposta
maioritaria do parlamento vasco, pedindo,
a modo de penalización, a suspensión da
autonomía naquel territorio, e chama a
atención que iso o asine Manuel Fraga,
non desde unha postura franquista, senón
amparándose precisamente nas supostas
atribucións que lle dá a súa condición de
presidente dunha “nacionalidade históri-
ca”. Galiza eríxese, na fabulación do
constitucionalista Fraga, en metonimia de
España. Difícil imaxinar un paradoxo le-
gal e político maior. Aínda que algo pare-
cido sucede cando en Madrid se ventea,
sen eufemismos, a pretendida vontade de
separación de Álava do País Vasco. É co-
ma se fronte a Ibarretxe todo o mundo se
convertese de súpeto en independentista.

O fragor declarativo débese, ao noso
entender, a dúas razóns de fondo, diferen-
tes, segundo se mire a polémica desde
Madrid ou desde Santiago. Para Madrid, o
problema é difícil, como vén de sinalar
unha das voces máis centralistas do Parti-

do Socialista, o profesor Santos Juliá. O
PSOE está metido nun enredo no País
Vasco, consecuencia da súa tardanza en
desapegarse do PP, mentres que, a nivel
de Estado, a divisoria dereita-esquerda es-
váese en favor da de nacionalismo-centra-
lismo. Como froito, o PSOE encontra fó-

ra das súas filas a ami-
zade perigosa do PP e
debe resolver dentro a
diferenza agudizada
entre Bono e Mara-
gall.

En Galiza é, en
parte, distinto. O alpo-
rizamento de Fraga e
Touriño provén da vo-
cación de ambos de
servir de eco de todo o
que vén da Meseta,
mais tamén, e non en
menor medida, do seu

desexo de frear electoralmente o naciona-
lismo —a vella estratexia do medo—, co
problema para eles de que, se se xuntan de-
masiado, corren o risco de deixarlle espazo
libre ao BNG no terreo galeguista e reivin-
dicativo, fronte aos orzamentos estatais,
por exemplo.

E, con isto, imos achegándonos ao que
realmente interesa. Que nos toca aos gale-
gos neste debate? ¿Exercer de segundas
ou terceiras voces na coral centralista (e
lembremos que Madrid é a autonomía que
máis crece: pasou de absorber o 15,28%
do PIB estatal en 1995, ao 17,3% no
2003, segundo o INE) ou tratar de conse-
guir unha revalorización da nosa voz pro-
pia, de modo que non sigamos diverxendo
do Estado e da UE como sinalan as cifras? 

Se deixamos a un lado a primeira im-
presión que causan as declaracións dos lí-
deres económicos e políticos galegos que
se están a pronunciar contra o plano Iba-
rretxe, descubriremos deseguida unha
contradición flagrante nelas: non se pode
clamar, como novicia escandalizada, con-
tra o aumento de competencias das na-
cionalidades históricas, ao tempo que se
pon voz de barítono encoraxado para pro-
testar contra a secular marxinación de Ga-
liza que tería un exemplo máis neses re-
centes orzamentos do Estado. Unha cousa
ten moito que ver coa outra, e ese é xusta-
mente o problema histórico do noso país.
Non é que a clase política galega no poder
non tivese protestado, desde hai máis de
150 anos, contra a marxinación. Si o ten
feito e con voces por veces bastante claras.
O problema é que de González Besada,

poñamos por caso, a hoxe, hai nesa clase
política galega como un veo ou un pavor a
tirar consecuencias políticas obvias da si-
tuación social e económica que ela mesma
observa e diagnostica. Unha recente entre-
vista co presidente da patronal galaica,
Antón Fontenla, home, cando menos a ni-
vel declarativo, máis moderado e razoábel
que algún dos seus predecesores, volve
poñer de manifesto esta política de hastas
cortadas de boa parte dos galegos que ve-
ñen detentando o poder (económico e po-
lítico) na súa terra. Abonda con ler a Fon-
tenla para ver o lío argumental no que se
mete (e do que el, sen dúbida, se decata).
Vén dicir algo así como, reivindiquemos
máis que nunca ante Madrid, pero ao mes-
mo tempo non reivindiquemos nada. Ou
seña: reivindiquemos con unllas e dentes
no económico, pero mostrémonos súbdi-
tos exemplares no político. Poderiamos in-
tentar ter fe en tal esquizofrenia (aínda que
vaia contra todos os manuais de estratexia
e contra o sentido común) de non ser por-
que ese é o programa que vimos experi-
mentando desde que España se constituíu
en estado moderno centralizado, co resul-
tado de que Galiza pesa proporcionalmen-
te, en habitantes e en PIB, pouco máis da
metade do que hai século e medio; co re-
sultado de que, nesta era de inmigración,
nós seguimos emigrando con “e”, e co re-
sultado de que somos (ou case) a comuni-
dade máis envellecida de Europa.  

Este último é o
punto que debería estar
realmente a debate.
¿Sentímonos satisfei-
tos cunha España que
aínda ignora que unha
parte do seu territorio é
pesqueiro? ¿Sentímo-
nos satisfeitos dicíndo-
lles aos nosos fillos —
mesmo que teñan ca-
rreira ou aínda máis se
a teñen— que deben
emigrar ou senón que
se apunten ao PP para
sobrevivir aquí adscri-
tos á rede primeiro das
subvencións, logo das
prexubilacións e finalmente das pensións?
¿Ou queremos, pola contra, responsabili-
zarnos de desenvolver o noso potencial
económico (que non é tan pequeno), coa
debida capacidade legal para facelo e sen
pretender romper o de bo que hai conse-
guido até agora: por exemplo a mellora de
estradas ou unha sanidade bastante aceptá-

bel? Porque o problema non está en que o
Estado non invista en Galiza, pois si invis-
te, pero tarde e mal, é dicir cando xa non
nos serve para sermos competitivos e en
lugares que non aproveitan nin desenvol-
ven os nosos recursos.

Situada a cuestión nestes termos, obsér-
vase ben o desproporcionado das arremeti-
das contra o nacionalismo por parte de per-
soas ou colectivos que se verían sen dúbida
beneficiados de triunfaren algunhas das sú-
as teses. Unha situación que lembra a frase
de Galbraith: “O presidente Roosevelt sal-
vou o capitalismo norteamericano, pese a
todo o que os capitalistas loitaron contra as
súas reformas”. Galiza necesita un new deal
autonomista, un novo estatuto como o que
propugna o BNG e que non está tan afasta-
do da proposta do PSdeG-PSOE (polo me-
nos da proposta galeguista dese doutor
Jeckyll e mister Hyde no que se converteu
Pérez Touriño, ás veces herdeiro de Laxe, ás
veces lugartenente de Vázquez). 

Habería que dicirlles, neste mesmo
sentido, aos que tanto gustan de rachar as
vestiduras que cando desde calquera estra-
do se reclama un Plano Galiza ou a débeda
histórica, o que se está a facer é nacionalis-
mo. Ou en que filosofía política se basean
senón para argumentar tal reivindicación? 

Isto é o que, de paso, nos serve para re-
bater a tese populista dos que lles quitan
importancia ás reformas estatutarias, tráte-
se da vasca ou da galega. As leis son a ex-

presión dunha vontade
e dunha necesidade
colectiva, mais toma-
das como un simple
asunto superestrutural
(ideolóxico) de le-
guleios nunca entu-
siasman a ninguén. Ou
acaso estaban as ma-
sas populares preocu-
padas en 1978 polos
artigos da Constitu-
ción ou, máis tarde,
polo estatuto de auto-
nomía? A partici-
pación nos respectivos
referendos en Galiza,
lembremos, apenas

superou o 50% no primeiro caso e o 25%
no segundo. Como dicía daquelas Manuel
Fraga (cuxo partido se dividiu metade e
metade no voto constitucional, igual que
vén de facer Batasuna) o que lle importa á
xente son os garavanzos. Pois ben, señor
Fraga, en Galiza, onde antes se plantaban
garavanzos, agora medran os toxos.♦
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Da clase política galega, o novo estatuto e
os garavanzos

M. VEIGA

‘Na clase política e
empresarial galega hai un

pavor a tirar
consecuencias políticas da
situación económica que
ela mesma diagnostica”

‘É unha contradición da
elite galega clamar contra

o aumento de
competencias das

nacionalidades históricas,
ao tempo que se protesta

contra a secular
marxinación de Galiza”

Xosé Luís Méndez (Caixa Galicia), Xosé Antonio Orza (conselleiro de Economía) e Xulio Gaioso (Caixanova). Á dereita, mulleres en Allariz.
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A. EIRÉ
As chamadas do BNG ao con-
senso e o diálogo aceptado po-
lo PP, abre unha nova varian-
te na política galega. O BNG
non só logra rachar o biparti-
dismo e fuxir de segundo do
PSOE, senón que se sitúa co-
mo eixo da actual política gale-
ga. Aquí analizamos as varian-
tes e as distintas estratexias.

O voceiro do BNG, Anxo Quin-
tana, leva varios meses dálle que
dálle na zafra na procura do diá-
logo entre as tres principais for-
zas políticas na Galiza, BNG, PP
e PSOE. Até agora sempre ato-
paba a calada por resposta, can-
do non a descualificación.

Á forza da insistencia e á luz
das novas circunstancias políti-
cas, logrou que a Xunta aceptase
o diálogo para unha defensa con-
xunta na defensa de máis investi-
mentos estatais e de que se cum-
pran os prazos para o remate das
infraestruturas prometidas.

O PSdeG-PSOE olla esta es-
tratexia coma unha hábil mano-
bra electoral dos nacionalistas.
Certamente, ollada unicamente
desde ese prisma, e esquecendo
os efectos prácticos desa aposta
polo consenso, pode dicirse que
Anxo Quintana atopou a maneira
non só de frear a exclusión bi-
partidista á que o querían some-
ter PP e PSOE, senón de situar o
BNG como eixo central da polí-
tica galega. É un logro, sen dúbi-
da, froito da súa teimosía, algo
que o caracteriza como político.

Fronte aos intentos de situalo
coma un polo radical/marxinal
dentro da política galega apro-
veitando a súa oposición ao tra-
tado da UE e a súa obrigada po-
sición a prol do Plano Ibarretxe,
logra transmitir unha dupla men-
saxe: firmeza á hora de defender
as súas posturas como naciona-
listas (defensa dos intereses de
Galiza e dos seus principios ide-
olóxicos) e, ao mesmo tempo
(antepondo os intereses de Gali-
za), capacidade para o diálogo e
o consenso, máis alá da suposta
supeditación a outras estratexias.
En suma, o BNG logrou aparecer
como a terceira forza en discor-
dia e non como o “aliado necesa-
rio do PSOE”. Pero a súa postu-
ra reivindicativa ten máis forza,
pois ten como base de sustento á
da maioría dos movementos eco-
nómicos/sociais de Galiza.

Así, o BNG parece por unha
banda “aliado” do PP fronte ao
PSOE, segundo a opinión dos
socialistas, que falan de “pacto á
grega” ou de “pinza”, comparan-
do a postura do BNG coa de IU e
Julio Aguita, e poñendo por
exemplo a Vigo, onde o BNG e
PP aprobaron en primeira instan-
cia un PXOU elaborado polos
nacionalistas, pero esquecendo
que o PSOE vai permitir que o
goberno do PP aprobe os orza-
mentos.

Por outra banda, nacionalis-
tas e socialistas manteñen os pac-

tos en máis de 50 concellos e na
Deputación da Coruña, sen máis
enfrontamentos dos previstos po-
lo carácter local dalgunhas políti-
cas. As súas bases para a reforma
estatutaria non son antagónicas,
senón que se poderían negociar.
E certos circuítos internos están
abertos para as postas en común,
por máis que os socialistas rexei-

ten un “entendemento” público
cos nacionalistas. Por se fose
pouco, existe na sociedade ámbi-
tos de intersección política que
están a propiciar puntos de enten-
demento, mesmo propoñendo un
programa mínimo común cara ás
futuras eleccións.

Estas situacións levan a que o
PP, por máis que acepte o diálo-

go co BNG, defenda publica-
mente que o pacto entre naciona-
listas e socialistas é algo feito e
pactado se o PP perde a maioría
absoluta. Ao tempo, trata de pór
de manifesto as discrepancias
entre ambas as formacións pre-
tendendo que a sociedade visua-
lice que a “alternativa” sería
inestábel e, polo tanto, mala para
os intereses galegos.

Ao mesmo tempo que PP e
PSOE se descualifican mutua-
mente polo diálogo ou os acor-
dos co BNG, ambas as forma-
cións manteñen non só un en-
tendemento, senón un total
acordo, con pacto asinado, nos
grandes temas.

Ambas as formacións están a
prol do actual tratado da UE.
Ambas rexeitan o Plano Ibarret-
xe e as reformas do Estado que
propoñen os nacionalistas. Am-
bas manteñen aínda en solitario
o acordo no Plano Antiterrorista.

O problema é que ambos os
partidos, tendo tantos puntos de
acordo, rifan á mínima na procu-
ra de réditos electorais. Por iso o
PP vai ser morno na campaña do
referendo ou critica a postura de
José Luis Rodríguez Zapatero
ante o Plano Ibarretxe ao tempo
que afirman apoiar o goberno.

Ante esta situación é lóxico,
unicamente desde o punto de
vista electoral, que tanto PP co-
mo PSOE rexeiten a proposta
de “todos xuntos” presentada
polo BNG. A procura dun con-
senso dunha amplitude desco-
ñecida presentado por Anxo
Quintana desbarata as estrate-
xias partidarias dos partidos
estatais. O problema é se, ao
tempo, tamén non desbaratará o
futuro de Galiza.

Supeditación ao PSOE

“O BNG ten que decidir se op-
ta polo proxecto do PP ou polo
do PSOE”. Estas verbas pro-
nunciadas por Emilio Pérez
Touriño hai dúas semanas resu-
men cal é a estratexia do PSOE:
presentar o BNG coma o seu
aliado, pero sempre supeditado
á estratexia e á política socialis-
ta nos grandes temas.

Os reveses electorais do
BNG desde as últimas eleccións
autonómicas permitían lanzar a
imaxe dun BNG en declive e dun
PSOE, “apoiado no efecto Zapa-
tero”, como alternativa sólida ao
PP. O apoio dado polos naciona-
listas galegos á investidura de
Rodríguez Zapatero  como presi-
dente permitiu acrecentar esta
imaxe de dependencia e lóxicas
críticas do PP.

O veto aos orzamentos esta-
tais no Senado significou unha
ruptura con esa imaxe de subor-
dinación, pero, ao mesmo tempo,
foi aproveitada para pór de ma-
nifesto as “diferenzas” entre na-
cionalistas e socialistas. Ao mes-
mo tempo, o debate sobre a re-
forma estatutaria e do Estado, si-
túa a dialéctica política no eido
do BNG e permítelle presentarse
ante a sociedade con voz propia.
Ao mesmo tempo, os inquéritos
reflecten unha equiparación téc-
nica entre as expectativas electo-
rais de ambos os partidos. 

A formación de Goberno

No BNG saben que vai ser cuali-
tativamente distinto se o pacto
cos socialistas nun hipotético go-
berno autónomo o lideren os na-
cionalistas ou o PSdeG-PSOE,
desde o punto de vista programá-
tico e do peso da Galiza no Esta-
do. Loxicamente, encamiñan a
súa estratexia para superar os so-
cialistas en deputados. “so así se
pode producir un cambio real e a
defensa dos intereses de Galiza”,
afirman os nacionalistas.

O que non semella en discu-
sión entre os nacionalistas é a
necesidade dun pacto co PSOE,
sexa Touriño ou Quintana o no-
vo presidente. O que si terán que
discutir os nacionalistas serían
as esixencias. Todo leva a pen-
sar que, logo dos pactos munici-
pais nas cidades, no BNG pre-
sentarían como irrenunciábel
unha aposta clara pola lingua e
cultura galega por parte dos so-
cialistas.

Maior dificultade teñen os
socialistas á hora de definir a
súa estratexia. Hai sectores do
PSdeG-PSOE, con intereses
moi próximos tanto política co-
mo economicamente ao PP, que
se mostran partidarios de que
siga gobernando a dereita ante
que os nacionalistas. É un pun-
to que se nega a aclarar Touri-
ño, pois afirma que só contem-
pla a posibilidade de ser presi-
dente. Unha resposta, sen dúbi-
da, escapista.♦
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O BNG tenta situarse como eixo das reivindicacións políticas

Unha nova variante na política galega

A división no PP non só persis-
te, senón que se acrecenta día a
día. Fontes da mesma executiva
popular recoñecen que “se per-
demos as eleccións, o partido es-
tá roto esa mesma noite”. Nesa
situación desde o PSOE traba-
llan coa idea de que sería posíbel
a reedición dun Goberno Laxe,
pactando co sector díscolo do
PP. Unha opción que apoiaría
unha parte significativa dos so-
cialistas e de poderes econó-
micos galegos (principalmente
do norte) pero que rexeitarían
outros (maiormente do sur) que
non queren ver a Xosé Cuíña co-
mo vicepresidente, ao estilo de
Xosé Luís Barreiro Rivas.

Pero a ruptura do PP tamén
podería darse igualmente, se-
gundo fontes internas, se cer-
tos sectores do partido non ven
recoñecida a súa achega elec-
toral á hora de formar goberno.
Sería á hora de elixir o sucesor
de Fraga e o sector autóctono
non vai aceptar unha marxina-
ción ante Madrid.

Mentres tanto, Fraga vai

pór toda a súa forza e estrate-
xia en conquistar unha nova
maioría electoral. O seu princi-
pal cabalo de batalla nesta
aposta vai ser a reivindicación
ante o goberno central, come-
zando polas infraestruturas e
continuando por máis compe-
tencias autonómicas. Neste
senso, aínda que o PSOE poña
de manifesto que o PP reclama
agora o que non fixo nos oito
anos de Goberno Aznar, unha
alianza reivindicativa co BNG
élles moi útil aos propósitos
electorais do PP. Non só por-
que gaña credibilidade, senón
porque se arroupa socialmente.

O problema é que este diálo-
go concreto, supeditado ás infra-
estruturas (diferente ao de Bei-
ras-Fraga cuxos puntos exactos
aínda se descoñecen hoxe) impí-
denlle en certa maneira ao PP le-
var unha política demonizadora
contra os nacionalistas en temas
como o do Plano Ibarretxe.

O debate no Consello da
Xunta na pasada semana é pa-
radigmático, aínda que se im-

puxese finalmente a idea de
Fraga de “ameazar” coa supre-
sión da autonomía do País Vas-
co, como “aviso de referen-
cia”, sen ter que atacar directa-
mente o Goberno Zapatero.

En canto ao BNG, a estra-
texia do PP é pór de manifesto
as diferenzas internas entre un
sector “radical”, que encabeza-
ría a UPG, e un “moderado”,
liderado por Anxo Quintana.

A mesma estratexia que se
seguira con Xosé Manuel Bei-
ras. Estratexia á que se suman
algúns medios de comunica-
ción que afirman que preten-
den contribuír ao ben de Gali-
za propiciando que o BNG se
configure como un partido
“nacionalista de centro”. Para
iso terían que conseguir a súa
fenda e a saída da UPG.

Pero o debate político atopa
uns novos vieiros cando se tra-
ta de debater propostas concre-
tas como as infraestruturas ga-
legas e cando son os naciona-
listas os que se presentan como
“paladíns” do consenso.♦

A división no PP

GONZALO



Constitúe un lugar común nos defenso-
res e propagandistas do Tratado Cons-
titucional Europeo pór en destaque,

como avanzo positivo, a nova estrutura insti-
tucional que do mesmo resulta e, nomea-
damente, o afortalamento do Parlamento Eu-
ropeo. Con este novo marco institucional,
afirman os máis atrevidos, solvéntase o tradi-
cional déficit democrático dunha Unión Eu-
ropea que, ademais, faise máis transparente e
máis aberta á participación da cidadanía. 

Ben. É unha opinión e, como tal, respec-
tábel. Mais sucede que, do meu punto de vis-
ta, semellante parecer non resiste o contraste
coa realidade do texto. Tal balanzo positivo
non se pode sustentar tras dunha lectura do
Tratado Constitucional sempre, claro é, que
nesa lectura se empreguen lentes cunha mí-
nima sensibilidade crítica e democrática.

Nos seus trazos fundamentais, o Tratado
Constitucional segue neste punto o estabelecido
no –agora tan deostado1– Tratado de Niza. E
non por acaso: a revisión da estrutura institucio-
nal da UE non figuraba dentro da encomenda
realizada polo Consello Europeo de Laeken á
Convención, limitada a unha delimitación máis
precisa das competencias entre a Unión e os Es-
tados membros, o estatuto da Carta de Dereitos
Fundamentais, a simplificación dos Tratados co
fin de facilitar a súa comprehensión mais sen
mudar o seu significado e, finalmente, a función
dos parlamentos estatais na arquitetura europea.
Porén, nesta como tamén noutras cuestións, a
Convención excedeuse no cumprimento da en-
comenda e retocou, nin sempre na boa direc-
ción, a regulación das institucións. De feito, as
modificacións introducidas pola Convención e
ratificadas despois polo Consello Europeo de
xuño de 2003, van na liña de afortalar a premi-
nencia dos grandes estados no seo das institu-
cións da UE impedindo que esta se vise amea-
zada tras da ampliación. En detrimento dos pe-
quenos estados, dos pobos europeos e do con-
xunto dos cidadáns de Europa.

O marco institucional deseñado no tratado
vén conformado polo Parlamento europeo, o
Consello Europeo –integrado polos xefes de Es-
tado ou de goberno dos estados membros–, o
Consello de Ministros –con potestades lexislati-
vas e integrado por un representante de rango mi-
nisterial de cada Estado membro–, a Comisión
Europea –integrada polo seu presidente, o vice-
presidente e ministro de Asuntos Estranxeiros da
UE e, a partir do 1 de novembro de 2009, trece
Comisarios– e o Tribunal de Xustiza no que se
integran o Tribunal de Xustiza Europeo, o de

Grande Instancia e o de Primeira Instancia. A es-
tes órganos hai que engadir aínda outros como o
Banco Central Europeo, o Tribunal de Contas e
os de carácter consultivo (Comité das Rexións e
Comité Económico e Social). Mais o que agora
interesa é analizar cales son as com-
petencias e funcións de cada un des-
tes órganos, cales as relacións entre
eles e, sobre todo, cales os procede-
mentos de nomeamento, cesamento
e control dos seus membros. E des-
ta análise resultan algunhas conclu-
sións relevantes:

–Claro predominio dos estados
membros ou, por mellor dicir, dos
executivos dos estados membros.
Eles integran directamente o Con-
sello Europeo e o Consello de Mi-
nistros e, na práctica tras da drásti-
ca redución dos seus membros,
son os que designan os membros
da Comisión Europea. Son tamén
eles, a través do Consello Europeo,
os que propoñen o presidente da
Comisión, que o Parlamento habe-
rá de ratificar sen posibilidade de substitución
ou proposta. O vicepresidente da Comisión e
ministro de Asuntos Estranxeiros da UE (“Mr.
PESC”) é nomeado directamente –e destituíbel
libremente– polo Consello Europeo sen partici-
pación ningunha do Parlamento. Tamén son os

gobernos dos Estados membros os que designa-
rán, “por común acordo” os xuíces e os avoga-
dos xerais do Tribunal de Xustiza e do Tribunal
de Grande Instancia así como o Presidente e os
demais membros do Consello Executivo do

Banco Central Europeo. A elimi-
nación do carácter rotatorio da
presidencia do Consello Europeo
e a súa substitución por un Presi-
dente elixido por maioría cualifi-
cada para un periodo de dous anos
e medio, inaugura unha bicefalia
até o de agora descoñecida na
Unión Europea2, afortalando o
papel dos gobernos estatais frente
a Comisión.

–O Parlamento Europeo gaña
certo poder ao se configurar o pro-
cedemento de co-decisión intro-
ducido no Tratado de Maastricht
como procedemento lexislativo
ordinario e ao se ampliaren as sú-
as competencias en relación co or-
zamento anual da Unión. Máis se-
gue a ficar moi lonxe do mínimo

esixíbel ao Parlamento dun sistema democráti-
co: carece de iniciativa lexislativa e os seus po-
deres de control dos demais órganos da Unión
limítanse á ratificación dos candidatos propos-
tos polos gobernos estatais e á censura –dificul-
tada a través da esixencia de maioría cualifica-
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Despois da calma
do nadal, vén a
tempestade. As ideas
en España están de
rebaixas. ZP, ese líder
moderno e
progresivo, pide o si
á constitución
europea porque
“reforzará a unidade
de España”. Un
militar dos de agora,
culto e profesional, di
que o exército actúa
en misións de paz no
continente e noutras
partes do mundo,
pero que tamén sabe
“onde están os nosos
cuarteis no País Vasco
e Cataluña”. Se esta
é a España moderna
que veña o xeneral
Pavía e o vexa.

Fraga, que publicou
80 libros, aínda que
ningún é citado en
ningures e todos se
venden no mercado
de segunda man,
Fraga, dicimos, vén
de lembrar que
Lerroux suspendeu a
autonomía de
Cataluña e non pasou
nada. Non lembra, en
troques, que España,
por non escoitar as
reivindicacións xustas
dos facendados
autonomistas
cubanos, acabou
perdendo fronte aos
independentistas
mambises.

Dustin Hoffman
marcha vivir a
Londres. Di que nos
EE UU xa non se
respira.

É conto vello. Non
hai AVE
orzamentado, mais as
cidades galegas

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (3)

O marco institucional 
CARLOS AYMERICH

O autor prosegue explicando o Tratado Constitucional que se votará no referendo do 20
de febreiro, neste caso, desvelando o papel de cada unha das institucións políticas da UE.

‘O Tratado
Constitucional
consagra un

goberno
europeo

tecnocrático,
centralizado e,
de cada vez,

menos
transparente”

Xosé Lois

Cartas

A atención médica
no Porriño

Os feitos polos que queremos fa-
cer esta chamada de atención
médica non é outra cousa que
expoñelo para que ninguén se
chegue a encontrar en situacións
parecidas. Insistan, insistan até
se fartaren ou acudan ao inspec-
tor médico ou a Atención ao Do-
ente e non deixen que lles pase o
tempo adoecendo ou enchéndose
de medicamentos que non co-
rresponden para nada coa súa
doenza. Con este xa son tres os
erros médicos na nosa familia.
Por favor, ningún máis!

O camiño que fixo Romina
foi moi duro: en primeiro lugar

comezou pouco e pouco hai dous
anos coas súas molestias lumba-
res para, hai un ano, doíalle de
cheo sen parar. A súa médico de
cabeceira Charle Crespo tíñalle
dito que era lumbalxia e así ía
pasando o tempo. Cada vez que
pasaba a consulta era o mesmo
de sempre. Lumbalxia! Cos cal-
mantes pasáballe pero logo, can-
do remetían os efectos, de novo
outra vez.

E mentres tanto, a súa médi-
ca non puido mandala xa, sa-
bendo que a estaba enchendo de
tratamento, ao especialista, pa-
ra facerlle unha resonancia
magnética?

Aquí culpo a Seguridade So-
cial por tardar tanto tempo nas
famosas listas de espera. Ouvín

que hai doentes que cando os
chaman nas devanditas listas de
espera xa non entran porque…
xa están mortos! A cantidade de
xente que meten nas consultas
sofre a falta de médicos, falta de
enfermeiras, irresponsabilidades
cada vez maiores nos centros
médicos. Penso que aínda me
quedo curta. As urxencias aba-
rrotadas onde non teñen tempo
para miraren os doentes. Pero is-
to non xustifica o que fixo Char-
le con Romina.

En maio, Romina casou.
Dende entón foi a peor e Char-
le díxolle unha das veces. “Yo
no tengo una varita mágica
para curarte el dolor”, ou “No
haces más que quejarte”. Pala-
bras textuais (claro, a ela non

lle doía, nin era a súa filla).
Dende o seu fogar de Salceda

xa chamou ao médico Portela de
urxencia. Xa non había calmante
que lle fixese efecto! Entre outu-
bro e novembro, a cousa foi a
máis. Entón si, Charle fíxolle
partes urxentes por lumbociática
ou lumbalxia aguda.♦

GUADALUPE NORELLE
(PORRIÑO)

Casos sen resolver
que non venden

Chama a atención que os xor-
nais, entre os que inclúo A No-
sa Terra teñan tan pouca me-
moria en temas que espertaran



En pleno Nadal do 2004, os veciños de
Cerdedo recibimos dúas novas que gar-
dan unha trascendencia moito máis seria

do que puidésemos observar nunha primeira
análise. A prensa anúncianos, en grandes titu-
lares, que o alcalde Xosé Caramés dimite tras
30 anos de esforzado traballo e abnegada adi-
cación comparábeis ao sacerdo-
cio; todo iso nun acto dotado da
correspondente pompa e cerimo-
nia con presenza de Rafael Lou-
zán incluída, definindo esta re-
nuncia como “un acto de valentía
e honradez”. Nun pequeno recun-
chiño do xornal lemos tamén que
o portavoz do grupo municipal do
BNG, Isidro Peleteiro, tamén dei-
xa o seu cargo, deixando claro
que lonxe de deberse á resaca dun
dilatado e titánico labor político,
a súa renuncia prodúcese porque
se traslada a traballar en Huesca.

Así de entrada, nada máis...
“unos que vienen y otros que se
van”. Pero en media páxina de
xornal achamos exposta en toda a
súa crueza a eterna traxedia social
e económica de Cerdedo. Por un-
ha banda, un alcalde que se retira
tras 30 anos de exercicio gabándo-
se de non ter logrado para o con-
cello obras faraónicas nin grandes
logros (quizais os veciños de Cer-
dedo non fósemos tan merece-
dores deles como os de Lalín ou
Silleda), senón simplemente ter
enchido de chapapote até o último camiño de
cabras que puidese haber no concello e servido
de mediador entre os veciños nas súas cuestións
domésticas. Esa é a lembranza que nos queda
aos cerdedenses de Caramés: un sorriso para to-
dos e promesas de solucións que nunca chegan.

En canto á forma en que nos deixa, parece
calquera cousa menos a “mostra de valentía e
honradez” das que fala Louzán. Dimite deixan-
do un substituto que, como nos tempos da dita-
dura franquista, ocupa a cadeira de alcalde sen
ter sido elexido democraticamente polos veci-
ños de Cerdedo. Cando en todo o Estado se es-
tá a celebrar a chegada da democracia aos con-
cellos hai xa 25 anos. Cerdedo celébrao estrean-
do un alcalde que acada tal condición sen pre-
guntarlle á veciñanza se o quere como alcalde.
Os cerdedenses soubemos da inminencia desta
manobra cando nas pasadas eleccións aparecía
unha candidatura popular, presentando no se-

gundo posto a quen é xenro de Caramés e fun-
cionario do concello (igual que, casualidades da
vida, outra filla do alcalde). Como nos tempos
feudais, a sucesión dinástica estaba servida; só
era cuestión de tempo o recambio, pois estaba
claro que se trataba de situar no posto de alcal-
de a Xosé Balseiros dun xeito pouco ético e

pseudodemocrático, pois de todos é
sabido que os apoios que puidese
obter Balseiros nas urnas estarían
ben lonxe dos que lle regala seu so-
gro. Cerdedo estrea, deste xeito, un
alcalde cunha máis que dubidosa le-
xitimidade. Onde está a honradez?
Onde a valentía? De seguro estarían
na convocatoria de novas eleccións
municipais para que os cerdedenses
poidamos elixir o noso alcalde.

Por outra banda, a nova que ape-
nas ocupa tres liñas nos xornais é a
demisión do concelleiro Peleteiro
por motivos persoais. Motivos perso-
ais que son, nin máis nin menos, que
se ve obrigado a marchar traballar á
sombra dos Pireneos, deixando coa
súa familia a terra que os veu nacer.
Un ousado mozo que cometeu a he-
roicidade de fundar a súa familia en
Cerdedo, de pensar que podería criar
aquí os seus fillos con todas as re-
nuncias e desvantaxes que iso supu-
ña, mais apostou por Cerdedo de-
mostrando unha valentía que non to-
dos tivemos. Un traballador que ten-
tou sacar adiante a súa familia sen
buscar refuxio á sombra do poder ca-

ciquil que todo o controla e apodrece nesta bis-
barra afundida na desesperanza. Un cerdedense
máis que non se conformou coa esmola dun con-
trato temporal na administración municipal en
condicións de absoluta degradación económica
e persoal. Un home que rexeitou os lazos feudais
estabelecidos para tentar vivir con honradez sen
depender de favores nin servilismos. Un veciño
máis que pasa a acompañarnos no numeroso
grupo de cerdedenses que nos vemos obrigados
a pensar na nosa terra (a terra de todos), dende
máis alá dos seus montes.

Vemos, pois, en tan só media páxina de xor-
nal, a traxedia social de Cerdedo. A cara e cruz.
E Cerdedo segue vendo, hoxe como hai 30
anos, como emigra xente valiosa e como se po-
de ser alcalde sen ser elixido polos veciños.♦

ROBERTO VÁZQUEZ BLANCO é concelleiro
do BNG en Cerdedo

Nº 1.159 ● Do 13 ao 19 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

entretéñense
pelexando entre si.

Para que o
referendo europeo?
Ninguén o leu. Non é
vinculante. Dáse por
suposta unha
arrasadeira, de talvez
o 95 por cento. Por
que non o suspenden
e destinan os cartos
da propaganda ás
vítimas do
maremoto?

Que ben quedaría
Bush se, ás poucas
horas de coñecerse o
tsunami, tivese
anunciado un apoio
masivo ás vítimas
(aínda que logo fose
farol), con Powell
encargado de
organizar as axudas
e de convocar a
outros países na
campaña. Os EE UU
proclamaríanse
líderes mundiais e
poderían dicir que
están para o mao,
mais tamén para o
bo. Non se lles
ocurreu. A forza non
precisa de panos
quentes, nin de
diplomacia.

Hai que manipular a
xustiza. Facela
funcionar, non a
golpe de código,
senón a golpe de
telediario. Non é
baladí. Soxulgando a
De Juana Chaos,
incrementándolle o
cárcere ilegalmente,
dáselle unha mensaxe
de guerra á ETA.
Unha mensaxe que,
pola outra cara, di:
non renunciedes,
nada de treguas nin
de Ibarretxes, un
atentado a un pobre
concelleiro de cando
en vez, pouco lle
importa á cúpula que
reside en Madrid,
pero proporciona
ricos votos.♦

O alcalde franquista e o concelleiro emigrante

Xente de Cerdedo
ROBERTO VÁZQUEZ BLANCO

Xosé Balseiros converteuse en alcalde de Cerdedo após un pleno po-
lémico no que os grupos da oposición non puideron usar a palabra. 

‘Soubemos
da inminencia
da manobra
cando, nas

pasadas
eleccións,
aparecía

a candidatura
popular,
co xenro

de Caramés,
funcionario

do concello, no
segundo
posto”

da de dous terzos– da Comisión. Por outra
parte, a tan publicitada iniciativa lexislativa
popular non é, en puridade, tal: limítase a ser
un dereito de petición dirixido á Comisión
para esta, se o considerar oportuno, apresen-
tar a correspondente proposta de acto lexis-
lativo.

–Do resto, o Banco Central Europeo,
exento de calquera control democrático, se-
guirá a dirixir a política monetaria da UE ten-
do como obxectivo principal o mantemento
da “estabilidade de prezos” e actuando con-
forme “ao principio dunha economía de mer-
cado aberta e de libre concorrencia” mentres
que, pola súa parte, as nacións sen Estado eu-
ropeas deben contentarse con estaren repre-
sentadas xunto con rexións e entidades locais
nun fantasmal “Comité das Rexións”, de ca-
rácter meramente consultivo e ao cal, baixo
certas condicións, se lle recoñece o dereito de
acudir ao Tribunal de Xustiza que o Tratado
nega teimudamente aos entes sub-estatais.

Moi pouco. Pouco de máis como para
se contentar cun Tratado Constitucional
que consagra un goberno europeo tecno-
crático, centralizado e, de cada vez, menos
transparente. Un modelo que lonxe de
avanzar na superación dunha Europa dos
Estados a consolida na súa peor versión: a
Europa dos gobernos dos Estados, cre-
centemente liberados do control cidadán e
de calquera equilibrio cos demais poderes. 

Mais este non é, desde logo, o único ca-
dro institucional posíbel: poderían terse re-
forzado ainda máis as competencias do Par-
lamento europeo, dotándoo de iniciativa le-
xislativa, de poder de investidura do presi-
dente e dos demais membros da Comisión.
Un Parlamento bicameral cunha segunda
cámara onde os pobos europeos, entre eles
o galego, puidesen facer ouvir a súa voz. Un
Parlamento con competencias exclusivas
para autorizar o envío de tropas europeas e
con poderes efectivos de dirección da polí-
tica económica. Podería terse recoñecido
unha verdadeira iniciativa lexislativa popu-
lar ou, camiño da creación dunha verdadei-
ra cidadanía europea, os referendos vincu-
lantes a nivel da Unión. Poderían, en fin, té-
rense eliminado todas as competencias le-
xislativas –quitada a de iniciativa– que de-
tentan a Comisión e o Consello. 

Mais a Convención e os gobernos esta-
tais apostaron conscientemente por unha
Europa autoritaria e tecnocrática, construí-
da de costas aos cidadáns e aos pobos. Te-
rá de ser o noso non ao seu proxecto o que
lle abra o camiño a unha outra Europa
máis democrática e máis transparente.♦

(1) Como algún comentarista ten apuntado, custa en-
tender como os mesmos que levaron as máns á cabeza can-
do Irlanda rexeitou o Tratado de Niza en 2001 agoirando to-
do tipo de catástrofes, apresenten agora o retorno a Niza de-
rivado –supostamente– do rexeitamento do Tratado Consti-
tucional como unha nova catástrofe. Se tan negativo era es-
te Tratado, porque se obrigou daquela ao pobo irlandés a ce-
lebrar un novo referendo co fin de o aprobar?

(2) Bicefalia especialmente problemática no eido da
política exterior e de seguranza común, na que o presidente
do Consello Europeo asumirá a representación exterior da
Unión, “sen prexuízo das competencias do Ministro de
Asuntos Estranxeiros”.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ampla alarma social no pasado.
Estou a pensar en dous casos
criminais que ocorreron na mi-
ña cidade, Vigo, hoxe ignora-
dos polos xornalistas, non sei se
por falta de interese ou porque
se contaxiaron da desidia das
autoridades xudiciais e poli-
ciais. O primeiro é o caso da
morte de Sara Alonso. Publi-
couse que a autopsia non deixa-
ra claro a causa do falecemento
en letra pequerrecha e ninguén
entrou a valorar que hai un ho-
me preso por un suposto asasi-
nato do que nin sequera os fo-
renses conseguen saber nada.
Dá a sensación de que este
asunto vai acabar como o de
Déborah Fernández-Cervera:
para a opinión pública seguirá a

ser unha morte violenta mais en
realidade ninguén saberá a
ciencia certa que foi o que oco-
rreu. E non digo que non hou-
bese violencia porque si que
creo que a houbo, pero é traba-
llo dos informadores apertar
nas caravillas de xuíces, fiscais

e avogados para que todos sai-
bamos a verdade.

A outra historia esquecida foi
a das famosas bombas das casas
de Redondela. Un home estivo na
cadea durante meses e finalmente
soltárono sen probas. El, coitado,
xa quedou como o “terrorista” pa-

ra os seus veciños, pero todos nós
seguimos sen descubrir que miste-
rio provocou un dos ataques máis
estraños e terríbeis da historia re-
cente desta comarca.

Hai outros casos que seguro
que quedaron no tinteiro pero
que lles poñen de punta os pe-
los aos veciños que temos que
padecer, unhas veces páxinas e
páxinas de información sobre
violencia e logo silencio de me-
ses ao redor de asuntos nada
claros, máis ben inquedantes
porque nos fan preguntarnos
polos reais motivos de que non
se investigue, de que haxa tanta
impunidade ao noso lado.♦

FERNANDO VIEITES
(VIGO)

Os textos enviados a esta sección
non deben sobrepasar as 45 liñas.

Deberán estar identificados co nome, enderezo, documento de
identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia
sobre orixinais non solicitados.
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O caso Galindo
e o caso
De Juana
Xosé Luís Barreiro Rivas co-
menta en La Voz de Galicia
(10 de xaneiro) os últimos ca-
sos xudiciais. “Se se traga coa
excarceración do ex xeneral
Galindo, que gaña a súa liber-
dade a base de renarterias con-
sentidas polos xuíces, pérdese
autoridade moral para esixir
que o etarra De Juana siga no
cárcere despois de cumprir o
seu castigo na forma que a lei
lle impuxo. E se os grandes

partidos fan concesións dia-
rias ao populismo, que consi-
dera un escándalo unha excar-
ceración legal, e procura ata-
llos xurídicos para evitala, di-
ficilmente vai lograr  que os
cidadáns acepten a lei como
ultima ratio da convivencia
democrática”.♦

O dilema
dos socialistas
vascos
Santos Juliá comenta en El
País (9 de xaneiro) o “en-

diañado dilema” no que se
atopan os socialistas vascos
despois da maioría lograda
polo plano Ibarretxe na cá-
mara de Vitoria. “Se reforzan
o carácter plebiscitario que o
PNV pretende darlle ás elec-
cións de maio, mao; pero se
abandonan a senda pacente-
mente recorrida desde o
cambio do seu secretario xe-
ral, peor. Si, é posíbel que o
golpe da ETA e Batasuna
prestando o seu apoio ao pla-
no Ibarretxe desconcertase
momentaneamente a Imaz; é
posíbel. Mais, o seguro é que
deixou a López [líder dos
socialistas vascos] coa súa
estratexia arruinada: recom-

poñela esixirá tempo e astu-
cia. E do primeiro hai pouco,
e para o segundo apenas que-
da marxe”.♦

Defensa
da violación,
da Constitución
e do porrón
O comentarista de La Voz de
Galicia, Juan José R. Cala-
za analizaba, o 11 de xanei-
ro, a proposta de novo esta-
tuto vasco: “Non veño dar

leccións nin a recibilas senón
simplemente a refuxiarme no
surrealismo e de paso maldi-
cir a quen desafiuzan España
e a amortallan en planos e
estatutos e democracia cláni-
ca e tribalismo étnico so ca-
pa de comunidade nacional e
esquecen cando as súas nais
se entregaban en Madrid en
Bilbao en Barcelona gusto-
sas e sen recato ao vencedor
e volvían a casa cargadas de
pan e algún augardente para
papá (...). Por iso imos gañar
coas costas apoiadas na his-
toria Constitución en man
trabuco en man porrón en
man Quixote en man. Sem-
pre. España!”.♦

Música étnica
BIEITO IGLESIAS

Regresei de Andalucía con sentimentos
encontrados: en Sevilla lese moito o Abc, que
inxecta saudosismo franquista nas veas daque-

les notas (ghichos); da outra punta da corda turra un
tanguillo de Cádiz cantado por Chano Lobato, alegre
como unhas castañolas. Xa instalado na casa e mou-
gando roxós da toquilla, tropezo co Inimigo. Esta
palabra era antes un eufemismo beato pra non

mentar o Demo, pero no artigo de Alfonso de la Ve-
ga, que leo na Voz, designa ao ensinante desleal,
traidor á civilización española: ou sexa, a este leren-
da e a certos colegas fillos de Ibarretxe. Pola nosa
culpa, afirma Alfonso o Batallador, a nación españo-
la vese presentemente orfa de mentes preclaras, de
Barojas e Unamunos e Maeztus. Por culpa miña, es-
tes alumnos que rin as paciencias e intercambian co-
tifós eróticos mentres lles explico a planta dunha
igrexa bizantina, van acabar de canguros ou
repartidores de pizza en lugar de escribir poemas
machadianos. Eu digo ¡que chova!, porque che teño
bo lombo pra sobrelevar as críticas e porque o pasa-

do seis dos correntes cumprín corenta e oito anos,
idade na que te volves misántropo e nihilista se
loces dous dedos de testa. É refrán vello: quen nada
–nun mar groso de partículas elementais– non
afonda. Azúa (máis un españolista acérrimo, aínda
que moi listo) escribe no entanto: Non creo
demostrable que o mundo de pasado mañá esixa
máis universidades. Si, en troques, máis academias
de artes marciais (El País). Os reis trouxéronme un
disco de Santalices, unha voz tan ancestral como o
touciño lardeiro que comían meus avós. Escoiteino
na viaxe desde o sul, en impetuoso Toyota,
confundindo o touciño coa velocidade.♦

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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PAREJA / El Progreso, luns 10 de xaneiro do 2005.Pancarta a prol do etarra De Juana Chaos. Á dereita, o ex xeneral Galindo.



A.N.T.
O nacionalista Lois Pérez
Castrillo, que fora alcalde de
Vigo do 1999 ao 2003, abando-
na a corporación. Esta “deci-
sión persoal” vai parella a un-
ha ampla remodelación do
grupo municipal do BNG, que
tamén abandona a deputada
Olaia Fernández Davila. San-
tiago Domínguez Olveira pasa
a ser o novo voceiro municipal.

“É unha decisión totalmente per-
soal, tomada na intimidade. Lo-
go de 17 anos como responsábel
da política municipal do BNG e
de 13 anos como concelleiro
penso que teño esgotado o meu
ciclo político dentro da corpora-
ción viguesa”. Así lle explicaba
o ex alcalde nacionalista Pérez
Castrillo a A Nosa Terra a súa
decisión de abandonar o seu pos-
to como concelleiro e, natural-
mente, como voceiro municipal
do BNG no concello vigués.

Castrillo, que afirma que ti-
ña xa tomada este decisión hai
un ano, dá deste xeito un paso
adiante e remata coas discu-
sións que estaban a haber nos
organismos locais do BNG so-
bre o mellor xeito de comunicar
a súa marcha e de como anun-
ciala. “Así permito que o BNG
plante unha nova estratexia con
novas xentes e ideas”, declarou
Castrillo.

Explica Castrillo que se non
deixou antes a corporacións foi
porque quería ver culminado pro-
xectos nos insistira nos seus anos
de alcalde, como o PXOU (apro-
bado o día 30), o túnel do Areal
ou o aparcamento de rúa de Ur-
záiz, recentemente inagurados.

Pérez Castrillo reiterou a súa
aposta polo proxecto nacionalis-
ta no que pensa seguir traballan-
do como militante, quedando “á
disposición do BNG para outros
cometidos”. Posibelmente se in-
corporará á oficina nacional do
BNG nun prazo curto de tempo.

Castrillo declarouse “satis-
feito e orgulloso” da súa etapa á
fronte do corporación viguesa
como alcalde, na que, afirma, fo-
ron capaces de mudar moitas
cousas na cidade que “xa non te-
ñen volta atrás”. Así, resalta a
aposta pola peonalización, con
fitos como o do Calvario ou a
praza da Independencia, “contra
vento e maré”. Pero tamén o
contorno da rúa do Príncipe ou a
Alameda, que se vai pór agora en
marcha. Esta filosofía estaría
agora presente no novo PXOU.

Tamén resalta Castrillo como
logros o paseo do Lagares, de
Bouzas e Alcabre ou dotar todos
os colexios públicos de comedo-
res. “Creo que xa lle dei á cidade
todo o que podía darlle e, ao co-
mezo deste ano, penso que é un-
ha boa data para que outros co-
llan o relevo”.

Ampla remodelación

A marcha de voceiro municipal

nacionalista dálle paso a unha
ampla remodelación no grupo
do BNG na corporación vigue-
sa. Á súa marcha hai que enga-
dirlle a da número dous na súa
lista, Olaia Fernández Davila,
que se dedicará unicamente á
súa faceta de deputada no Con-
greso.

Até o de agora Davila viña
compatibilizando os dous car-
gos temporalmente, a petición
do grupo municipal vigués, que
consideraba necesario que exis-
tise maior coordinación co

Congreso para reclamar con-
xuntamente as infraestruturas
necesarias para Vigo. As nor-
mas internas do BNG non lle
permiten a unha mesma persoa
compatibilizar os postos de
concelleira e deputada.

Santiago Domínguez Olveira
será o novo voceiro municipal
nacionalista na corporación vi-
guesa. Domínguez é concelleiro
desde hai tres lexislaturas e per-
tence á Executiva do BNG, onde
e responsábel de Medios de Co-
municación.

Os postos que deixan vacan-
tes Castrillo e Davila, serán
previsibelmente ocupados por
Henrique Vieítez, que xa fora
concelleiro na anterior corpora-
ción municipal, responsábel
agora do BNG na comarca vi-
guesa e Silvia Bermúdez. A ex
concelleira Carme Martínez
Corbalán, á que lle correspon-
dería ocupar o posto de Castri-
llo, por ser a oitava na lista
electoral nacionalista, ten mani-
festado a súa vontade de non re-
cuncar na corporación.♦
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Latexos

Tortura e
cinismo
X.L. FRANCO GRANDE

Xa se cumpriron  tres
anos da chegada a
Guantánamo dos

primeiros presos da “guerra
contra o terrorismo”. De entón
para acá, os EE UU víronse
obrigados a grandes esforzos
de cinismo para daren unha
imaxe dixerible da barbarie
que instauraron por mor daque-
la guerra. Tanto que,
recentemente,  trataron de idear
o que eles chaman unha redefi-
nición do concepto de tortura.

Na páxina da internet do
Departamento de Xustiza xa
non se inclúe o contido
anterior que determinaba a
existencia de tortura, ou sexa,
unha dor extrema e agoniante.

Agora  xa sería tortura a
angustia mental prolongada o
mesmo que o sufrimento físi-
co. Pero o documento non
pode ser máis cínico: “A tor-
tura –lese nel– é noxenta tan-
to para as leis e valores esta-
dounidenses como para as
normas internacionais”.

Pero ao mesmo tempo,
neste mes de xaneiro, tívose
noticia de que o Goberno dos
EE UU se dispón a crear as
condicións necesarias –edifi-
cios carcerarios,
maiormente– para a
detención indefinida de
presuntos terroristas para pri-
valos do debido proceso
legal. A información deuna o
The Washington Post e
ninguén a puxo en dúbida
por máis que nela se aludía a
unha fonte de alto rango do
Goberno. E a revista
Newsweek informa de que
hai o proxecto de crear no
Iraq “escuadróns da morte” á
maneira do chamado modelo
salvadoreño.

Á par de todo iso, sábese
que os EE UU manteñen en
todo o mundo 25 centros de
tortura semellantes ao de
Guantánamo. E, segundo un
informe de Human Rights
First, “mentres o público
siga centrando a súa atención
en Guantánamo, seguirá
ignorando a existencia de 24
centros de detencións
secretos”. Pensan algúns que
o Goberno mesmo está moi
satisfeito da polémica sobre a
base en territorio cubano: esa
sería xustamente unha
estratexia de distracción.

Do Secretario de Xustiza,
Al Gonzales, falaremos outro
día. Pecharemos este artigo
dicindo que nin a Adolf
Hitler se lle ocorreu –e se se
lle ocorreu nunca a levou á
práctica– unha tortura tan al-
draxante e contraria á nature-
za humana como a de manter
presuntos terroristas, sen xuí-
zo nin ningunha garantía
civilizada, en prisión secreta
e indefinida. Trátase dunha
decisión máis que infernal,
pois o inferno esixe un culpa-
ble. No inferno éntrase e non
se sae. Aquí tamén, pero non
se sabe por que.♦

O ex alcalde Castrillo e a deputada Davila deixan a corporación

Santiago Domínguez Olveira,
novo portavoz municipal do BNG en Vigo

Os nacionalistas negan que a
dimisión de Castrillo obedeza a
calquera estratexia co fin de
posibilitar un entendemento
cos socialistas, porque conside-
ran que “a división interna e a
falta de control do partido do
grupo municipal socialista en
Vigo impide calquera achega-
mento ou diálogo”.

No PSOE tamén negan que
vaia cambiar algo. Desde a
Executiva local socialista María
Herminda, afirma que “o grupo
municipal é autónomo nas súas
decisións e réxese independente
do partido, non ten que ver coa
súa vida orgánica”. Ao mesmo
tempo afirma que a dimisión de
Castrillo “é un problema do
BNG, de saber por que o fan.
Na estratexia que queren seguir
nós non nos metemos”, pero ta-
mén puntualiza que “a repercu-
sión xa se verá co tempo”.

Desde o grupo municipal
socialista, Miguel Barros pensa
que a marcha de Pérez Castrillo

non vai servir para propiciar o
entendemento entre ambos os
grupos municipais.

Non é deste parecer o vocei-
ro do Partido Galeguista, Ma-
nuel Soto. O ex alcalde consi-
dera a dimisión de Castrillo
“unha retirada estratéxica para
facilitar un entendemento do
BNG co PSdeG-PSOE.

Soto afirma que o BNG trata-
ría de “reconducir a situación po-
lítica da cidade”, pero que o ente-
demento entre nacionalistas e so-
cialistas non será posíbel “men-
tres Mariño continúe á fronte do
grupo municipal socialista”. 

Precisamente, o anuncio da
dimisión do voceiro do BNG
prodúcese dous días antes de
que se discutan os orzamentos
municipais. Mariño anunciou a
súa decisión de absterse co seu
grupo para permitirlle a alcal-
desa do PP, Corina Porro apro-
bar os orzamentos. O BNG vo-
tará en contra.

Pero se o próximo venres,

14 de xaneiro, Pérez Mariño
mudase de postura, a alcaldesa
podería verse na obriga de pre-
sentar unha moción de confian-
za. Aquí podería comezar unha
nova etapa de negociación entre
socialistas e nacionalistas. 

Pero esta nova reviravolta
na política municipal viguesa
semella difícil. A cada vez máis
controvertida figura de Mariño
impídelle calquera capacidade
de manobra ao seu partido, logo
de negarse en repetidas oca-
sións a abandonar o seu posto.
No partido tampouco teñen na-
da claro que debería ser o seu
substituto. Así que, entre loitas
interna e medos ao futuro o PP
é probábel que chegue ás elec-
cións autonómicas co goberno
vigués en minoría. Só a presión
popular podería facer mudar de
opinión aos socialistas. 

Sexa como for, a marcha de
Pérez Castrillo abre polo menos
un novo debate sobre a situa-
ción municipal viguesa.♦

A pelota no tellado do PSOE

Lois Castrillo e Santiago Domínguez Olveira no acto de renuncia do ex alcalde.                                                       CASTILLO/AGN
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Tratado
europeo
XOSÉ M. SARILLE

Unha persoa relacionada
coa revista dixital
www.rebelion.org leva

varios meses esforzándose en
conseguir información sobre o
Tradado da Unión Europea a
través de calquera medio que
non sexa a arañeira. Até estes
días non lograra absolutamente
nada que se puidese considerar
información consistente. Fixei-
me nos desvelos deste home
hai xa varias semanas. Tratara
de localizar o texto completo
do tratado e para iso
desprazouse a gabinetes muni-
cipais, autonómicos e mesmo
intentouno no Ministerio de
Asuntos Exteriores e nas enti-
dades dependentes de Europa,
e por moi incríbel que
pareza… nada. 

Se buscar o texto do trata-
do se converte nunha aventu-
ra para alguén que pon ánimo
e vontade en buscalo, mal po-
dería acceder ao articulado
ese oitenta e nove por cento
de cidadáns que recoñece non
saber nada da norma. E
tampouco ese oitenta por cen-
to, coido que era, que afirma-
ba que ía votar a favor. 

Realmente a confianza ce-
ga nos políticos é moito maior
do que se di, o grao de
conciencia e responsabilidade
social moito menor e a capaci-
dade subliminal da publicida-
de simplemente indescritíbel.

É verdade. Neste último
mes poucos privilexiados
lograron ter na man un
exemplar do tratado porque as
institucións non o editaron. Eu
conseguín dous. Un regaláron-
mo na billeteira de Alsa en
Santiago, o outro
entregáronmo nunha cabina de
portaxe das autoestradas do
Atlántico. Por esta causa, con
razón ou sen ela, deducín que
o tratado tiña que ver especial-
mente coa libre circulación de
persoas e mercadorías, que era,
se se lembran, no que ía favo-
recer a Galiza a entrada no
Mercado Común, segundo di-
cía o PSOE e AP cando entra-
mos en Europa. Pero non se
trata de facer demagoxia, nin
tampouco de trocar de casaco,
cando un xa se definiu sobre o
choio nun artigo anterior. 

De calquera xeito, por que
as institucións non dan
información seria e estrutura-
da? Porque a análise rigorosa
entre dúas opcións razoábeis,
ou o que é o mesmo, o discer-
nimento e a disquisición levan
a unha apertura de criterios in-
desexábel para os partidos
maioritarios, que pretenden
unha votación á búlgara.

Prefírese a propaganda
imprecisa, fragmentada e até
certo punto frívola dos famo-
sos, que van publicitando arti-
gos soltos do Tratado. Por que
non incentivaron a lectura ma-
siva e completa? Os cidadáns
sabemos analizar e concluír
sobre asuntos amplos.♦

Os últimos estudos indican
que o epicentro económico es-
tase trasladando cada vez
máis cara o Mediterráneo. A
que se debe?

Son zonas que están máis co-
nectadas cos centros de gravida-
de europeos e polo tanto poden
transportar mercadorías en me-
nos tempo. En segundo lugar son
máis atractivas porque ofrecen
solo máis barato e tecnoloxía
máis avanzada que o noroeste.
En terceiro lugar, fan un gran es-
forzo de promoción territorial
con estratexias de futuro moi
consolidadas.  Este fenómeno
estase a dar en zonas localizadas
da área Mediterránea, como Bar-
celona e Valencia, e en Madrid,
que é case onde se atopa o epi-
centro. Que se organicen Xogos
Olímpicos ou outros eventos de
carácter internacional nestas ci-
dades non é unha casualidade.

Que tipos de empresas se
establecen neses lugares?

Sobre todo ubícanse empre-

sas de tecnoloxía media-alta e
alta. Polo tanto, nesta área atopa-
remos case todas as empresas da
información e da telecomunica-
ción, as relacionadas coa sofisti-
cación da robótica, todo o con-
cernente a servizos avanzados,
sector financeiro e de seguros, e
todo o que fai referencia á bio-
tecnoloxía. A industria pesada,
que está sometido a un sistema
moi ríxido, está abandonándose
para dar paso a estas novas em-
presas de moito valor engadido.

Dentro da área Mediterrá-
nea hai diferenzas?

As empresas concéntranse
cada vez máis en comarcas que
levan a cabo políticas de metró-
poles tecnolóxicas, parques tec-
nolóxicos ou grutas. Destacan
sobre todo o Vallés, o Llobregat
ou Tres Cantos.

Que responsabilidade te-
ñen as políticas públicas para
que o centro económico se fose
concentrando cada vez máis
en Madrid e nalgunhas áreas

do Mediterráneo?
O empresario é quen decide

a ubicación en función dos cus-
tes e dos mercados, pero a actua-
ción da administración pública
condiciona esta decisión. Por
exemplo, determinan a cualifica-
ción da poboación. Son a Xunta
e o Ministerio os que dan cartos
para que a preparación sexa dun-
ha ou doutra forma. Son tamén
as administracións públicas as
que deciden o gasto en investi-
gación e desenvolvemento e nas
patentes (I+D+I). Por último, ta-
mén depende dos gobernos o
gasto en equipamento, infraes-
truturas e publicidade. Se as ad-
ministracións privilexian nestes
capítulos a unhas zonas en detri-
mento doutras entón explícase
que haxa lugares máis e menos
atractivos para os empresarios.
Pero neste desenvolvemento ta-
mén tiveron moito que ver as ad-
ministracións autónomas.

A que se refire?
En Europa existen tres mode-

los de desenvolvemento econó-
mico. O primeiro sería o modelo
francés, no que os departamentos
rexionais estarían encargados do
impulso económico. O segundo
sería o alemán, no que as empre-
sas terían a iniciativa. O terceiro
sería o británico, no que as uni-
versidades, mediante un gran fi-
nanciamento e gasto en I+D pro-
moven o desenvolvemento. O
modelo español é unha mestura
entre o modelo francés e alemán.
Os parques tecnolóxicos nacen
por iniciativa das administracións
autónomas, pero logo as empre-
sas teñen que aproveitar ese tirón
público. Non obstante en Galicia
a estratexia foi mal seguida por-
que a política de parques empre-
sariais seguiu máis políticas de
equidade que de eficiencia, como
case todo neste país. Logo do par-
que tecnolóxico de Ourense, que
puxo en marcha o Tripartito, de-
cidiuse facer case un parque por
cada concello seguindo unha ra-
cionalidade localista e antieconó-

Fernando González Laxe
‘Para que Galicia medre hai que abandonar

o modelo económico centralizador’
RUBÉN VALVERDE

Foi presidente da Xunta entre 1987 e 1989 no chamado Goberno Tripartito (PSOE,
Coalición Galega e Partido Nacionalista Galego). Na actualidade exerce como ca-
tedrático de Economía Aplicada na Universidade da Coruña e director do Instituto
Universitario de Estudos Marítimos. Nesta entrevista analiza o futuro de Galicia.

PACO VILABARROS
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mica. Así atopámonos con nume-
rosos parques baleiros e con ou-
tros en determinadas comarcas
nos que xa non hai espazo.

Falaba antes de que un dos
factores do desenvolvemento é
a cualificación. Moitos profeso-
res universitarios de pólas téc-
nicas quéixanse de estar prepa-
rando cerebros para exportar.
Coincide con esta visión?

Somos das autonomías que
menos gastamos en formación.
Os orzamentos para as universi-
dades son escasos. Non estamos
entre as primeiras en publica-
cións científicas nin en patentes.
Son dos que pensa que o desen-
volvemento dun país non se mi-
de pola renda per cápita senón
polo grao de tecnoloxía e educa-
ción. A carencia de tecnoloxía
crea lastres de cara o futuro.

Como se poden corrixir os
desequilibrios económicos?

Pois apostando por un siste-
ma de desenvolvemento policén-
trico en lugar de radial. Consiste
en que non haxa un só centro eco-
nómico, senón que estes se multi-
pliquen e estean interconectados
entre si no menor tempo posíbel.
En Europa existe un pentágono
imaxinario que une Londres, Pa-
rís, Munich, Milán e Berlín. Nes-
te eixo concéntrase máis do 40%
da produción económica europea,
pero tan só representa o 18% do
territorio. A alternativa a este mo-
delo centro-periferia, é deseñar
unha rede na que existan as mes-
mas oportunidades para os espa-
zos colindantes. O mesmo ocorre
no Estado ou en Galicia. Aquí
non podemos apostar por un cre-
cemento en torno á capital, nin
aos dous polos económicos que
son Vigo e Coruña, máis as súas
áreas de influencia. Con este mo-
delo que se está seguindo até ago-
ra Galicia está a quedar desarte-
llada. Para activar a nosa econo-
mía hai que xogar con varios nú-
cleos, que poden ser as comarcas
de Coruña-Ferrolterra, Vigo-Po-
rriño, Pontevedra-O Salnés, Ou-
rense-Carballiño, Lugo-Monforte
e A Mariña. Este modelo propi-
ciaría unha economía máis har-
mónica e evitaría o despoboa-
mento e o abandono rural. 

Como se leva a cabo este
modelo descentralizador?

Mediante as políticas de co-
hesión territorial. En Europa es-
tase analizando agora se os fon-
dos que se investiron nas rexións

serviron para conectalas. En Ga-
licia é verdade que eses recursos
propiciaron que aumentase a ren-
da per cápita, pero aínda están
pendentes as conexións. Sen
elas, estamos cada vez en maior
desvantaxe para competir. Anali-
zando o mapa de Europa por
tempos vemos como hai cidades
como Sevilla, Madrid ou Catalu-
ña que están no centro porque te-
ñen gran capacidade de conectar-
se cos puntos principais de Euro-
pa de xeito rápido. Pola contra,
Galicia, Huelva, incluso Porto ou
Lisboa estarían na periferia por-
que carecen de ferrocarril de alta
velocidade e outras conexións. A
economía hai que medila en car-
tos pero tamén en tempo. 

As infraestruturas que in-
cluía o virtual Plano Galicia
son necesarias?

Son básicas. Cando se fala de
economía moitos esquecen que
en gran medida é sedución. Un
empresario á hora de establecer
unha empresa non vai apostar
por un sitio que está mal conecta-
do cos mercados e no que lle vai
custar tempo producir. O que pa-
sa é que ninguén coñece en reali-
dade en que consistía o Plano
Galicia. O plano de infraestru-
turas ideal sería un consensuado
polas tres forzas do Parlamento.
Preguntándolle os tres partidos
cales son as necesidades que ten
Galicia en materia de infraestru-
turas, seguramente coincidirían
nas dez que son prioritarias, por-
que son de sentido común. O im-
portante sería que esas infraestru-
turas se planificasen ben, pero
sobre todo que se fixesen rápido.
Non podemos ir con tantos anos
de atraso con respecto a outras
autonomías. Hai que transmitirlle
á cidadanía galega a idea de que
é factíbel a realización dos pro-
xectos que se propoñen e que son
lóxicos e necesarios.

Moitos economistas afir-
man que o exemplo a seguir é
Irlanda.

Irlanda xogou con moitos pa-
rámetros. Algúns deles poderia-
mos utilizalos e outros atoparían
maior oposición. Irlanda abriuse
ao capital estranxeiro sen poñerlle
ningún pero, baixáronlle os im-
postos a ese capital, flexibilizouse
de todo o mercado laboral, priva-
tizáronse moitas das infraestru-
turas e investiuse moito en I+D e
en formación. Nós podemos se-
guir algúns destes exemplos, pero

outros non serían aceptados pola
maioría da poboación. Cada país
ten a súa peculiaridade e nós te-
mos que aproveitar as nosas.

Cales son?
Posuímos moitos recursos

naturais pero non somos capaces
de desempeñar todo o ciclo pro-
dutivo. Aínda máis, sobre todo
perdemos aqueles ciclos que
achegan maior valor engadido.
Un dos exemplos é o da madei-
ra. Temos os bosques, temos ma-
deira, temos unha fábrica de ce-
lulosas, unha industria de moble,
pero non temos papel, que é a
que xera maior valor. Temos un
grao de especialización moi alto
en recursos naturais e produtos
vencellados co material de trans-
porte, o téxtil, pero habería que
avanzar moito máis no sector de
alimentación, biotecnoloxía e
farmacia no que posuímos un
gran potencial. Tamén debería
apostarse polo turismo e ocio.
Mais sobre todo, o noso gran re-
to é explotar ao máximo o noso
potencial en materia de comuni-
cación e transporte marítimo.♦

Existe un informe de CC OO
que indica que para que Ga-
licia converxa coa media es-
pañola debería medrar du-
rante dezaseis anos un punto
por riba. É factíbel?

Co actual modelo non é po-
síbel xa que se basea no curto
prazo, no sostemento das em-
presas pola vía da subvención
directa e dirixida e na protec-
ción fronte a competencia es-
tranxeira. Hoxe estamos nunha
era global na que precisamos
poder competir e iso só se fai
sendo produtivos. A produtivi-
dade gáñase mediante investi-
mento en tecnoloxía, capaci-
tación e cualificación dos tra-
balladores e dándolle as empre-
sas unha dimensión axeitada.

Hai que ter en conta que o 50%

das empresas galegas teñen só
unha persoa asalariada. Son
microempresas. Só o 10% das
nosas empresas ten máis de dez
traballadores. Polo tanto, o ni-
vel de produción é moi baixo.
Con esta dimensión non se po-
de ser competitivos, nin atender
a un mercado amplo.

Existe tamén falta de ca-
pitalización?

Non. Por sorte os galegos
temos aínda capacidade de
aforro e unhas entidades finan-
ceiras que ofrecen uns baixos
tipos de interese.

Algúns economistas ex-
plican que un dos problemas
do noso desenvolvemento ra-
dica en que se aproveitaron
as sinerxias en certos secto-
res como o do automóbil pe-
ro se desaproveitaron no na-
val e na pesca.

O automóbil é un clúster que
funciona moi ben pero a mágoa
é que se trata dun exemplo illa-
do. Falla o clúster do téxtil, por
exemplo. O naval-pesqueiro é
só unha gran cadea que aínda
non se desenvolveu de todo. Por
exemplo, hai determinados pro-
dutos que apareceron no merca-
do e que nós poderiamos desen-
volver. Si foi adiante e hai que
seguir apostando pola acuicultu-
ra. Hai tres empresas galegas
que traballan con gran calidade.
Polas características das nosas
augas podemos cultivar o roda-
ballo, o salmón, o ollomol, o
abadexo e a corvina. Estase en-
saiando o cultivo do polbo. Can-
do se supere unha pequena difi-
cultade que hai na súa cría, en-
tón Galicia converterase no pri-
meiro país en oferta de produtos
mariños cultivados.

A acuicultura é alternati-
va á pesca tradicional?

Non. Simplemente é com-
plementaria. Cómpre cambiar
as políticas da Unión Europea
en materia de pesca para explo-
tar a nosa potencialidade. En
2002 desaproveitouse unha
oportunidade histórica para uni-
ficar a política pesqueira. Nesta
materia debería facerse como
coa política agraria. Se a pesca é
un recurso común, entón por
que non se lle pon bandeira eu-
ropea e se sigue optando polas
bandeiras dos Estados? Con es-
te modelo estanse dando multi-
tude de paradoxos. Hai países
que non teñen tradición pesquei-
ra que teñen asinada unha cota
que logo venden a outros Esta-
dos. Hai outros que tiñan tradi-
ción pero que a abandoaron. Fi-
nalmente están os que queren
potenciar a tradición pesqueira
como é o caso de Galicia. A nós
interésanos que o recurso sexa
xestionado de maneira común.
En segundo lugar, non quere-
mos que se poñan impedimen-
tos aos investimentos de capital
noutras zonas de Europa. Os ar-
madores galegos deberían poder
investir en Bélxica, Reino Uni-
do ou Holanda.♦

‘O pequeno tamaño das
empresas galegas impide
que sexan produtivas’

Na posíbel reforma estatuta-
ria que se está a debater pen-
sa que se debería incluír al-
gún precepto económico?

Se na Constitución Europea
vemos ben que se inclúan obxe-
tivos e preceptos en termos de
cohesión territorial e social, na
reforma do Estatuto deberían in-
cluírse tamén varios principios.
Tamén se deberían incluír artigos
que recollesen mecanismos de
participación cidadá. 

De cara as seguintes elec-
cións galegas, pensa que será
posíbel unha alternativa
PSOE-BNG?

Sempre defendín que o Go-

berno de Galicia estivese com-
posto por socialistas e naciona-
listas. Penso que os cidadáns
están cansados do Goberno do
PP e que buscan que se abra un-
ha nova etapa que substitúa a
anterior. As forzas políticas te-
ñen que facer como en econo-
mía, seducir. Agardo que Emi-
lio Pérez Touriño gañe as elec-
cións pero en caso de non aca-
dar a maioría necesaria buscará
pactar co BNG.

Existe cohesión dentro do
PSdeG-PSOE?

Absoluta. Tal vez noutras
etapas houbese dous sectores
con apostas distintas, pero hoxe

pesa máis a necesidade de cam-
bio que unha disputa interna.
Supoño que dentro do BNG
ocorre o mesmo. 

Que modelo vai seguir a
proposta de reforma de Esta-
tuto de Pérez Touriño?

Hai que comezar dicindo que
é unha reforma necesaria porque
a situación cambiou moito den-
de comezos dos anos oitenta. O
modelo que seguirá será o cata-
lán, que está dentro do marco
constitucional e Europeo. É o
ideal porque achega un grado
competencial necesario para o
noso desenvolvemento. Por
exemplo, é fundamental ter pre-

senza internacional porque den-
de o punto de vista económico
cómpre coñecer as estratexias
utilizadas por outros países para
poder competir.

Por certo, que lle parece
que o alcalde de A Coruña si-
ga coa disputa polo nome?

Hai distintas sensibilidades,
pero o que está claro é que a
competencia correspóndelle á
Xunta e polo tanto non debería
haber ningunha disputa nese
sentido. Simplemente hai que
respectar a lexislación vixente
que está feita a partir de estudos
de distintos filólogos que son os
que entenden de toponimia.♦

‘Cómpre que Galicia teña presenza internacional
para poder ser competitiva’ 

PACO VILABARROS
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Esta semana comezaron os traba-
llos para recuperar o foxo que, no
século XVIII, protexía o recinto do
arsenal ferrolán. Simultaneamente,
as rúas do barrio da Magdalena es-
tán a ser reurbanizadas grazas a un
convenio asinado co Instituto Ga-
lego de Vivenda e Solo e os fondos
de cohesión europeos.

O investimento para recuperar
o foxo do arsenal –nunha primei-
ra etapa escavarase un tramo de
100 metros– ascende a máis de
338.000 euros. O Concello sufra-
gará tal importe acolléndose ao
convenio suscrito coa Xunta para
a reurbanización do casco históri-
co da cidade. Unha vez que finali-
cen os traballos terase recuperado
unha das obras hidráulicas máis
importantes do século XVIII.

Mentres este “equipo” traballa
á beira do recinto militar, as rúas
do centro histórico son tamén to-
madas por maquinaria pesada.
Nos vindeiros anos acometeranse
tarefas de reurbanización nas
principais rúas do barrio da Mag-

dalena, para dotalas de servizos
–auga, telecomunicacións, electri-
cidade, gas...– e mellorar conside-
rabelmente o seu estado. Amplia-
ranse as beirarrúas, soterraranse
os cabos do tendido eléctrico e
substituirase o firme actual por
granito de diversas tonalidades.

As tarefas que están a desen-
volverse no barrio da Magdalena
son tamén a antesala dun proxec-
to máis ambicioso: a súa peona-
lización definitiva, que podería
producirse no ano 2007, deixan-
do como vía habilitada para o ac-
ceso de vehículos a rúa do Sol.

Sen dúbida trátase de salientá-
beis melloras para a cidade, os seus
habitantes e as persoas que a visi-
tan. Con todo, cabe a posibilidade
de que estean a “esquecer” materias
importantes: beirarrúas intransitá-
beis ou calzadas máis recomendá-
beis para os deportes de risco que
para a condución de vehículos. Os
cambios e as melloras sempre son
ben recibidos. Pero ollo, hai máis
concello fóra do centro histórico.♦

Estamos en obras
MARTINA F. BAÑOBRE

Obras de distinto tipo ocupan a cidade, des-
de as arqueolóxicas até a peonalización.
Moita maquinaria pesada para este ano.

Ferrol

Alá eles
CARLOS AYMERICH

O BNG leva anos empeñado en alcanzar na Galiza un
amplo consenso nacional polo autogoberno e as infraes-
truturas. Arriscando gaños electorais no curto prazo para
lograr que o país avance. Porque o BNG sabe que pór a
Galiza no lugar que merece ten que ser cousa de todos os
galegos e de que, nesa empresa, non sobra ninguén. Fó-
ra, claro é, dos que voluntariamente se queiran excluír. O
pasado 7 de xaneiro en Rianxo, no quincuaxésimo quin-
to cabodano da morte de Castelao, o portavoz nacional
do BNG, Anxo Quintana, renovou este chamado ao resto
das forzas políticas e ao conxunto da sociedade galega.

Parcial –e pode que interesadamente– o PP respondeu
a este chamamento, comprometéndose a reclamar para
Galiza un tratamento xusto no Plano Estatal de Infraes-
truturas (PEIT) que o Ministerio de Fomento está a ulti-
mar. É curioso, e non pode deixar de ser resaltado, que o
partido que sustenta o actual goberno galego teña que
agardar á convocatoria do BNG para cumprir co seu de-

ber de defender os intereses de Galiza. Mais, en calquera
caso, benvidos. Benvidas tamén as caixas de aforros ga-
legas, que só agora manifestan explicitamente un com-
promiso con Galiza que, é de agardar, se estenda axiña ao
uso normal da nosa lingua. Magoa que esta aparente boa
disposición do PP galego non abranga a elaboración de
propostas conxuntas de afon-
damento no autogoberno de
Galiza e que, neste aspecto, a
atitude da Xunta se limite á
crítica do que se fai en Cata-
luña ou en Euskadi.

O PSdeG-PSOE de Emi-
lio Pérez Touriño recusou
responder a esta convocatoria
unitaria. A razón, seica, é a de
non comparecer conxunta-
mente cun PP ao que eles
apoñen toda a responsabili-
dade pola situación de Gali-
za. A nosa parella de baile, di Touriño, é Zapatero e non
Fraga. Ainda foi máis alá: se o BNG segue a colaborar
co PP non é posíbel un goberno conxunto de nacionalis-
tas e de socialistas. Recusan, pois, apuntarse á causa co-
mún, a defensa de Galiza. E á marxe de escusas bailato-
rias o que fai o PSdeG-PSOE é o de sempre: actuar co-
mo delegado en Galiza do goberno español antes que co-

mo representante dos cidadáns galegos que, confiando
en promesas que agora se ven incumpridas, votaron de
boa fe por ese partido.

Sorprenden, ademais, os reparos que agora se poñen
a unha colaboración co PP que o PSOE procura in-
sistentemente en Madrid (así contra o Plano Ibarretxe, no

Pacto Antiterrorista, no Trata-
do Constitucional Europeo,
etc.) e que ten ensaiado tamén
na Galiza: permitindo coa súa
abstención a aprobación dos
orzamentos do goberno do PP
en Vigo ou acollendo hospita-
lariamente no Pazo de María
Pita o goberno Aznar en ple-
no. Por xa non  falar doutros
organismos, como o Consello
da Xuventude de Galiza, on-
de o pacto entre as xuventu-
des do PP e do PSOE impediu

a presidencia de Galiza Nova.
En fin. Polo demais tranquilidade. Serán os electores

os que xulguen as actuacións de cadaquén, a súa cohe-
rencia na defensa dos intereses de Galiza e, por certo, se-
rán eles tamén os que decidan cal será a composición dun
goberno galego alternativo ao do PP. O PSdeG-PSOE,
como sempre, é libre de botarse fóra. Alá eles.♦

‘O que fai o PSdeG-PSOE
é o de sempre: actuar

como delegado en Galiza
do goberno español

antes que como representante
dos cidadáns galegos”

Entrada ao Arsenal.

Carlos Casares
os amigos, as imaxes,

as palabras
Varios Autores

A NOSA TERRA



Para a empresa concesionaria da
privatización da AP9, o investi-
mento nas autoestradas galegas
rexistra un beneficio maior que a
suba rexistrada na vivenda des-
pois de oito anos de boom inmo-
biliario. E mentres o portavoz
dos socialistas galegos, Emilio
Pérez Touriño, anunciaba a posi-
bilidade de liberar a peaxe da
ponte de Rande, a adxudicataria
subía novamente o prezo da AP9.
Algúns casos resultaron notábeis,
como por exemplo o da Barcala,
que subiu o 33%. Polo xeral, o
incremento non foi tan acusado,
aínda que superou sempre o índi-
ce de prezos ao consumo, xa que
subiu 45 céntimos o percorrido
total da autoestrada. Se en de-
cembro custaba ir de Ferrol a Tui
13,95 euros, agora custa 14,40
euros, o 3,22% máis. Ademais, a
suba é maior nos treitos con máis
tránsito, de forma que os benefi-
cios da concesionaria aumentan
en maior medida que o incre-
mento global da peaxe.

Ao parecer, o Ministerio de
Fomento non publicou a corres-
pondente orde de suba da peaxe e
o concello de Culleredo, onde
habitan a maior parte dos afecta-
dos pola suba do 33% na Barca-
la, anunciou que recorrerá aos tri-
bunais. Entre Vigo e Pontevedra
a reclamación non só é polo in-
cremento, senón tamén pola dife-
renza de prezos que hai co norte.

Tanto a suba de prezos de
principios de ano como as dife-
renzas de tarifas entre o norte de
Galiza e o sur levaron a distin-
tos sectores sociais pontevedre-
ses a protestar. Reclaman a revi-
sión do incremento e que se re-
parta o custe das peaxes para
que sexa igual por quilómetro
en toda a AP9.

O caso andaluz

Os elevados prezos da AP9, so-
bre todo no treito de Pontevedra
a Vigo –son aínda maiores entre
Redondela e Vigo, xa que dous
quilómetros custan 64 cénti-
mos– non teñen parangón nou-
tras partes da Península. O caso
da autoestrada entre Cádiz e
Xerez é indicativo das dispari-
dades de prezos que pagan os
usuarios segundo a zona do Es-
tado na que viven e dos com-
promisos do Goberno central
para con esas zonas.

Mentres que os vinte e dous
quilómetros que hai entre Vigo
e Pontevedra cústanlle aos
usuarios 2,6 euros, cubrir os

vinte e sete quilómetros que se-
paran a Cádiz de Xerez supoñen
1,05 euros, menos da metade
por un traxecto de superior lon-
xitude. Estes prezos significan
que os galegos pagan 11,8 cén-
timos por quilómetro mentres
os andaluces desembolsan tres
céntimos cada quilómetro.

É máis, recentemente o Mi-
nisterio de Fomento e a Junta
de Andalucía acordaron rescatar
no próximo mes de abril a con-
cesión desta autoestrada, que
volverá a ser pública e que su-
primirá unha peaxe que hoxe xa
é moi reducida.

En Galiza, todo o que conse-
guiron os usuarios foi unha sub-
vención parcial da peaxe en dous
treitos vitais como Rande e A
Barcala, aínda que o Estado non
participou na rebaixa nin co PP
nin co PSOE no poder. A gratui-
dade da peaxe de Rande e da
Barcala está limitada a poucos
usuarios, aqueles que están em-
padroados no Morrazo e no con-
torno coruñés. Por outra banda,
está sometida a determinadas
condicións e non permite unha
media de máis de dúas viaxes
por día –en caso contrario hai
que abonar o importe. Ademais,
a subvención corre a cargo da
Xunta e da Deputación, non é
definitiva e obriga aos seus be-
neficiarios a incluíla na súa de-
claración da renda porque repre-
senta un ingreso. Por se os atran-
cos non abondasen, ás veces hai
problemas. Os condutores coru-
ñeses estrearon o ano pagando a
peaxe da Barcala por un erro re-
xistrado nas súas tarxetas. O pro-
blema está aínda en vías de solu-
ción e en breve os dous mil afec-
tados recibirán novas tarxetas.

Política de infraestruturas

A política de dotación de infraes-
truturas en Galiza non está dema-
siado clara. Un exemplo repre-
séntao a unión entre Ourense e
Santiago. A estrada de titularida-
de estatal que une as dúas locali-
dades está en mal estado mais nin
o Ministerio de Fomento a repara
nin a Xunta demanda a súa con-
servación. A situación da vía de
comunicación xustifica a cons-
trución dunha autovía, posto que
non existe outra alternativa para
unir Ourense con Santiago, pero
a Xunta en lugar de esixir a súa
construción, aceptou financiar
unha autoestrada de peaxe. A em-
presa concesionaria desta vía de
pago benefíciase da necesidade
do seu uso para trasladarse entre

Ourense e Lugo, xa que empre-
gar a N-525 implica riscos im-
portantes debido ao estado de
conservación desta estrada.

En xeral, se o litoral padece
a sangría dunha AP9 de pago
con peaxes moi elevadas, o inte-
rior non remata de estruturarse,
ben porque as novas autovías só
unen Ourense con Vigo e Lugo
coa Coruña ou ben porque ta-
mén deben pagar ou deberán fa-
celo no futuro.

Na actualidade, para ir de
Ourense a Santiago hai que em-
pregar a autoestrada de peaxe
AP53. Existe a previsión de dú-
as vías de alta capacidade, unha
de Lugo a Ourense e outra de
Lugo a Compostela. Isto permi-
tiría a definitiva estruturación do
interior do país. Porén, a data da

construción destas estradas de
dobre carril non ten data confir-
mada. Ademais, témese que se
trate de autoestradas de peaxe,
co cal a dinamización da Galiza
interior tornaríase imposíbel.

Por último, outro exemplo
dunha planificación das infraes-
truturas en función dos intereses
das concesionarias da explota-
ción das autoestradas de peaxe
constitúea a construción da ra-
queta de Puxeiros. Para unha per-
soa que proceda de Ourense pola
A52 incorporarse á autoestrada
de peaxe AP9 en Puxeiros para ir
para Pontevedra resulta moi doa-
do porque existe un acceso direc-
to. En troques, en sentido contra-
rio non é así. Para un vehículo
procedente de Pontevedra que
circule pola AP9 cara o sur e que
pretenda abandonar a autoestrada
de peaxe por Puxeiros para ir ca-
ra Ourense a dificultade é extre-
ma, xa que ten que coller varias
vías locais para facelo. Para solu-
cionar isto, hai anos que se de-
manda a construción dunha ra-
queta en Puxeiros que permita es-
te intercambio. Cando por fin co-
mezaron as obras, coñeceron tan-
tos atrasos que o prazo de finali-
zación acumula sete meses de de-
mora. Cando tiña que estar con-
cluída en xuño de 2004, a día de
hoxe aínda non se rematou. Ade-
mais, en tanto non finalizan as
obras, a AP9 consigue que os co-
ches que procedan do norte e
vaian en dirección a Portugal,
Ourense ou Porriño continúen pa-
gando peaxe, cando a alternativa,
a autovía A52, non é de pago.♦
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A privatización da AP9, un negocio para a concesionaria até 2048,
coa obra xa amortizada

Os beneficios das autoestradas
superiores aos da burbulla inmobiliaria

A Autoestrada do Atlántico
significa un fito na privatiza-
ción dos beneficios dunha vía
de comunicación de vital im-
portancia. O primeiro paso
deuno o PSOE cando prorro-
gou a concesión do treito de
Pontevedra a Vigo a pouco de
caducar esta e igualou a con-
cesión deste tramo ao de toda
a autoestrada. Posteriormente,
en 2003 o PP procedeu a pri-
vatizar a concesión aínda en
mans públicas deica o ano
2048, cando xa no momento
da privatización a autoestrada
estaba amortizada.

En realidade, a AP9 amortí-
zase cada ano. Os vehículos
que cruzan a ponte de Rande ao
cabo do ano pagan unha peaxe
que lle permite á concesionaria
ingresar trinta e un millóns de
euros, cando o custe da infraes-
trutura foi de vinte e cinco mi-
llóns. Compre ter en conta que
a intensidade do tráfico entre
Vigo e Pontevedra supera o
67% do de toda a autoestrada e
que se triplicou desde 1985.
Ademais, o prezo por quilóme-
tro neste treito é de once cénti-
mos, mentres que no resto o
custe é de 6,4 céntimos. Estí-

mase que o prezo entre Ponte-
vedra e Vigo é un 43% máis ca-
ro que no resto da autopista,
aínda que a avaliación pode
modificarse segundo o criterio
que se empregue para medir o
prezo das peaxes –se se estiman
os quilómetros totais ou se se
toman en consideración as dis-
tancias entre a incorporación e
a saída da vía. En todo caso, o
feito de rexistrar este treito de
Vigo e Pontevedra maior por-
centaxe de usuarios e prezos
maiores permítelle á concesio-
naria facer da ponte de Rande a
súa maior fonte de ingresos.♦

Rande, unha bicoca

A.N.T.
As autoestradas privatizadas fan caixa en Galiza mentres en
Andalucía os prezos son moi inferiores. Ademais, varias treitos
do sur de España volverán ao Ministerio de Fomento, mentres
que no noso país a AP9 hai anos que está amortizada mais con-
tinúa a xerar beneficios para compañías que non son públicas.

Ir de Ferrol a Tui costa 14,40 euros, un 3,22% máis que o ano pasado.                                                        PACO VILABARROS



G. LUCA
A UE non intervirá no xuízo do
armador do Estai contra a Ad-
ministración canadense. A polí-
tica do novo comisario Joe Borg
confirma o criterio de seguir a
razón do Canadá en todo o re-
ferente ás pesqueira da NAFO
que foi o mesmo que a UE apli-
cou en 1995 cando barcos de
guerra enviados polo goberno
de Ottava apresaron o arras-
treiro vigués fóra de augas.

A captura do Estai foi cualifica-
da pola entón comisaria de Pesca
Emma Bonino coma un “acto de
pirataría”, un criterio no que a
deputada do Partido Radical ita-
liano non termou apenas unha
hora. Contra a opinión de exper-
tos en dereito marítimo interna-
cional e contra o teor das leis que
impiden a abordaxe de ningún
buque abandeirado noutro país
por fóra do espazo de soberanía,
o Canadá apresou e conduciu a
porto o Estai e tentou negociar a
devolucion de parte da carga.

O Canadá aducira como fun-
damento do seu proceder os acor-
dos da NAFO (convenio pesquei-
ro do Atlántico do noroeste, nas
súas siglas inglesas) nos que se
crecía en atribucións co apoio de
daneses, británicos e franceses, ta-
mén protagonistas decisivos da
política paqueira da UE. A indig-
nación da comisaria Bonino abriu
paso, case que sen transición, a
que a política conservacionista se-
lectiva da UE celebrase unha nova
cerimonia de arbitrismo cando a
propia Comisión manifestou que
o Canadá tiña que xogar un papel
na conservación das súas costas.

Os socios do Canadá na UE 

Con socios decisivos da UE pa-
ra a política pesqueira xogando
dentro da Comisión a prol do
Canadá, o responsabel da políti-

ca pesqueira do goberno de Ma-
drid, Samuel Juárez, representou
un papel secundario e incómodo
con insistencia nun acordo ne-
gociado co Canadá, despois de
todo algo non diferente do crite-
rio do goberno do Estado de
considerar a pesca coma un va-
lor de cambio de baixo prezo pa-
ra entregar por calquera outro
interese económico. A UE asen-
ta a opinión de que a pesca é un-
ha actividade de país atrasado,
impropia da primeira potencia
industrial do mundo e recomen-
da que como papel pesqueiro co-
munitario no mundo o desenvol-
vemento de industrias de pesca

nos países do sur. A Coroa de
España está de acordo.

No xuízo diante da Corte Fe-
deral de Saint John o armador vi-
gué Xosé Henrique Pereira está
só. No primeiro caso de expul-
sión física dun barco pesqueiro
galego de última xeración, non se
persoa a Consellaría de Pesca, de
acordo co criterio de subordina-
ción en relacións externas que lle
aplica o PP ás autonomías nas que
goberna. A reclamación do arma-
dor é dunha indemnización
exemplar e outra por danos e pre-
xuízos pola abordaxe de 1995. Na
capital de Terranova din que o go-
berno do Canadá pagará sen má-

goa despois dos réditos políticos
que lle tirou á agresión contra o
Estai e de apresentarse fronte a
opinión pública coma o sumum
da virtude ecoloxista que dispara
sen medo contra o dereito inter-
nacional e a UE por defender o
biotopo continental ameazado. A
verdade é que a pesca de Terrano-
va dera as boqueadas por unha
torpe política do Canadá que se
meteu a defensor de especies e
esquilmou o caladoiro en benefi-
cio exclusivo das focas. De rema-
te haberían de botarlle a culpa aos
barcos galegos que iniciaran cos
vascos aquelas pescas e as manti-
veran máis de douscentos anos.♦
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O armador esixe unha indemnizacion exemplar pola abordaxe

A UE non apoia a reclamación
do armador do Estai contra o Canadá

Xardín da durmideira
Imaxinamos a sensación que terían os palestinos ao achegarse
aos colexios electorais para votar, rodeados de policías israelís a
controlar os seus movementos, andando con dificultade para
chegaren ao sitio, e mesmo opoñéndose ao abuso sempre pre-
sente dos militares que tomaron o seu propio país. Desacougá-
monos ao pensar tamén neses países africanos que votan en gue-
rra, sen saber por que nen a quen, mandados polas potencias “ci-
vilizadas” para curarse dos males. Abraiámonos ao comprobar a
heroica resistenza dos iraquianos contra o invasor, que manda
tamén votar, obsesivamente votar, votar, como se así puidese di-
xerir tanta masacre. E despois miramos para aquí, e vemos as
pexas que visceralmente se lle poñen a Euskadi para que non vo-
te o aprobado maioritariamente no seu parlamento. Daquela non
nos saen as contas. Os sacrosantos adaís destas cativas demo-
cracias saen sempre da mesma casa: unha entidade bancaria
ateigada de cartos e fusís. Sexan de dereitas, de esquerdas, so-
cialdemócratas ou socialistas. Esa casa, hoxe, só se diferencia
nas cores con que pintan cada oficina onde se colocan. O distin-
to está fóra, na rúa. É a xente que loita, que sofre, que morre, que
pensa; que, cansada de tanto engano e tanto imperio, se organi-
za. É o ar fresco das nacións humildes que nos deixa respirar
neste asfixiante xardín da durmideira e da cobiza.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

EIS O PARADOXO:
A REFORMA

DUN ESTATUTO DE
AUTONOMÍA É PRECISA
XUSTAMENTE CANDO
NON HAI AUTONOMÍA
PARA A REFORMA...

Xosé Enrique Pereira, armador do Estai. PACO VILABARROS

Plano
Galicia
V. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

Sería de cegos negar que
hoxe é unha aspiración
xeral dos galegos que se

cumpra o Plano Galicia nos
prazos acordados polas Cortes
Xerais o 22 de xuño de 2004.

Eu, que tiven a honra de
defender a moción tramitada
no Senado, vivín a
satisfacción (estou seguro de
que todos os galegos presentes
na Cámara) de ver como os
grupos parlamentarios facían
súas as xustas reivindicacións
de Galicia, marcando con
nidia contundencia a data en
que cada unha das obras, auto-
vía ou AVE, habían de estar
rematadas, case todas, e desde
logo as máis importantes para
o noso desenvolvemento, no
ano 2010 como máis tardar.

Xa antes, o 11 de maio do
mesmo ano, o Parlamento de
Galicia constituíu por unanimi-
dade a Comisión  para o Segui-
mento e Avaliación do Plano
Galicia e do Plano de
Dinamización Económica de
Galicia, que o 28 de xullo
seguinte acordou reclamar a
consignación de 1.559,95
millóns de euros nos orzamen-
tos do Estado para o 2005, por
entendela necesaria para garan-
tir que o devandito plan remata-
ra nas datas determinadas polas
Cortes Xerais. Ou sexa, todas
as forzas políticas de Galicia
chegaron a un notorio e contun-
dente pacto, tanto nas Cortes
Xerais como no Parlamento ga-
lego, mediante o que fixaron as
datas de conclusión das infraes-
truturas do plano e os
investimentos necesarios para
conquerir as mesmas.

Non comprendo, por iso,
por que o PSOE galego se
alporiza ante o feito de que o
PP e o BNG, desde a lóxica co-
herencia con devanditos pactos,
decidan seguir poñendo en co-
mún os seus esforzos para
alcanzaren algo tan vital para o
futuro de Galicia, como é a
execución en prazo do plano.

Alguén malicioso podería
pensar ou que o PSOE sabe
que o goberno de José Luís
Rodríguez Zapatero non vai a
cumprir os compromisos con-
traídos, razón pola que non só
foxe senón que combate toda
alianza reivindicativa; ou ben
trata de someter o BNG á con-
dición de doméstico ou grega-
rio, sen liberdade para deseñar
a súa propia política de
compromiso con Galicia, co
que moi fraco favor lle fai
agora e no futuro; ou tenta dei-
xar só o PP na defensa do Pla-
no Galicia fronte ao sempre
poderoso goberno estatal.

A verdade é que non creo
ningunha destas tres alternati-
vas. Debe ser porque non son
malicioso, e até penso que a
non tardar o PSOE galego se
podería unir ao esforzo
común, consciente de que a
súa ausencia non forma parte
duna alternativa o PP, senón
dun illamento político♦
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Os concellos da montaña lugue-
sa están na UVI. Iso é o que de-
nuncian os voceiros do BNG en
Becerreá, Baralla, Cervantes, As
Nogais e Navia de Suarna. Mais
non fai falla que o digan eles
porque calquera persoa que dea
unha volta por eles poderá com-
probar a situación de abandono,
especialmente en infraestruturas
e servizos sociais, que lembra
aquela Galicia rural dos anos
cincuenta, tan pintoresca para os
visitantes, tan enxebre, pero tan
necesitada. Non se entende
amais nunha zona como esta, ri-
ca en agricultura, gandaría e
mesmo turismo rural, a non ser a
falla de reivindicacións dos seus
alcaldes para, deste xeito, seguir
perpetuándose no poder.

O certo é que nin o goberno
central nin a Xunta nin a Deputa-
ción se toman en serio esta co-

marca que sempre foi a máis dei-
xada das administracións nesta
provincia e segue sendo a elixi-
da, iso si, para facer probas de
4x4, turismo bucólico ou a busca
do tipismo por parte dos visitan-
tes que chegan de Castela, en
tanto que os seus habitantes,
moitos deles de avanzada idade,
carecen de transporte público pa-
ra desprazarse aos servizos so-
ciais e sanitarios, centralizados
nas capitais municipais.

Abonda como exemplo citar
que o plano de infraestruturas e
servizos aprobado polo Parla-
mento galego para A Montaña
luguesa no 1994, aínda está ho-
xendía sen aplicar, ou que a
Xunta destine este ano para o
vial Becerreá-Navia uns
246.000 euros, que non chegan
casi nin para facer o desbroce,
todo iso sen esquecer que os
fondos procedentes da UE, que
parecían podían ser a solución á

economía da comarca, fóronse
en boa parte en gastos de fun-
cionamento das asociacións que
os administran.

Pola contra, os veciños de
Chantada e doutros concellos
afectados polos beneficios do
canon hidroeléctrico polos en-
coros no Miño e no Sil, si que
terían que estar ledos polos car-
tos que lles chegarían se non fo-
se que a Deputación, dende hai
vinte anos, négase a entregar-

llos alegando que xa foron in-
vestidos, algo que negan todos
os partidos políticos e aso-
ciacións veciñais coa excepción
do PP.

Agora hai sentenza firme do
Tribunal Superior de Galicia de
que a Deputación debe investir
nestes concellos unha cantidade
importante e que no caso de
Chantada, por exemplo, andaría
en torno aos 16 millóns de eu-
ros. Francisco Cacharro, o pre-
sidente provincial, xa anunciou
días atrás que neste mes terá a
liquidación do canon pero na
oposición ninguén semella cre-
lo. Maiormente por un dato moi
concreto: nos presupostos apro-
bados para 2005 non figura nin
un só euro destinado a este fin e
como todo o mundo sabe, o que
non figura non presupostos non
existe.♦

Investimentos
ANTÓN GRANDE

A Montaña pide investimentos urxentes para se poder desenvolver alén do turis-
mo pouco rendíbel e a imaxe que se quere vender de lugar tranquilo pero estéril.

Lugo

Voltan Os Bolechas!
NOVA COLECCIÓN

Os Bolechas
coidan...
Na que abordan a escola,
o ruído e o transporte;
os residuos e a reciclaxe; e
o aforro de auga e enerxía.



O recurso fora presentado pola
Delegación do Goberno no ano
2002 ao entender que o Conce-
llo de Narón estaba vulnerando
os dereitos constitucionais ao
impoñerlle ás empresas que
presentasen a documentación
dos concursos públicos en gale-
go. O fallo do TSXG afirma que
varios apartados do acordo
adoptado polo pleno naronés in-
frinxen o artigo 30 da Constitu-
ción, que proclama o dereito de
todos os españois a utilizar o
castelán. Tamén considera que
infrinxe o artigo 5.2 do Estatuto
de Galicia que recoñece o gale-
go e o castelán como linguas
cooficiais e declara válidas as
actuacións administrativas en
calquera das dúas linguas.

En concreto foron impugna-
dos tres puntos do acordo apro-
bado nun pleno do concello na-
ronés en xaneiro do 2001. O pri-
meiro deles di que “as empresas
adxudicatarias ou concesiona-
rias que actúan por conta do
Concello, así como as de explo-
tación mixta, empregarán o
idioma galego”. O segundo
punto afirma que “cando o Con-
cello encargue estudos a tercei-
ros, proxectos ou traballos aná-

logos terá que demandar que se-
xan realizados en galego”. O úl-
timo apartado impugnado con-
creta que “o Concello lles requi-
rirá aos seus contratistas e pro-
vedores a presentación de docu-
mentación en galego e que fa-
gan uso da lingua galega nos
bens e servizos que sexan ob-
xecto de contrato”.

O TSXG di na sentencia que
“a desexábel potenciación da
lingua propia da Comunidade
Autónoma non pode chegar ao
extremo de converter en obriga
o que só é un dereito dos cida-
dáns, con risco de quedaren dis-
criminados nas súas relacións
coa administración no caso de
non dobrarse ás súas esixen-
cias”. Esta resolución pode
afectar ás ordenanzas semellan-
tes que foron aprobadas nos
concellos de Santiago e Ponte-
vedra.

O Concello de Narón ten un
prazo de dez días para recorrer a
resolución xudicial. A conce-
lleira de Cultura, Ana Muñiz
(Unidade por Narón), asegura
que “aínda temos que estudar en
profundidade a sentenza, pero
case seguro presentaremos re-
curso”. 

Reaccións da Mesa

Carlos Callón, presidente da
Mesa pola Normalización
Lingüística, asegura que “po-
lo momento non estudamos a
sentenza a fondo. O que está

claro é que a Delegación do
Goberno ten dúas varas de
medir á hora de exercer o seu
dereito a presentar recursos en
materia lingüística. Neste ca-
so acudiron ao xulgado por-
que pensan que o castelán é a

lingua agredida. Non embar-
gante, aínda non fixeron nin-
gunha declaración sobre a de-
cisión de Francisco Vázquez
de cambiar o nome da Coruña,
sendo a lingua galega a prexu-
dicada”.♦

N
º 

1.
15

9 
●

D
o 

13
 a

o 
19

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

05
 ●

A
no

 X
X

V
III

Unha longa familia, a do circo. A do cer-
co. A do círculo. E témola moi cerca nosa.

Todas esas palabras parten da idea de
arredor, de rodeo, é dicir de volta en roda..

O latín clásico recollía xa ese sentido
en distintos vocábulos como os adver-
bios circum e circa (que también existía
como preposición), os substantivos cir-
cus, circulus, circuitus e os numerosos
compostos co prefixo circum-.

Cercar é, logo, rodear, e de aí, o se-
gundo significado de marcar o terreo de
arredor, poñer un cerco, unha cerca ou un
cercado. Claro que unha zona pode cer-
carse non con marcos ou valados senón
con exércitos ou con xente para capturar
un territorio, unha cidade ou unha persoa
ou grupo delas. Este cerco é un asedio.

Cerco ou circo é tamén a forma xeo-
métrica de rodiña, de aro, que pode ás
veces rodear un corpo ou un astro; e na
arte de pesca chamada do cerco, dous
barcos dispoñen as redes na forma da-

quela figura para capturaren o peixe. Hai
quen lle chama cerqueiro ao barco que
practica esa arte, e non debemos confun-
dilo co outro cerqueiro, a árbore. O nome
desta non procede de cerco senón de
quercus, denominación latina do carba-
llo, do que o cerqueiro é unha variedade.

O que rodea á terra que cercamos ató-
pase cerca (tamén está cerqueiro), é di-
cir, no arredor, próximo. Por esta razón
temos o verbo acercarse e a locución
prepositiva acerca diso, “arredor diso”.

Non son necesarias máis explica-
cións para entender doadamente o senti-

do de círculo (que ao principio, en latín,
tiña un sentido diminutivo de cerco), o
verbo circular ou o substantivo circuíto,
unha das moitas palabras creadas a partir
do prefixo circum- como circuncidar,
circunferencia, circunloquio, circunna-
vegación, circunspecto, circunstancia,
circunvalación e tantas outras, mais si
queremos deternos no circo.

O circo romano era unha construción
circular, ovalada ou oblonga, na que tiñan
lugar espectáculos e xogos, loitas  e ca-
rreiras de carros. O circo moderno é crea-
ción británica do século XVIII. Ao pri-

meiro foi un espectáculo fundamen-
talmente de equitación, acrobacia, som-
bras chinescas, pantomimas, etc. nun anfi-
teatro fixo, e despois –co seu desenvolve-
mento en Norteamérica– en carpa itine-
rante. O inglés adoptou o termo latino de
circus para denominar a pista circular on-
de tiñan lugar as actuacións, nome final-
mente dado ao conxunto do espectáculo.

E, chegados ao momento de pechar-
mos o círculo é de xustiza dicir que o latín
tomou a palabra circus do grego kirkos.

Aínda que o noso “pechar o círculo”
é só provisorio, pois que seguiremos a
falar do tema. Só que falaremos do ring.

Os lectores e lectoras que coñecen o
inglés teñen unha pista segura de por on-
de imos ir. Pista que os non anglófonos
poden deducir sabendo que The Lord of
the Rings é o título orixinal de O señor
dos aneis (traducido ao galego por Moi-
sés Rodríguez Barcia). 

Con todo, falaremos de máis dun ring.♦

Circo
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O recurso contra o Concello foi presentado pola Delegación do Goberno

Unha sentenza deixa
sen validez a oficialidade do galego en Narón

A.N.T.
O conselleiro de Educación, Cel-
so Currás, mostrouse partidario
de reducir as vacacións de verán
no ensino a só dous meses. Cu-
rrás apoia así a proposta do reitor
da Universidade de Vigo, Do-
mingos Docampo, que considera
prexudicial que o período de le-

cer entre os universitarios se
alongue demasiado.

A idea de reducir o período
vacacional, segundo o conse-
lleiro, impediría que “os alum-
nos deixasen de exercitaren a
memoria e perdesen hábitos de
traballo que non se recuperan
até ben entrado o mes de no-

vembro”. O novo calendario
iría do 1 de setembro ao 30 de
xuño e obrigaría a mudar os
exames de setembro. 

O Sindicato de Traballado-
res do Ensino de Galiza
(STEG) xa se manifestou en
contra da proposta ao conside-
rala parcial e demagóxica. Para

o STEG, a educación de calida-
de non se consegue con propos-
tas “mal pensadas”, polo que
avoga por un amplo debate so-
cial que faga máis ordenado, se
se quere, o calendario escolar,
“actualmente sometido ao dese-
quilibrio dos festivos litúrxicos
que rexen o calendario laboral

normal”, algo para o que se de-
bería contar con profesores,
alumnos e pais. O sindicato ta-
mén lembrou que o número de
días lectivos en Galiza é o máis
alto de todo o Estado. “Un estu-
dante galego ten 16 días máis
de clase ca un cántabro”, expli-
ca nun comunicado.♦

A Xunta defende reducir a dous meses as vacacións escolares

R.V.A.
O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ven de ditar unha senten-
za que anula a ordenanza municipal de Narón que decretaba a ofi-
cialidade do galego no Concello. O máximo órgano xudicial galego
entende que son inconstitucionais tres artigos que atinxen a obriga-
toriedade lingüística das empresas que teñen relacións co concello.

Xoán Gato, alcalde de Narón.



H. VIXANDE
Limítrofe cos concellos de Abe-
gondo, Carral e Ordes, a pa-
rroquia de Bruma forma parte
do termo municipal de Mesía,
mais está fóra do seu territo-
rio. Constitúe unha illa que
lembra casos como o do con-
dado de Treviño no País Vasco.

Grazas ao automóbil, non supo-
ñen un atranco demasiado impor-
tante os vinte e un quilómetros
que separan a Bruma de Xanceda,
capital do concello de Mesía. “En
tempos, cando había que rexistrar
un neno, ao mellor agardábanse
uns meses porque había que ir ca-
miñando”, explica Mari Carme
Prego, unha veciña da parroquia.

A parroquia de Bruma apenas
ten dous quilómetros cadrados e
conta con quince veciños que vi-
ven no único núcleo de poboa-
ción que ten: Hospital. O nome
débese a un hospital (albergue)
de peregrinos que houbo no lu-
gar e que aparece sinalado na do-
cumentación compostelá, que xa
o cita no século XII.

Como o caso de Bruma non
hai outro en toda Galiza. Que un-
ha parroquia quede descolgada
dun concello e rodeada por ou-
tros resulta insólito, aínda que
para os veciños de Bruma é unha
situación á que están afeitos. “A
Xanceda non se vai para nada, só
facer cousas de papeis, para o
resto vaise a lugares máis próxi-
mos”, aclara Mari Carme Prego.

Calquera veciño de Bruma
ten a súa vida dividida. “O crego
é de Abegondo, o colexio de Or-
des, o carteiro de Ordes tamén,
como a Garda Civil e o médico
de Visantoña, Mesía”, conta Xo-
sefa Louro, outra das persoas
que habita na parroquia.

A pesar de ter que facer todo
noutros concellos, en Bruma es-
tán a gusto formando parte de
Mesía. “Estamos contentos co
concello”, indica Maruxa, outra
veciña, mentres Xosefa Louro
matiza que “xa nos ofreceron ser
de Ordes e non queremos”. 

Con Ordes os de Bruma te-
ñen vellas querelas que non re-
matan de cicatrizar. Maruxa lem-
bra cando desde a capital do con-
cello de Ordes quixéronlles qui-
tar o colexio. “O grupo estaba en
Ordes, entre Mesón [do Bento] e
Bruma e pretendían levalo para
Ordes, pero non lles deixamos”,
explica Maruxa. Este non é o
único acontecemento que revela
o rancor cara o concello veciño,
algo que non acontece con Ca-
rral nin con Abegondo, cos que
tamén limita a parroquia.

Os servizos municipais son sa-
tisfactorios para Bruma. Desde o
concello, Pilar Sánchez Ulloa,
concelleira de Educación, Cultura
e Servizos Sociais, explica que “o
municipio ten unha poboación tan
dispersa que o feito de Bruma es-
tar tan lonxe non se nota. Até a re-
collida do lixo é o de Mesía”. Po-
rén, Pilar Ulloa admite que os ser-
vizos son precarios neste concello
que conta cunha poboación de de-
reito de 3.304 persoas. “O noso
problema é que as leis non están
feitas para os concellos; por exem-

plo, se non tes planeamento urba-
no a dificultade para construír é
enorme e a xente marcha”, asegu-
ra esta concelleira da Agrupación
Electoral Mesía Nova, que gober-
na desde as últimas eleccións.

En Mesía, cando falan de
Bruma refírense á illa. “Iso é al-
go que vén de poucos anos atrás
e desde logo non escoitarás a
ninguén de Bruma dicir a illa”,
aclara Mari Carme Prego.

Mentres que para os de San
Lourenzo de Bruma pertencer a
Mesía non representa un proble-
ma agora que “todas as casas te-
ñen un coche, porque autobús a
Mesía non hai”, o principal incon-
veniente é o traballo. “Todos os
veciños tiveron vacas, hoxe que-
damos só tres con explotación”, di
Xosefa Louro. “Os mozos non

queren saber nada do campo, mar-
chan a Santiago ou A Coruña a

traballar, porque en Ordes pouco
traballo hai”, conta Maruxa.♦
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A parroquia de Mesía está separada do resto do concello

Bruma, unha illa rodeada de terra

Maruxa e Xosefa séntese a gusto pertencendo a Mesía, aínda que rara vez van á capital do concello. Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A razón
do illamento
“Parece ser que aquí houbo
un hospital de peregrinos e
que despois instalaron un
hospital de leprosos. Ningún
concello quería unha leprose-
ría no seu territorio, menos
Mesía, que aceptou, por iso
Bruma quedou illada”, expli-
ca Mari Carme Prego.

Hai outras versións para
este illamento: “Cóntase que
unha gran praga asolagou a
parroquia de Bruma. Cóntase
que ningún gobernante dos te-
rritorios veciños quixo saber
do lugar apestado. Claro que
tamén se conta que o Hospital
construíuse para albergar tan-
to convalecente. Unha valente
autoridade das terras de
Mesía botou man desa pobre
xente e, até hoxe, o
agradecemento brumés é tan
encarecido que propoñendo a
parroquia de Mesón do Bento
a anexión á mesma, os
habitantes da illa contestan
cun resaltado «nós somos de
Mesía»”, conta Alicia Raposo,
para engadir a continuación:
“bonito conto, de non ser por-
que no Antigo Réxime as
parroquias de Mesía eran as
de hoxe, agás Cabrui”.

Alicia é técnica superior
de información e comerciali-
zación turística e
responsábel da Casa da Cul-
tura municipal. Ademais,
prepara un libro sobre
Mesía e non remata de crer-
se as historias que circulan
sobre a orixe da división,
aínda que as lendas son máis
bonitas que a realidade.

A conformación actual do
concello de Mesía provén da
nova organización territorial
que naceu co
constitucionalismo de princi-
pios do século XIX. Antes, na
Idade Media e durante o An-
tigo Réxime do absolutismo
monárquico, Mesía chegara
a administrar unha área
máis ampla. Posteriormente,
a constitución de 1812 iniciou
un proceso de configuración
municipal no que algunhas
parroquias cambiaron de
titularidade. Aconteceu así
con Ardemil, que durante un
ano enteiro estivo unida ao
novo concello constitucional
de Mesía, o que lle daba con-
tinuidade ao municipio até
Bruma. Mais as
reclamacións de Ordes
fixeron que en 1836 Ardemil
pasase a formar parte dese
último concello, posto que es-
ta parroquia formara parte
do concello de Poulo –antece-
dente de Ordes xunto con
Folgoso durante o principio
dese século. A reclamación,
en troques, non incluíu a
Bruma, que continuou admi-
nistrada por Mesía, separada
do resto do concello pola pa-
rroquia de Ardemil.♦

Por Bruma discorre o Camiño In-
glés e conta cun albergue de pe-
regrinos que atende e coida Mari
Carme Prego. “Hai vinte e dúas
camas e doce colchóns para o
chan, de modo que poden entrar
corenta e cinco persoas”, conta.

Que funcione o albergue de
Bruma é mérito de moitos, pe-
ro sobre todo de Mari Carme. O
concello mercou a propiedade
onde está situado, moi próximo
á igrexa. Despois, cedeullo á
Xunta, que restaurou o edificio.
Unha vez en marcha, o conce-
llo é quen o xestiona.

“Agora non hai ninguén,
pero no verán está cheo; hai un-
has normas –conta Mari Car-
me–, primeiro teñen preferen-
cia os que van a pé, logo os que
veñen camiñando pero con co-
che de apoio e despois, o resto.
De todos xeitos, eu non son
ningún policía e sempre pode
haber alguén que faga trampa”. 

Os servizos do albergue son
moi limitados. Conta con aseos e
duchas e unha cociña, pero non

ten cacharros. “Eu préstolles as
olas aos que precisan cociñar,
outros chaman por teléfono a un
bar de Mesón do Bento que ten
taxi e que lles envía a comida
que piden e algúns van até Me-
són nese taxi porque prefiren co-

mer alí e ver un pouco a televi-
sión”, explica Mari Carme.

Entre os peregrinos, hai de
todo. “Os estranxeiros son me-
llores peregrinos que os espa-
ñois, están máis preparados”, di
a hospitaleira.♦

Hospitaleira do Camiño

Mari Carme Prego coida o albergue de peregrinos e até lles presta as olas para cociñar.

A concelleira Pilar Sánchez Ulloa coida que a distancia non é o principal inconveniente.



PERFECTO CONDE
A preeminencia da Coruña
no reparto dos investimentos
públicos motivou a escisión
na Federación Galega da
Construción. Agora, unha
xestora presidida por Hipóli-
to Trinidad Losada busca a re-
composición deste sector clave.

O pasado 12 de xaneiro, a Fede-
ración Galega da Construción
celebrou a asemblea electoral
que tiña prevista e, perante a au-
sencia de candidatos a presidila,
designou unha comisión xestora
encargada de negociar coas aso-
ciacións escindidas de Ponteve-
dra e Ourense a súa reintegra-
ción para, posteriormente, volver
realizar unha nova convocatoria
electoral. Foi designado presi-
dente desta xestora o titular da
Asociación Provincial de Em-
presarios da Construción de Lu-
go, Hipólito Trinidad Losada.

A maior patronal de Galiza,
creada en 1993 coa partici-
pación de 1.900 empresas que
facturan 7.000 millóns de euros
e lles dan emprego a 120.000
persoas, deu así un paso impor-
tante para recompoñer a delica-
da situación interna pola que
atravesa dende que, en 2003, se
escindiu a asociación provincial
de Pontevedra argumentando
que non lle parecerían debida-
mente representados na federa-
ción os intereses da provincia.

Daquela o presidente ponteve-
drés, Ánxel Fernández Presas, que
no 2001 competiu –e perdeu por
dous votos– nas eleccións á presi-
dencia da federación co candidato
coruñés, Antón Arias– colocou a
organización empresarial dos
construtores galegos á beira dun
desentendemento que mesmo lles
fixo pensar a varios dos seus com-
poñentes en asociárense cos em-
presarios da construción do norte
de Portugal. Presas, que nos últi-
mos tempos veu mantendo unha
mala relación co presidente da
Confederación de Empresarios de
Galiza e antigo presidente da Fe-
deración de Empresarios Galegos
da Construción, Antonio Fonten-
la, nunca ocultou o seu malestar
porque non se respectase o pacto
tacitamente estabelecido de que o
sucesor de Fontenla fose un em-
presario da provincia de Ponteve-
dra, para que se reequlibrase o po-
der entre A Coruña e Vigo.

Lonxe diso, en 2001, moi
poucas horas antes de que tivera
lugar a votación, presentou a súa
candidatura o construtor coruñés
Antón Arias, que lle gañou a Pre-
sas só por dous votos, e aquilo
abriu unha ferida que aínda non
está curada actualmente, e que
motivou a escisión de Ponteve-
dra hai dous anos. Sen contar
que moi recentemente, o pasado
30 de decembro, a Asociación de
Construtores de Ourense, presi-
dida por Emilio López, tamén se

botou fóra da Federación por ra-
zóns que, aínda que non foron
oficialmente explicadas, son moi
parecidas ás que motivaron a es-
cisión dos pontevedreses.

Tanto os representantes da
provincia de Pontevedra como
os de Ourense queren que a pre-
sidencia da federación sexa rota-
toria e que non se perpetúe, o
que vén pasando dende a súa
fundación. Dende 1993, os presi-
dentes da patronal construtora
galega sempre foron coruñeses, e
A Coruña por si soa recibiu máis
adxudicacións de obras públicas
ca o resto das outras tres provin-
cias. En concreto, o 55 por cento
no ano 2003 e por un importe de
715 millóns de euros.

En realidade, este último mo-
tivo é a chave. Cada ano, os cons-
trutores galegos factúranlles ás
distintas administracións públicas
unha media de 1.000 millóns de
euros que teñen un reparto pro-
vincial moi desigual. Detrás da
Coruña, cos seus 715 millóns, es-
tá Pontevedra con 579 millóns de
euros en obra pública, o 24 por
cento do total. Logo vén Ourense,
con 285 millóns (11 por cento), e
na cola figura Lugo, con 121 mi-
llóns de euros (9,2 por cento).

Consenso á vista

Na nova situación, o agora presi-
dente da Comisión Xestora, o lu-
gués Hipólito Trinidad Losada,
perfílase como o home que pode
facer algo polo consenso dos
construtores das catro provin-
cias. Xa ten declarado que non
concibe a patronal que agora
preside interinamente “sen as ca-
tro provincias xuntas e traballan-
do nunha mesma dirección”.
Diante de si, porén, ten un papel
difícil. Os construtores galegos,
ademais de pelexaren entre eles

pola torta das obras públicas,
non pensan todos igual sobre o
protagonismo das grandes em-
presas foráneas que non só le-
vantan a caza senón que tamén
conseguen as mellores pezas da
adxudicación pública das obras
que se fan en Galiza. Moitos des-
tes construtores son partidarios
dunha maior presión á Xunta e
ao resto das administracións para
que as empresas galegas sexan
tratadas prefrentemente á hora
de executar en Galiza os orza-
mentos públicos.

Para abondar nesta opinión,
parte dos representantes da cons-
trución sempre pon de manifesto
que, dos 1.301 millóns de euros
adxudicados en 2003, máis de
600, é dicir o 46,11 por cento, fo-
ron parar só a 16 empresas cons-
trutoras, maiormente de fóra de
Galiza. Como din eles, “é necesa-
rio que haxa unha maior transpa-
rencia e que os criterios de adxu-
dicación sexan totalmente obxec-
tivos, para evitar que as grandes
obras vaian parar ás grandes cons-
trutoras que non son galegas”.

Case con toda seguridade, es-
ta opinión vai pesar seriamente
no proceso aberto para volver
xuntar as organizacións provin-
ciais dos construtores. Aínda que
non anunciaron ningún prazo de-
terminado para levar a cabo o
debate, antes da case inmediata
convocatoria de novas eleccións,
a situación terá que resolverse
seguramente antes de que remate
a próxima primavera, o que equi-
vale a dicir que en catro ou cinco
meses a patronal construtora terá
novo presidente. Tamén se pode
adiantar que, tal como están indo
as cousas e por prmeira vez den-
de que botou a andar a federa-
ción, o futuro patrón dos patróns
do cemento e do tixolo non vai
ser un construtor da Coruña.♦
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Cambios no sector
ferroviario

MANUEL CAO

O 1 de xaneiro de 2005 entrou en vigor a Lei 39/2003, do Sec-
tor Ferroviario, de 17 de novembro de 2003, co obxectivo prin-
cipal de avanzar na liberalización do transporte nos camiños de
ferro. Esta lei foi aprobada no pleno do Congreso dos Deputados
o 29 de outubro de 2003 na época do goberno Aznar e mediante
o RD Lei 1/2004, de 7 de maio de 2004, aprazouse a súa entra-
da en vigor até o 31/12/2004. O proceso de tramitación desta lei
foi conflitivo e só contou co apoio do PP mentres que os grupos
da oposición, as comunidades autónomas e os sindicatos de REN-
FE mantiveron unha forte resistencia alegando que se estaba
diante da privatización dun servizo público, dunha nova invasión
de competencias das autonomías e dunha ameaza directa aos
postos de traballo e á calidade do emprego no sector ferroviario.

Esta lei reestrutura e redefine os instrumentos organizativos
que tiñan a misión de prestar o servizo ferroviario que en Espa-
ña era a Rede Nacional dos Ferrocarris Españois (RENFE), den-
de a súa creación en 1941, e que exercía a súa función en réxi-
me de monopolio. Pois ben, a RENFE pasa a constituírse en dú-
as novas entidades públicas: Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) e Renfe-Operadora. A primeira, na que se
integra o Xestor de Infraestructuras Ferroviarias (XIF), asume
as funcións de administrar as infraestruturas ferroviarias mate-
rializadas na xestión do tráfico, emisión de informes para con-
ceder licenzas, adxudicación da capacidade da infraestrutura,
cobro de canons e tarifas, realización e mantemento das infra-
estruturas. As funcións relacionadas cos sistemas de control, de
circulación e seguridade serán exercidas directamente polo
ADIF. Pola súa banda, Renfe-Operadora é outra entidade públi-
ca empresarial que terá como obxectivo a prestación de servizos
de transporte ferroviario tanto para viaxeiros como para merca-
dorías e o mantemento do material rodante. Finalmente, créase
o Comité de Regulación Ferroviaria ao que se lle asigna a fun-
ción  de garantir a pluralidade da oferta na prestación de servi-
zos na rede de camiños de ferro e que estes sexan prestados en
condicións obxectivas, transparentes e non discriminatorias. O
cambio de goberno, despois do 14-M, fixo que se ralentizase a
aplicación da lei e se fixesen algúns cambios na súa regulamen-
tación de tal xeito que á sua entrada en vigor a liberalización só
se aplica a mercadorías quedando pendente para o 2008 ou o
2010 a competencia no transporte de pasaxeiros.

Os cambios promovidos no sector ferroviario derivan da ne-
cesidade de lles dar entrada a operadores da UE e á tendencia li-
beralizadora en aparencia do anterior goberno Aznar. O argu-
mento europeo é o máis consistente e ademais é suficiente para
lexitimar a acción de goberno pois ningún sector pode estar ex-
cluído da competencia se se desexa avanzar de verdade na inte-
gración europea. A concreción definitiva en regulamentos e nor-
mas de actuación específicas poderá dotar esta reorganización do
sistema ferroviario de mecanismos que fagan que o mercado
manteña unha provisión mínima como servizo público básico ao
tempo que se optimiza e moderniza a rede e a xestión ferroviaria.

Como en toda liberalización existen oportunidades e peri-
gos máis, en principio, a mera posibilidade de que desaparezan
as barreiras de entrada fará que Renfe-Operadora trate de mo-
dernizar o seu material rodante e os sistemas de xestión e aten-
ción ao cliente. Para mercadorías, as perspectivas son máis fa-
vorábeis pola infrautilización deste sistema de transporte e xa
existen empresas españolas e internacionais decididas a entrar
neste mercado. No caso de Galiza, a provisión de servizos fe-
rroviarios é de baixa calidade e só cabe esperar melloras da li-
beralización tanto en mercadorías como en pasaxeiros.♦

‘Ningún sector pode estar excluído da
libre competencia se se desexa avanzar

de verdade na integración europea”

PACO VILABARROS

Búscase unha solución
á hexemonía coruñesa na federación

Os construtores crean unha
xestora para se reunificaren

Hipólito Trinidad Losada, presidente da xestora, e titular da Asociación Provincial de
Empresarios da Construción de Lugo.                                                      FERRÍN/AGN
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Retirarlle ao goberno vasco “a
competencia sobre a Ertzaintza”;
aplicar o artigo 155 da Constitu-
ción española “como fixo Alejan-
dro Lerroux” en 1934, que non se
deixe esgazar España e que Deus a
protexa ante unha proposta “inmo-
ral”. Son só tres mostras do que dá
de si o centralismo máis rancio e
uniformizador, que está a saír dos
armarios coas caretas máis lúgu-
bres que puxeran desde que fale-
ceu Franco. Os autores destas tres
ideas foron Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, presidente de Extremadura;
Manuel Fraga, que lembra o que
pasou no 1934 con Lerroux pero
non como despois foi asesinado
Lluís Companys polos seus com-
pañeiros de viaxe durante o fran-
quismo a raíz daquela suspensión
da autonomía; e o arcebispo de To-
ledo, Monseñor Cañizares, que

non fala de como a Igrexa exco-
mungaba cregos en Latinoamérica
por, segundo dicía o Vaticano,
“meterse en política”.

Algo grave está pasando, ou
algo mal temos feito estes anos,
para que en menos de 24 horas
eses testemuños reseñados ao co-
mezo desta crónica se xuntasen co
descurso de José Bono na Pascua
Militar española e co propio dis-

curso do rei. Algo mal fixemos pa-
ra que a Igrexa, os antigos fran-
quistas e o xefe dos exércitos e da
Garda Civil nos veñan recordar
canto de sacro ten a unidade de Es-
paña. Que preocupados están por
unha proposta política que chega
no momento de debilidade da
ETA máis absoluta, cando estamos
a punto de ver o fin da violencia
terrorista. Unha proposta que se

presenta polas canles democráti-
cas (nin sequera o Tribunal Cons-
titucional a puido deter até agora),
impecábel xuridicamente; que po-
de ser discutíbel, mellor ou peor,
pero que nin separa, nin disgrega
nin divide en si mesma.

Asistimos a un intento abso-
lutamente desprezábel por con-
verter o País Vasco no Ulster que
xamais foi. Aquí non hai na-

cionalistas e constitucionalistas.
Aquí hai unha sociedade cohe-
sionada que quere seguir man-
tendo o seu benestar e que de-
manda máis autogoberno. E se
xogamos ás maiorías e ás mino-
rías, en todo o caso, a minoría
que defende o actual marco é
moita minoría. Non deberiamos
xamais xogar a iso, porque con-
tra o que dixera José María Az-
nar, a sociedade vasca está ma-
dura e preparada para discutir
sobre propostas de convivencia.

A pasada semana, o ministro
do Interior, José Antonio Alonso,
fixo balanzo do ano en materia
antiterrorista e, aínda que non se
destacou moito, por primeira vez
foron detidos máis integristas is-
lamistas que militantes da ETA.
Iso demostra que o islamismo
acosa máis o Estado que o terro-
rismo etarra. Porén, xamais des-
de España se falou en ton tan
apocalíptico como agora. Seme-
lla lendo algúns xornais, escoi-
tando algunhas emisoras, ouvin-
do o PP e algúns do PSOE que
isto é o final do mundo. Están re-
montándose ao clima que houbo
antes das eleccións de maio de
2001; daquela levaron un pau te-
rríbel, e nas vindeiras de maio,
senón corrixen, o pobo vasco
vailles dar nas urnas un resultado
tan esmagante, que moitos se
arrepentirán de non ter aberto un
proceso de diálogo antes.

O certo é que o peso político
real de todos estes representantes
políticos e institucionais non é
demasiado alto, máis ben ao con-
trario, Ibarra ou Fraga son inclu-
so incómodos para os seus pro-
pios partidos, pero o certo e o
desconcertante é que ninguén os
desautoriza.

Zapatero, ante toda esta ava-
lancha, pretende manter a calma e
a serenidade, e polo de agora se-
mella conseguilo. Ben mirado, Za-
patero está combatendo coas mes-
mas armas que Ibarretxe: diálogo,
talante, tranquilidade, falar, nego-
ciación… Ese cara a cara da Mon-
cloa pode ser un diálogo de xordos
con boas palabras, ou non. Os que
máis confían no presidente español
esperan que dea un golpe mestre
na situación e atalle o plano con al-
gún tipo de acordo que poida satis-
facer o lehendakari. Pero pode ser
que acaben sen acordar nada: Iba-
rretxe está absolutamente exultan-
te. Moitas veces temos destacado o
seu carácter teimudo, e agora cre
máis que nunca no que está facen-
do. Se non hai apertura, seguirá
coa súa folla de ruta particular en
busca da maioría absoluta, que ca-
da día está máis cerca e máis ro-
tunda, e desde aí impulsar unha
consulta que nos leve ao que se vén
denominando o confronto demo-
crático co Estado. É dicir, contra-
poñer a vontade dos cidadáns vas-
cos coa vontade do Parlamento es-
pañol. Estamos nun momento moi
importante, fascinante politica-
mente, un intre no que é moi sa a
seguinte pregunta: Por que o que
diga o Parlamento vasco, ou cal-
quera outro parlamento, vale me-
nos que o que diga o Congreso?
Fagámonos esa pregunta e, sobre
todo, lean o novo Estatuto político,
porque todos os que falan del, ou o
90%, non saben o que di. E iso non
é o máis grave, o peor é que non te-
ñen ningunhas ganas de ler e com-
prender o que di. ♦

Desátase a España eterna
DANI ÁLVAREZ

O proxecto de reforma estatutaria do Parlamento vas-
co dispara as alarmas do españolismo máis implacábel.

Bilbao

COUSAS DE ESPAÑA                                                                          ROI CAGIAO



Durante este tempo mantivo re-
lación directa coas organización
indias de cooperación. Como é a
situación no país a día de hoxe?

Existe un nivel de destrución
moi elevado e os labores de de-
sescombro avanzan lentamente. A
poboación que sobreviviu vive
nunha precariedade absoluta, con
problemas de distribución de ali-
mentos, dificultades sanitarias im-
portantes no referido a vacinación
e distribución de medicamentos.
Hai ademais equipos médicos vo-
luntarios trasladados do propio
país, pero non dan abasto e entre
os habitantes xa circula a preocu-
pación de que os servizos de
apoio van marchar rapidamente.
Son  conscientes de que en dous
meses desaparecerán do mapa pe-
ro a catástrofe non, porque o labor
de reconstrución vai durar anos.
Cómpre ter en conta que a situa-
ción de partida destas comunida-
des era a pobreza. 

As cifras que se barallan
nos medios de comunicación
son reais ou pecan por veces de
demagoxia?

É difícil de avaliar pola nosa
parte, porque as organizacións que
estamos prestando axuda humani-
taria non participamos nas tarefas
de rescate. Este labor desenvólve-
no o goberno xunto co exército
desprazado. Mais non me parece
demagoxia, incluso é bastante pro-
bábel que o número de mortos se-
xa maior xa que hai que ter en con-
ta que son pobos mal censados.

Nestes momentos tamén
existe o debate de se se puido
ou non evitar.

Neste tipo de catástrofes exis-
ten varios factores. Penso que
moitos dos fenómenos naturais es-
tán provocados pola acción huma-
na aínda que é difícil atopar unha
causa efecto directa. Indepen-
dentemente destes factores o que
está claro é que existen medios pa-
ra detectalos. Se un maremoto des-
tas dimensións se dese nas costas
de EE.UU ou de Europa as mortes
serían mínimas, porque existen
medios para predicir e porque as
condicións de partida nas que vive
a poboación son completamente
distintas. A causa primeira é ser
pobre, despois todo o demais son
circunstancias. Loxicamente os
países en vías de desenvolvemen-
to, como os propios gobernos ma-
nifestaron, non teñen recursos pa-
ra instalar sistemas de douscentos
cincuenta mil euros. Son investi-
mentos inasumíbeis para países
que están pagando cotas elevadas
de débeda externa, con moitos
problemas para xestionar a súa
propia poboación. Por outra ban-
da, a eles tampouco se lles permi-
te desenvolver a súa propia tecno-
loxía polas políticas de patentes e
das multinacionais, e carecen de
persoal cualificadado para desen-
volvela, debido á fuga de cerebros.

Como se está a coordinar a
axuda internacional?

Neste momento hai a axuda di-
recta dos gobernos e das organiza-
ción da sociedade civil. Dende o
noso punto de vista, coidamos que
os medios de comunicación moi-
tas veces ignoran o traballo das or-
ganizacións dos propios países.
Son un pouco crítica da imaxe que
temos en Occidente dos brancos
salvadores, sobre todo en temas de
catástrofes. Non é tanto o traballo
das organización occidentais co-
mo o uso que se fai da súa imaxe,
invisibilizando as persoas do pro-
pio país, que son as que van seguir

prestando axuda á longo prazo.
Dende un punto máis político pen-
so que se fai un uso inapropiado
dos desprazados. Seguimos tendo
a mentalidade de salvadores cando
iso non se corresponde despois co
axuda que se presta. 

Cales son as dificultades
coas que se atopan os colabo-
radores?

A xente desas aldeas próximas
é a que proporciona alimentos,
roupa e outras cuestións de pri-
meira necesidade. As dificultades
pasan pola falta de infraestruturas
xerais e a carencia de auga potá-
bel. Outro problema é a distribu-
ción de alimentos, porque até ago-
ra están a repartir só unha vez ao
día, o que implica grandes acumu-
lacións de xente, e repártense
grandes cantidades de comida,
que se acaba por tirar ao non ter
onde gardala. Por iso, as organiza-
cións coas que traballamos pedí-
ronnos que habilitaramos uns co-
medores temporais nos que se co-
ciñe permanentemente e ao que a
poboación poida acudir en quen-
das de xeito máis organizado. 

Outro dato que ven de sal-
tar aos medios de comunica-

ción é precisamente o secuestro
de nenos a cargo de redes de
tráfico de persoas.

A nivel xeral, non só pola
cuestión do terremoto, en países
como a India, Tailandia, Indone-
sia, desaparecen nenos e mulle-
res regularmente atrapados por
mafias de prostitución de meno-
res e trata de mulleres, moitas ve-
ces na procura de vítimas para a
industria do turismo sexual. Isto
acontece habitualmente, por iso
non sorprende que esa industria
aproveite a oportunidade. Neste
sentido os informes proporciona-
dos por Unicef son claros e pen-
so que esta organización ten a su-
ficiente capacidade para avaliar
este tipo de circunstancias.

Tamén está a polémica de se
os fondos recadados polas ONGs
se destinan aos países afectados
ou se quedan a medio camiño.

As ONGs somos entidades pú-
blicas. É responsabilidade das per-
soas que queren axudar informar-
se, porque hai organizacións de
moi diversa índole, con criterios,
en moitos casos, antagónicos. So-
mos organizacións que pertencen a
sociedade civil e estamos suxeitas

ao escrutinio deles. O problema de
fondo é que non existe unha refle-
xión profunda na sociedade sobre
estes temas. A xente quere contri-
buir con algo para limpar a súa
conciencia pero non se molesta en
afondar no que hai detrás, en infor-
marse, en ver cales son as repercu-
sións do tipo de sociedade que es-
tamos desenvolvendo. Se os cartos
chegan ou non é unha escusa. 

Sorprende que IND sexa a
única ONG galega que opera en
África e Asia.

Nesta catástrofe viuse que
dentro das políticas de axuda das
ONGs galegas hai unha concentra-
ción excesiva en Latinoamérica.
Ás veces deixámonos levar por
aquilo do vínculo do español.
Non digo que non teñan necesida-
des, pero ademais existen outros
países, que están totalmente afas-
tados e dos que non temos nin se-
quera coñecemento do que pasa.
Chámame moito a atención que
nos medios de comunicación non
se lle dea voz á poboación, ao seu
testemuño. É parte desa roda da
pobreza, todos miran para ti pero
non che deixan falar. Estante mi-
rando como un obxecto.♦
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Norteamérica
coida o seu
terrorismo

GUSTAVO LUCA

Unha persoa que infor-
ma dende un país do
Magrhib para os ser-

vizos secretos do ministerio
que dirixe José Antonio
Alonso, ten noticia de que
se prepara outro atentado
público contra unha cidade
española. O ministerio
detén un grupo con explosi-
vos e informa ao país no
que se cociñaba o crime. O
informante recibe unha
mención de Alonso por ter
evitado o terror e o goberno
do país no que se conspira-
ra envía unha nota de agra-
decemento. Se fose en
Francia, daríanlle a Lexión
de Honra

Esta historia imaxinada
está a suceder hoxe entre
Cuba e os Estados Unidos,
coa diferenza de que os que
avisan que se organiza un
atentado terrorista contra
Cuba van presos e os que po-
ñen as bombas andan libres. 

Os grupos armados que
dende territorio dos
Estados Unidos buscan o
fin da Revolución Cubana,
cometeron case 700 atenta-
dos contra o pobo de Cuba
nos últimos 44 anos dos que
resultou a morte de 3.478
persoas outra cifra
semellante de eivados e da-
nos materiais de enorme
importancia. 

Os Estados Unidos
decláranse en guerra
contra o terrorismo en todo
o mundo pero protexen aos
que poñen bombas en
Cuba. En 1998, os tribunais
norteamericanos meteron
na cadea a Antonio Guerre-
ro, Ramón Labañino,
Fernando González e René
González, cubanos que se
infiltraran en organizacións
terroristas do sur de
Florida co fin de evitaren
atentados en Cuba e tamén
nos Estados Unidos. 

Mais a cruzada contra o
terror de Bush estabelece un
espazo de excepción para os
terroristas amigos seus,
como son os que atentan
contra vidas e bens en Cuba.
No xuízo contra os cubanos
que vixiaban os terroristas
(celebrado pouco despois do
11 de setembro de 2001)
dous axentes da contra
declararon que tiñan armas
para atentaren contra Cuba.
Están en liberdade. Os cinco
suman varias cadeas perpe-
tuas. A petición do goberno
dos Estados Unidos, a
sentenza de René González
ten esta coda que non ten
outra tradución que un tra-
to preferente aos terroristas:
“Como condición especial
da liberdade condicional,
prohíbeselle ao acusado aso-
ciarse con ou visitar lugares
específicos onde se sabe que
están ou frecuentan
individuos ou grupos terro-
ristas”.♦

María Reimóndez
‘Temos mentalidade de salvadores pero iso
non se corresponde coa axuda prestada’

MAR BARROS

O pasado martes María Reimónez, presidenta da organización non gobernamental IND,
partía cara a India, para desenvolver coa agrupación que dirixe labores de axuda tras o
tsunami. Despois de levar dez anos traballando na zona de Tamil Nadu, IND é a única
ong galega que opera en Asia e África. Desta vez o seu labor centrarase na distribución
de alimentos e medicinas e na creación dun equipo de atención sanitaria e psicolóxica.

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria de Abu Mazen nas
eleccións presidenciais palesti-
nas abre unha nova etapa nas
relacións entre árabes e israe-
lís. Nos próximos meses am-
bas as partes tentarán recon-
ducir o proceso de paz, aínda
que Tel Aviv e Washington
consideran que todas as ce-
sións débeas facer o novo rais.

Os comicios do pasado 9 de xa-
neiro en Palestina tiñan tres ob-
xectivos claros: definir o modelo
político dunha autonomía esque-
lética e amordazada pola ocupa-
ción israelí, superar a fase “per-
sonalista” de Iasir Arafat cunha
alternativa menos carismática
pero máis pragmática en certos
aspectos e, finalmente, desligar-
se dun pasado bloqueado polos
EE UU e Israel para tentar achar
algún camiño posíbel para reini-
ciar o proceso de paz. A escolla
de Abu Mazen –cuxo nome real
é Mahmud Abbas– abre esperan-
zas mais tamén incógnitas sobre
as posibilidades de que Palestina
consiga vivir algún día cun esta-
do propio e en paz.

A pesar de que as eleccións
se desenvolveron nun clima in-
certo onde se detectaron certas
irregularidades e pesou moito o
boicot dos grupos radicais (Ha-
mas e Yihad Islámica, entre ou-
tros), a vitoria de Mazen é in-
cuestionábel. O seu partido, Al-
Fatah, é a corrente máis impor-
tante da Organización para a Li-
beración de Palestina e o peso
específico do novo rais atrae
tanto dentro como fóra de Pales-
tina. O seu máximo competidor,
Mustafá Barguti (que alcanzou
case o 20 por cento dos votos) xa
anunciou que colaborará co ven-
cedor e é moi posíbel que inclu-
so ocupe algún cargo no novo
gabinete.

Mais a momentánea euforia
do proceso de cambio político
non oculta a difícil rutina dos pa-
lestinos. No mesmo día das vota-
cións varios nenos foron asasina-

dos por forzas israelís e até o
propio responsábel de política
exterior da UE, Javier Solana,
expresou o seu malestar pola ac-
titude do goberno hebreo, que
mantivo un férreo control militar
malia relaxar un tanto os puntos
de control nas estradas e permitir
maioritariamente as votacións.

A visita á Casa Branca

Onde se complica o labor de Ma-
zen é no plano diplomático, non
só polas horríbeis condicións de
vida dos palestinos e o escaso
poder real da Autoridade Na-
cional Palestina que preside, se-
nón tamén pola responsabilidade

que o presidente norteamerica-
no, George Bush, e mais o pri-
meiro ministro israelí, Ariel Sha-
ron, deitaron nos seus ombreiros.
“Se quere paz, debe parar o te-
rrorismo inmediatamente”, ame-
azou o dirixente hebreo.

Mazen sabe que está a xogar
unha partida de póquer coas car-
tas marcadas, un partido de fút-
bol contra un equipo que só pre-
cisa deixarse caer na área para
que lle asubíen penalti a favor.
Mais acepta as regras e usa toda
a renartaría diplomática que
aprendeu nos seus 70 anos para
aproveitar ao seu favor o clima
de necesaria mudanza nos seus
adversarios.

Na visita a Bush, Mazen
planea poder impoñer a folla de
ruta do 2003, proxecto de paz
que el mesmo negociou con
Sharon e que fracasou por culpa
da incapacidade israelí para ce-
der no seu proxecto dun Grande
Israel que había compartir veci-
ñanza cunha Palestina reducida
a pequenos núcleos indepen-
dentes illados entre si. O presi-
dente estadounidense xa falou a
prol do novo líder árabe e co-
méntase que tentará –até o lími-
te que permite unha alianza tan
forte como a que ten con Tel
Aviv– facer avanzar o proceso
de paz.

Sharon tamén se vai reunir co

rais, aínda que non falarán de te-
mas alleos á seguranza. O líder
israelí estrea novo goberno tras a
crise provocada polo seu plano
de retirada de Gaza e pretende
mostrar o “talante” de diálogo
que se lle esixe desde a Casa
Branca.

Contodo, os retos son com-
plicados para o novo presidente
palestino. Fracasada a intifada,
exhausto o seu pobo, Mazen xa
dixo que non traizoará o espírito
de Arafat negociando unha paz
exigua para os seus. Pero a única
asa da que pode botar man para
buscar amparo, a UE, carece da
fortaleza e unidade necesaria pa-
ra influír decisivamente.♦
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Quen é o mais solidario en Galicia? Ta-
mén aquí chegaron os ecos da devasta-
ción producida polo maremoto de Asia e
ONGDs e a sociedade no seu conxunto se
mobilizaron para dar unha resposta de
emerxencia a esta catástrofe. Pero, que
nos di o mapa político da solidariedade
en Galicia? Resulta que o PP é o máis so-
lidario de todos os grupos políticos con
responsabilidades de goberno. Deixando
casos puntuais a unha banda e a outra a
modo de excepcións, que as hai, resulta
que, analizadas as administracións auto-
nómica e local, o PP destaca sobre todos
os demais e con diferenza. Onde a “alter-
nativa” é goberno, sexa xuntos ou por se-
parado, estase a anos luz do nivel de
compromiso que, por exemplo, mante-
ñen os orzamentos da Xunta en relación
á cooperación internacional. E estamos a
falar non dunha situación excelente, se-
nón aínda das máis atrasadas do Estado.

Interesa especialmente observar o eido
local, onde coexisten as tres forzas políti-
cas. O panorama é manifestamente mello-
rábel, por dicir algo que politicamente non
sexa excesivamente incordiante. A metade

do orzamento do Fondo Galego de Coope-
ración, despois de sete anos de compromi-
so neste tema, corresponde a achegas da
Xunta. Sen elas, o
Fondo a duras penas
tería reservas. Nos úl-
timos anos medrou
significativamente o
número de concellos
que se adheriron a esta
iniciativa, pero o mon-
to económico, revela-
dor da intensidade da
comprensión desta po-
lítica, segue a ser prac-
ticamente irrelevante.
E a “alternativa” non destaca por ser espe-
cialmente activa en materia de coopera-
ción e solidariedade. Ninguén lidera un
exemplo diferente ou unha política distin-

ta que puidera poñerse como exemplo
doutra maneira de facer. Hai concellos “al-
ternativos”, poñamos por caso, aos que

lles leva todo un ano
decidir sobre se poden
ou non dedicar 600
euros á cooperación.
E que cooperación se
pode facer con 600
euros? Unha ollada a
Asturias ou a Estre-
madura, non quero ci-
tar Pais Vasco ou Ca-
taluña, dá conta da no-
sa miseria neste as-
pecto.

O problema de fondo non é que non
haxa diñeiro para atender moitas necesi-
dades apremantes de aquí, é que non se
comprende a transcendencia deste asun-

to, que segue a contemplarse como algo
remoto, máis aínda que a desgraza asiáti-
ca. Non obstante, a cidadanía ou é soli-
daria ou non é, e seica todos queremos
construír unha cidadanía que comprenda
a necesidade de reducir as desigualdades,
esixente respecto ao compromiso dos
seus gobernos e das entidades multilate-
rais, crítica respecto dunha orde interna-
cional que marxina capas inmensas da
sociedade mundial. De pouco vale que-
rer saír agora nos medios como o mais
solidario de todos se todo se queda nun
anuncio (aí si se lle ve a rendibilidade!) e
non hai detrás unha asunción permanen-
te e crecente desta materia. A “alternati-
va” debería auto obrigarse a estabelecer
un compromiso cando menos equipará-
bel ao estabelecido pola Xunta nos seus
orzamentos. E estase moi lonxe diso,
aínda. Pero nunca poderán desautorizar
ao PP se non é con feitos que evidencien
un cambio de actitude pola súa banda, un
cambio que urxe e que debe visualizarse
no ámbito local.  Un cambio críbel.♦

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

As cousas como son
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘O PP é o máis solidario
de todos os grupos

políticos
con responsabilidades

de goberno”

Israel e os EE UU danlle toda a responsabilidade sobre o proceso de paz

A vitoria envelenada de Abu Mazen

Abu Mazen cumpriu os prognósticos e gañou as eleccións con maís do 60% dos sufraxios.
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A idea non é nova mais ten tra-
zos novidosos. O fútbol profe-
sional xa non depende só das
direccións dos clubs. Empre-
sas privadas alleas ao deporte
participan no mercado de fi-
chaxes até un punto que amea-
za a limpeza das competicións.

Un grupo iraniano de investi-
mentos, MSI, cuxa cabeza visí-
bel é Kia Joorabchian, é o gran-
de elemento “revitalizador” do
mercado futbolístico interna-
cional nestes momentos. O seu
primeiro movemento foi a merca
do histórico Corinthians de São
Paulo (Brasil) coa intención de o
converter no primeiro club de
América Latina. Arestora ultima
a súa segunda operación, com-
prar tres estrelas do River Plate
arxentino –Lucho González, Ja-
vier Mascherano e Maxi López–
e negociar logo con elas no mer-
cado europeo. MSI conta entre
os seus accionistas o presidente
do Chelsea inglés, Roman Abra-
movich, o multimillonario ruso
que mantén, el só, a bonanza do
cash flow do balompé mundial
por dereitos de compra-venda.

A operación MSI-Abramo-
vich parece ter un obxectivo claro
que xa puxo en garda tanto os ou-
tros grandes clubs como a propia
Fifa. Este grupo, mediante com-
pras e acordos con varias entida-
des de todo o mundo (o Brasil,
Portugal, Rusia, Qatar e o Xapón
parecen os mercados máis atracti-
vos) garante a propiedade da mei-
rande parte dos “bos” xogadores
de fútbol. Á vella idea da canteira
local como garante de ingresos
nas ligas menores, súmase agora o
“viveiro” de futbolistas denantes
de daren o salto ao equipo A de to-
do este entramado, o Chelsea.

Exemplo deste sistema é a
operación River. Joorabchian pá-

galle ao equipo bonaerense perto
de 30 millóns de euros e coloca
os xogadores en equipos “meno-
res” que desfrutan dos seus servi-
zos coa condición de permitir no
futuro a súa saída cara ao Chel-
sea se así o reclamase Abramo-
vich. Maxi López parece perto do
Benfica portugués e Lucho Gon-
zález, do Porto, dous clubs ideais
para a nova liña do Chelsea (mer-
chandising crecente, partici-
pación na Liga dos Campións ou
Copa da Uefa, un campionato có-
modo mais competitivo…). Mas-
cherano ficaría na Arxentina até
xaneiro do 2006 para fichar final-
mente polos londinenses.

Este modelo hase repetir con
outros xogadores e outros equi-
pos. O Corinthians, contodo, é un
proxecto á parte. A liga brasileira
converteuse en exportadora de
talentos mercé á fonda crise eco-
nómica de todos os clubs. Por
iso, os iranianos queren aprovei-

tar o baleiro para crearen unha
potencia moi superior aos demais
conxuntos que faga máis compe-
titivo o propio campionato e im-
pida a actual perda de interese
dos brasileiros na súa liga (o pa-
gamento por visión diminuíu e as
perdas preocupan os operadores).
É dicir, non só fai falta ter moitos
recambios para manter a hexe-
monía do Chelsea no mundo, se-
nón crear mercados alternativos
que non lle incomodan ao inglés.

A reacción

A Fifa vixiará moi de perto esta
nova práctica por se houbese sos-
peitas de manipulación cando se
dean partidos entre clubs partici-
pados polos mesmos accionistas.
Baixo as múltiplas capas que po-
derían ocultar testaferros, socie-
dades pantasma e demais liñas
mestras da enxeñaría financeira,
o organismo mundial do fútbol

quere confirmar que na próxima
Liga dos Campións, por exem-
plo, non acaben xogando o Chel-
sea e o CSKA de Moscova, sa-
béndose que Abramovich partici-
pa de ambas empresas. Non en
van, a propia Uefa xa investigou
o magnate ruso por se estivese a
financiar ambas as entidades.

O presidente da Fifa, Joseph
Blatter, xa amosara a súa preocu-
pación pola dinámica de aumento
das empresas intermediarias que
venden só unha parte dos dereitos
dos futbolistas e acaban tendo un
omnípodo poder, non só nas com-
peticións senón no fluxo de xoga-
dores dos países pobres (África,
especialmente) cara a Europa.
“Igual que ocorre noutros ámbi-
tos económicos, o terceiro mundo
é no fútbol un mercado de mate-
rias primas moi barato que non
consegue ningunha compensa-
ción”. Non hai que esquecer, por
exemplo, que ligas como a holan-
desa ou a francesa teñen case un
40 por cento de federados proce-
dentes de países do sur.

En España, amais do medo
de clubs como o Barcelona e o
Madrid á conquista do Chelsea
do mercado de talentos, dáse cer-
to mimetismo en equipos medios
agobiados pola crise. O Mallorca
iniciou coa contratación do xa-
ponés Ioshito Okubo unha nova
liña de contratacións a medias
con intermediarios privados que
permanecen no anonimato. A
idea é que os clubs usan os fut-
bolistas pero non asumen as per-
das de rendibilidade nas fichaxes
nin tampouco gañarían nada de
triunfaren e pasaren a un equipo
máis grande. Nun mercado onde
a rendibilidade nas vendas min-
guou nun 200 por cento, xa non
compensa ter a propiedade dos
futbolistas. É algo semellante ao
que pasaría se se furase a burbu-
lla inmobiliaria.♦
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Cantos
mortos
máis? 
MANUEL PAMPÍN

Orapaz chegou a
matricularse na
escola de nautica;

cando a administrativa lle
preguntou se sabía nadar,
él, alarmado, preguntou: e
logo non imos no barco?

A situación, metade coña
metade seria, vén ilustrar un
certo paralelismo co
concepto dos deportes de
motor, e moi a conto do que
vén de ocorrer no rali
Barcelona-Dakar
–espectáculo que está
montado para que se
promocionen as grandes
empresas, e para que se dean
o gustazo multimillonarios
caprichosos.

É realmente unha
competición deportiva?
Para comezar, existe unha
tremenda desigualdade
entre os participantes e os
medios de que dispoñen;
desde esa premisa, a proba
xa parece deslexitimada.
Logo vén o mercantilismo;
só teñen posibilidades os
que gozan de privilexios:
boas marcas que os
respalden; equipos
técnicos, asistencia…
cartos, en definitiva.

Pero o preocupante de
verdade son as mortes;
nesta edición xa van dúas;
dous motoristas, un
español e outro italiano. A
aventura do Dakar leva
acumuladas medio cento de
vítimas, non só
participantes, senón tamén
nenos de tribos africanas,
xornalistas ou
afeccionados.

Que prezo hai que
seguir pagando para
manter un acontecemento
que só serve para a
publicidade das
multinacionais?; e non
falemos do absoluto
desprezo ao medio
ambiente, ao xa de por si
fráxil ecosistema dalgunhas
zonas africanas; unha
caravana con perto de 500
vehículos de todo tipo non é
precisamente un inofensivo
paseo en bicicleta.

É moi cuestionábel se
determinadas competicións
son deporte. Un coñecido
meu di que, nas probas a
motor, o mérito é da
máquina, igual que na
hípica é do cabalo; ten a
súa parte de razón.

De aí vén o do
principio; algún
afeccionado diría,
angustiado, aquilo de “e
logo non imos no coche ou
na moto?”

Polémicas á marxe,
aproveito de novo:
“circuito galego, xa!”♦

A.N.T.
O seleccionador español de ci-
clocross, Amadeo Olmos, vén
de entregar a lista de convoca-
dos para o mundial da especia-
lidade que se vai realizar en
Alemaña (sub23) e Bélxica
(veteranos) os vindeiros 29 e
30 de xaneiro. Nesas competi-
cións haberá catro galegos.
Néstor Rodríguez, do Caixa-
nova sub23, oriúnddo de Moa-
ña e os ciclistas de Salvaterra
Vítor Rodríguez (Agua de

Mondariz-Expert iúnior) e
Mauro González (T. B. Trans-
portes iúnior) estarán na proba
alemá, mentres que o ponteve-
drés Manuel Ojea (Caixanova)
acudirá como veterano.

Vítor Rodríguez é actual-
mente subcampión de España
e será unha das máis firmes
apostas do equipo español.
González e Néstor Rodríguez
están considerados como dous
dos mozos con mellor progre-
sión nos últimos tempos.♦

CCCCIIIICCCCLLLLOOOOCCCCRRRROOOOSSSSSSSS

Catro galegos convocados
para o mundial

A crise económica obriga
os equipos a compartiren os gastos con empresas privadas

A enxeñaría financeira chega
ás fichaxes

Roman Abramovich, o presidente do Chelsea. Á dereita, Javier Mascherano, un dos maiores talentos do fútbol arxentino.



Nova edición
do Salón do Libro
de Pontevedra
O Salón do Libro Infantil e Xuvenil que
se celebrará en Pontevedra entre o do-
mingo 30 de xaneiro e o sábado 5 de fe-
breiro no marco do Pazo da Cultura
contará na súa programación coa parti-
cipación de escritores destacados den-
tro do eido das letras. Gustavo Martín
Garzo, Mariasun Landa, ambos pre-
mios nacionais de Literatura, Xosé An-
tonio Neira Cruz, Carmen Blanco, Ra-
fael Esteve Alemany e Pep Montserrat
son algúns dos autores que dirixiran os
diferentes obradoiros programados.♦

Del Riego está
a traballar
nun novo libro
Cos seus noventa e dous anos acaba-
dos de cumprir, Francisco Fernández
del Riego está inmerso na preparación
do que será o seu vindeiro libro. Nesta
nova publicación o intelectual gale-
guista, autor dunha inmensa obra ensa-
ística e biográfica, escolleu desta ban-
da Portugal como contido. O libro será
un percorrido polo país veciño, e nel
recolleranse as impresións que Fernán-
dez del Riego tirou dos seus múltiples
viaxes a Portugal, dende o sur do Algar-
ve até a fronteira coas terras miñotas.♦

Vari Caramés
presenta na Coruña
Tránsito
Baixo o título Tránsito, o fotógrafo fe-
rrolán Vari Caramés presenta na galería
Ana Vilaseco da Coruña unha nova mos-
tra que pouco ten que ver cos seus ante-
riores traballos, na que retrata os mo-
mentos de paso. Unha cama desfeita dun
hotel ou unha ponte vista a través dun
cristal nun vagón de tren válenlle ao au-
tor para facer unha metáfora da fugaci-
dade da vida. A diferenza das súas obras
anteriores, abandona o branco e negro
para instalarse na cor. A mostra poderá
visitarse até o vindeiro 11 de febreiro.♦

Eusebio Poncela
na Mostra de Teatro
Clásico de Lugo
O actor Eusebio Poncela interpretará a un
Macbeth máis sobrio do que imaxinara
Shakespeare para inaugurar a nova edi-
ción da Mostra de Teatro Clásico de Lugo
que se celebrará entre o luns 24 e o sába-
do 29 de xaneiro. Ademais deste clásico
do dramaturgo inglés, no auditorio Gusta-
vo Freire representarase A tempestade a
cargo da compañía Ur Teatro. A progra-
mación inclúe ademais as obras O día das
locuras, de Fígaro de Caron de Beaumar-
chais e Medea. A estranxeira, unha adap-
tación de diversos autores, entre outras.♦
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mpezando xaneiro comeza tamén a exposición fo-
tográfica ‘Galicia en foco’, que organizan o Cole-
xio Oficial de Arquitectos de Santiago e o Club de
Prensa de Ferrol. En total, máis de 30 imaxes de 15

fotorreporteiros que retratan os principais eventos do ano
en Galiza. A mostra estará aberta na Sala de Exposicións
do Colexio de Arquitectos de Galiza na Casa da Conga
compostelá entre o 13 e o 28 de xaneiro. O premio deste
ano foi para Francisco Javier Torrecilla, que publicou en
El Mundo a fotografía ‘Volare’, que retrata a viaxe de Ma-

riano Raxoi a Caión durante a campaña electoral de marzo
pasado. E do presente ao pasado. O Centro Ramón Piñeiro
publica un estudo sobre as Cantigas de Loor incluídas nas de
Santa María, que escribiu o rei castelán Alfonso X, o Sabio.
O traballo foi coordinado por Elvira Fidalgo e nel traballa-
ron Milagros Muíña, Fernando Magán, María Xesús Botana
e Mariña Arbor, como colaboradora. Aínda doída a cultura
galega tras a morte de Agostiño Sixto Seco, a Fundación
Rosalía de Castro decidiu escoller o catedrático de Filo-
sofía Carlos Baliñas como novo presidente en funcións.♦

E

Xosé Antonio
Neira Cruz visto

por Calros Silvar.

VVIIVVAA  CCAABBAANNIILLLLAASS

Representación de Camiño Longo. Antre as roseiras de Cabanillas, polo Teatro do Aqui. XAN CARBALLA



Como foi concebida a obra
Camiño Longo. Antre as ro-
seiras de Cabanillas?

Levo anos investigando a
Cabanillas porque localicei
moita documentación. No ano
2001 con Xavier Camba fixen
unha exposición extensa sobre
Cabanillas e Cambados, alí fa-
cíamos unha biografía con ima-
xe. Un amigo común, Roberto
Vidal Bolaño, daquela veu ver a
exposición e nalgún momento
conversando os tres propúxose
a idea de que Roberto escribise
unha obra que eu documentaría.
Non foi posíbel e cada un foi
por outro camiño. Tempo des-
pois chamáronme para retomar
a idea como proxecto da com-
pañía Teatro do Aquí. Camba
seguía colaborando e eu escri-
bín un texto que correximos pa-
ra adaptalo á dramaturxia.

Como autor é a súa pri-
meira obra?

Estréome! Son un docu-
mentalista e estou vinculado ao
teatro porque o programo, por-
que fago xestión de espectácu-
los, pero nada máis. A miña
contribución a este proxecto co-
lectivo é o texto. Tiña moito
material e moi bonito e podía
buscar outro moi realizábel para
o teatro. Pensa que case levo to-
da a vida preparando unha bio-
grafía sobre Ramón Cabanillas.
Toda investigación hai que fe-
chala pero cando sabes que hai
material que non viches... Este
verán, por exemplo, apareceu
un expediente no concello de
Meis sobre Cabanillas en Cam-
bados na época da guerra civil. 

Cabanillas é un descoñe-
cido? 

Cabanillas foi protagonista
do seu tempo, porque o que es-
cribiu foi moi difundido e algun-
has obras moi populares. Des-
pois da morte de Curros a litera-
tura era un ermo e el foi celebra-
do permanentemente e foino en
diferentes momentos. Todas as
críticas lle foron boas e en toda a
prensa. O seu momento de glo-
ria pódese situar nos anos do
agrarismo, pero despois da gue-
rra, inaugurou con libros seus os
catálogos de Editorial Galaxia,
de Bibliófilos Gallegos,... el em-
bromaba dicindo que se estaba
convertindo en “desvirgador de
editoriais”. Cabanillas permitiu-
se o luxo de non querer ter bio-
grafía. Nos anos 40 e 50 cando
se cartean con el Carballo Cale-
ro e Del Riego para escribila,
deixouno correr e eles respectá-
ronllo. A Carballo escrébelle un-
ha carta que se fixo famosa, “eu
nacín e collín un barco ao tun
tun e cain na Habana”. Entre a
mitificación e que voluntaria-
mente non tivo biografía resulta
unha figura menos coñecida do
que se debera para o peso enor-
me da súa obra.

Camiño longo. Antre as
roseiras de Cabanillas usa co-

mo motivo de arranque a ho-
menaxe que lle fan en Padrón
en 1958, famosa entre outras
cousas pola intervención en
galego de Otero Pedrayo.

Esa xornada está moi ben
contada por Borobó nun dos seus
anacos. Un grupo dirixido por
Camilo Agrasar decide facer os
martes de Pascua, en Padrón, un
acto literario aberto ao público.
Primeiro foi a Rosalía de Castro
pero o de Cabanillas é o histori-
camente importante. Alí se xun-
taron diferentes xeracións de ga-
leguistas, os das novas fornadas e
os que mantiñan a testemuña
desde a posguerra. Otero falou
ante unha multitude e xunto á va-
lentía dos oradores todo saiu bo e
abundante. O gobernador civil
decidiu que os de Padrón non fa-
cían máis festas. O acto tivera
unha lectura política e Cabanillas
prestouse, a pesar de que non lle
gustaban as homenaxes, porque
era un acto das súas xentes. Ca-
banillas morreu no 1959, pero
cando foi a Padrón xa sabía que
estaba a morrer. Na correspon-
dencia deses días con Sabell, des-
cubrimos que estaba facendo ra-
dioterapia por un tumor nun ollo.

Cabanillas era un home
de combate cando o agraris-
mo, pero semella que se esvae
despois.

El dicía que era republicano

cando había que selo. Nos anos
da República está distanciado da
política no ideolóxico en canto
ao eixo esquerda e dereita pero
non decae o seu nacionalismo.
El dicía que a política española
estaba podre e acreditaba nunha
Galiza arcádica, libre e católica.
A solución víaa en separarse da
política española. A entrada en
1929 na Real Academia Españo-
la, representando o galego, or-
gulleceuno. E el era un home de
grande orgullo. Un exemplo:
cando xa no franquismo  o dete-
ñen en Madrid no café Lion
d’Or, pregúntanlle a profesión e
el contesta: académico e poeta. 

Como zafou no 36?

Cando un Ramón Cabanillas
entra no buque Ipanema que le-
vaba xente ao exilio, todos pen-
saban que o que ía era o pai. Pe-
ro non. O fillo estivera activa-
mente traballando na resistencia
e esa confusión entre un e outro
fai que algúns poemas de com-
bate se lle adxudiquen ao fillo
cando son do pai. Cabanillas es-
tivo en Valencia co goberno re-
publicano e coincidiu con Caste-
lao pero despois voltou a Cam-
bados. Botara cinco anos sen vir
e xa pasaba dos 60 anos. Conse-
guiu unha praza en Meis de se-
cretario pero aos quince días, es-
tando en Salamanca no acto da
Academia Española, aquel no

que se lle xura fidelidade a Fran-
co, o gobernador civil recebe un-
ha denuncia e expediéntano.
Aluden á súa amistade con Basi-
lio Ávarez ou a que o fillo falaba
de unificación marxista e non se
sabe cal é o seu papel. Botou tres
anos de proceso administrativo e
xa non puido traballar.

O teatro
como intervención

A obra ten un claro afán de
intervención, canea ben o ris-
co do didactismo?

A dirección é de Teatro do
Aquí e a cabeza foi Belen Quin-
táns. Os textos son meus pero
traballámolos en equipo até
concordar coa compañía. Foi un-
ha gran  satisfacción porque fixe-
mos o espectáculo que todos
queríamos. Unha neura perma-
nente é que tiña que ser unha
obra de Teatro do Aquí, ao seu
xeito. Eles buscan sempre unha
referencia ao mundo no que vivi-
mos e unha interactuación co
medio. O facer ao tempo un es-
pectáculo musical debeuse á dis-
ponibilidade de Xavier Devesa
que fixo as composicións e aos
músicos que tocan en directo con
el, Cándido Lorenzo e Xabier
Camba. Non fixemos un produto
didáctico pero sabiamos que fala-
bamos con algo que se estuda e
este tipo de espectáculos gústan-
lle aos profesores e é bo facer
funcións para escolares como as
que houbo xa en Pontevedra.

É posíbel enfrontar outros
autores coa mesma técnica?

Eu podería pero esixe un es-
forzo de documentación. Cando
preparabamos Camiño longo
aos actores chamáballe moito a
figura de Basilio Álvarez. Non
digo que sexa un xénero pero
pode funcionar con outras figu-
ras, e a min quedáronme ganas.

Traballa na Casa de Cultu-
ra de Cambados. Quería saber
a súa opinión sobre a situación
da animación cultural desde a
óptica dunha vila media.

Case sempre me levanto opti-
mista e me deito pesimista. Nas
técnicas de xestión cultural tes
grandes alegrías pero tes que estar
inventando todos os días... Precí-
sanse sempre novas iniciativas ou
o traballo se acaba convertindo
nunha burocracia. Na cultura en
xeral, e como dis, especialmente
nunha vila media, a burocracia le-
va á morte. Programas teatro e se
non tratas de que esa actuación
estea envolta dunha certa vida fu-
xen os espectadores. Non penso
que esta sexa unha xeración que
non se comprometa coa cultura.
Os rapaces, se lles das cancha, sú-
manse con forza, con todas as va-
riábeis que se queira. Quizais eu
milito nisto e teño unha vision
distorsionada, pero agora hai aquí
un grupo da rapaces relacionado
co cinema e teñen unha forza que
me emociona.♦
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Autor dun musical biográfico sobre o escritor

Luís Rei
‘Cabanillas é un poeta enorme que hai que divulgar’

XAN CARBALLA

Desde hai varias semanas circula polos teatros galegos, con grande
acollida de público, a obra Camiño longo. Antre as roseiras de Ca-
banillas, un musical biográfico do poeta cambadés representado po-
lo grupo fundado por Roberto Vidal Bolaño, Teatro do Aquí. O au-
tor da obra é Luís Rei, técnico cultural e bibliotecario en Cambados.

Luís Rei pechando a representación en Vigo, adicada pola compañía a Álvaro Álvarez Blázquez, amigo que foi de Cabanillas.
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CÉSAR LORENZO GIL
Que criterios usa o lector para
escoller unha obra estranxeira
na súa tradución galega? É a
calidade no traballo dos tra-
dutores un dos piares da com-
petencia coas versións castelás
no mercado das novidades? 

Desde hai case un ano, a in-
dustria editorial galega teima
en conseguir publicar textos
estranxeiros en galego que
compitan na mesa de novida-
des coas versións castelás. Isto
supón unha vantaxe para o lec-
tor en galego, que pode dispo-
ñer dos últimos títulos de An-
tonio Tabucchi, Dan Brown,
Amèlie Nothomb ou Bernardo
Atxaga mentres a obra aínda
está quente. Mais tamén esixe
da tradución un aquel especial
que faga a edición galega máis
atractiva que a castelá.

“É un esforzo económico
grande para as editoriais porque
comprar os dereitos de autores
de sona é ben caro”, indica Ra-
món Nicolás, crítico literario e
tradutor ao galego de O fillo do
acordeonista, de Bernardo At-
xaga. “Hai que gabar os que se-
guen a crer nas posibilidades do
galego a pesar das crises”. Ni-
colás conta que a idea de Xerais
era editar a novela de Atxaga ao
tempo que saíse a versión espa-
ñola mais aínda Galiza non ten
suficiente influencia para apurar

os trámites dos dereitos de au-
tor. “Por iso o proceso desta tra-
dución foi máis apresurado da

conta. Normalmente, e seino
por anteriores traballos, o labor
faise máis devagar”.

Xulián Maure é o fundador
da biblioteca virtual www.bi-
vir.com, da Asociación de Tra-
dutores Galegos, auténtica ba-
se de datos de obras literarias
universais vertidas ao galego.
“O proceso de tradución é
complicado. Primeiro escolle-
mos un tradutor coñecedor da
lingua de orixe do libro que fai
a primeira versión tendo en
conta anteriores traducións a
linguas próximas á nosa”, ex-
plica Maure. “Despois, dous
lectores indican as correccións
que se deben facer e por fin o
tradutor fai a versión definitiva
que colgamos na nosa páxina”.

A Bivir pensouse para for-
necer os usuarios de libros
electrónicos de contidos mais
hoxendía é un xeito barato de
acceder a case douscentos tex-
tos. Algúns deles están publi-
cados en libro, caso de A má-
quina do tempo, de H. G.
Wells e O espertar, de Kate
Chopin, na colección ‘Tras-
montes’ de Toxosoutos. “As
traducións que se fan en Gali-
za, polo xeral, son moi boas e
non teñen nada que lles enve-
xar ás castelás”, subliña Mau-
re. “As editoras teñen que pen-
sar que é moi importante este
aspecto. Só cunha tradución
próxima e rica podemos com-
petir. Velaí o exemplo do Shin
Chan, que ninguén quere velo
en castelán”, engade.♦

Coidar as traducións
para gañar o mercado do libro
A industria editorial busca estratexias
para competir co castelán na ‘mesa de novidades’

Libros
de versos
RAMIRO FONTE

Tarde ou cedo, as cousas
volven ó rego. Tamén na
poesía. Malia as

circunstancias que non indican
que o xénero se presta a todo ti-
po de especulacións,
mistificacións, cando non de
disparates. O misterio que ocul-
ta a poesía é o mesmo que pode
ocultar calquera outra activida-
de humana, calquera outra crea-
ción espiritual e material. A
grande arte adoita basearse no
oficio, no traballo, na
perseveranza. A gran poesía, ta-
mén. Deixémonos de
megalomanías. Cortémoslle, se
as houber, as guedellas ó bardo.
Non existe grande artista que
non sexa, ó mesmo tempo, un
grande artesán. Defendamos a
humildade das grandes obras,
do traballo ben feito.
Desconfiemos do autor que nos
promete arranxar a literatura, o
país enteiro ou proclamar pola
súa conta e risco a kantiana paz
universal sen querer arranxar a
súa sintaxe, sen aprender a me-
dir un hendecasílabo.
Agrádame saber que existen
poetas galegos dispostos a
defender, con  discreción e sen
balbordos de publicista, a volta
á orde e á composición. Creo
que, fronte ó desleixamento
textual, á prosa cortada que nin
sequera é prosa, a diferenza dos
poemas non versais, por acaso,
de Baudelaire ou Murguía, o re-
to sempre é o mesmo: renovar a
gran tradición. Escribimos
sobre aquilo que vivimos,
partindo daquilo que lemos. Se
arestora me poño a  remexer na
gabeta onde introduzo os
simbólicos papeis da miña críti-
ca privada é debido a un feito
concreto. Estes días atrás
chegou ás miñas mans o último
libro de Xavier Seoane, Vagar
de amor e sombra. Trátase,
abofé, dun deses libros que col-
mou os mellores desexos deste
veterano cazador de bos versos.
É un libro de sonetos escritos
como quen quere dar a
impresión de que non son sone-
tos. Someténdose ó rigor
formal, á regra clásica, o autor
obtén versos inesquecibles, che-
os de vida, emoción e intelixen-
cia de verdadeiro poeta. Son
poemas que van alén da moder-
nidade. Xavier Seoane, un poe-
ta afeito a traballar na forma li-
bre e versicular, un autor que
coñece, coma poucos entre nós,
as verdades e as mentiras da
vangarda e dos profesionais da
vangarda,  atrévese a someterse
ó límite dos catorce versos sen
cambiar a melodía de fondo.
Vinte e cinco anos de experien-
cia poética obran marabillas.
Este libro benefícianos a todos
como lectores e como autores.
Vou pola segunda lectura. Paga-
ría por escribir, entre outros
moitos, o primeiro cuarteto des-
te “Follas caídas en xuño”. Fe-
liz por telo atopado, con el que-
ro fechar, ¡que formidable!,  a
columna de hoxe:

Non debían tremer follas caídas 
tan prematuramente derramadas.
entran na galería desveladas.
como doentes sombras desvividas.♦

A calidade das traducións
non impide que se produzan
casos bochornosos. Os pazos
de Ulloa, de Emilia Pardo
Bazán (Toxosoutos) é unha
mostra de tradución des-
coidada, máis propia dun tra-
dutor automático. Neste tex-
to tradúcese “alegada” por

“afastada”, “abogado” por
“afogado”, “entablar con-
versación” por “entaboar
conversa”, “de hinojos” (de
postura) por “de fiúnchos”,
“carretilla” por “carretela”,
“rodillas” por “nocellos” e
“labios” por “beixos”, entre
outras grallas.♦

Tradutor automático?

Ramón Nicolas e Xulian Maure.



Título: Charenton.
Autor: Chus Pato.
Edita: Galaxia.

Que é a poesía? Onde está a po-
esía? A poesía está onde se ve,
na meniña azul ou na loita de
clase, fóra e dentro. De aí que
na presenta-
ción editorial
se diga que
“Charenton é
un mecanismo
de captura”.
As fronteiras
son unha qui-
mera. Así os
poemas apare-
cen pouco a
pouco, fanse
visíbeis engor-
diño, materia-
lízanse desde
un fluxo de
tinta impreciso
que se vai tor-
nando patente
verbal. A única
fronteira aceptábel para a poe-
sía é ela mesma: a poesía, o fei-
to poético, a-xenérico, pura sin-
taxe interior que toma corpo e
se exterioriza na palabra. Mais
a palabra tampouco é o único
vehículo, o único transpositor, a
única trasparencia, necesita
complementos, contrafortes.
Cales? Calquera, todos son vá-
lidos se son operativos, tamén
hai poesía fóra das palabras.

Deste xeito, o sufrimento
do/a poeta, que ve e quere
transmitir. Rapsodo/a ou alba-
nel, a construír un muro no que
ti identifiques as emocións.
Rapsodo/a ou albanel a destruír
o muro da banalidade munda-
nal para que ti recompoñas o
verde. Porque toda construción
leva implícita a destrución. Así
inicia o poemario. Un chisco
máis adiante xa o/a rapsodo/a
torna copiloto, non decide, ob-
serva, sofre, emociónase, está
no medio, entre o feito poético
e ti, entre Hyde e Jeckyll, entre
o eu e os outros, entre a histo-
ria e a realidade, entre o desexo
e a realidade. Charenton é a
crónica poética da procura do
feito poético, a procura
dun/dunha rapsoda atrapado/a,
perdido/a no labirinto, na lin-
guaxe, no labirinto de camiños
no reino das neves, que chega á
conclusión (xa preto do rema-
te) de que o poema está máis
emparentado “coa ética (liber-
dade) que coa estética (gusto
común)” e “a palabra ten a for-
za dunha obriga fronte a unha
segun-/da persoa: Escóitame”.

Deste xeito o/a poeta (non
particulariza, nunca fala de si
soa a poeta), rapsodo ou rapso-
da, é un ser perdido, precisa un-
ha mínima orientación, o/a des-
cifrador/ra de códigos, toda vez
que aquilo chamado inspira-
ción, esa voz reclusa, non é
máis que unha trampa, un enga-

do que te atora, que te obriga a
ti, visionario, visonaria, a dicir,
un engado que te perde no labi-
rinto de camiños, na linguaxe,
ese tránsito, na necesidade de
dicir, de escribir, na necesidade
do outro. Deste xeito a necesi-
dade de ubicación (unha praza,
unha cidade, unha lagoa, a pá-
xina en branco que es ti, a lem-
branza, as crenzas, os afectos, a
reivindicación, a historia, a pa-
tria, os soños), a imprescindíbel
ubicación nun mundo cambian-
te, atolado, frenético.

Por iso a poeta non aforra
esforzos. A poeta, a buscadora,
a transmisora, bota man, apró-

piase, de calquera procedemen-
to (literario ou non) que axude,
que auxilie o proceso de comu-
nicación, na forma e no fondo,
no interior e o exterior do poe-
ma, que afin de contas é o mes-
mo. De aí as paréntese; a cons-
tante necesidade de aclaracións
(inclusive de aclaracións das
aclaracións); as citas; os textos
prestados (máis ou menos alte-
rados); as enumeracións; os diá-
logos (bastante frecuentes); as
dramatizacións; os informes; os
textos panfletarios; as fórmulas
matemáticas; as esquematiza-
cións; os encadramentos; os
apuntamentos (e outras formas

xeométricas); os poemas rever-
sioneados, continuados ou com-
plementados; de aí que o poema
quebre horizontal e vertical-
mente; a imbricación de poesía
e prosa; os distintos tipos e ta-
maños de letra... recursos que
xa veñen sendo habituais na es-
crita de Chus Pato, coma sem-
pre forzados ao máximo, aos
que debemos engadir o xa co-
mentado procedemento (o im-
preciso fluxo de tinta inicial) de
separación entre poema poema,
que ás veces obriga a un suple-
mentar esforzo visual, de todos
xeitos este tipo de poesía non se
concibe sen a decisiva actua-
ción do lector sobre o texto, que
perde todo dogmatismo, toda
universalidade, que se transfor-
ma en simple (nada menos) de-
tonante da evocación, anuncia-
dor da epifania que se comple-
tará na mente do lector e á que
o/a escritor non ten acceso.

Charenton é un caderno de
campo, un diario, un rexistro de
introspeccións, de necesidades
e esforzos comunicativos, un
fluído de procuras atrapado en-
tre a memoria (a historia), a lin-
gua, a patria, e o lector. Que
viaxa entre poesía a prosa e cal-
quera fórmula escritural; os
textos poden comezar sendo
prosa (ou outro xénero), ter mu-
tacións intermedias, ou rematar
séndoo, proceder a-xenérico
propio da literatura mínima, da
microliteratura que din será o
xénero so presente século; o
texto, tamén, vaise encriptando
pouco a pouco deica, no rema-
te, chegar a ser fluído etéreo. 

Charenton é tamén un poe-
mario que reivindica a liberda-
de, sempre a liberdade, nela
conflúen a memoria, a lingua, a
patria, o lector... e a dolor es-
carlata nacida da incompren-
sión, da inxustiza, do esquezo,
da traición. Por iso este poema-
rio recibe o nome de Charen-
ton, porque no frenopático de
Charenton foi recluído, polos
poderes fácticos da intoleran-
cia, da arrogancia e da ignoran-
cia, o Marqués de Sade durante
a última década da súa vida; o
Marqués de Sade, máis coñeci-
do pola espectacular reivindica-
ción dos sentidos, do pracer,
que pola súa decidida loita ante
calquera restrición de liberda-
de. A carón da figura de Sade,
hai outras que non deben pasar
desapercibidas, queremos fi-
xarnos no nome da escritora
austríaca Ingeborg Bachmann
ou, sobre todo, o do poeta in-
glés Percy Bisshe Shelley, quen
non observaba ningunha dife-
rencia entre poesía e política.

Porque Charenton non é
ese lugar onde Sade dirixía o
teatro dos reclusos, hai un Cha-
renton seguramente dentro de
cada un de nós.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Valle e Borobó
Anacos valleinclanianos, de
Raimundo García Domínguez
Borobó é unha recompilación
de “anacos” do finado xor-
nalista adi-
cados á
figura do in-
ventor do
esperpento.
Na edición
de Xoán
Guitián recó-
llense
traballos
publicados
nas principais
cabeceiras galegas nas que se
alude á figura do escritor. Edi-
ta a Fundación Valle-Inclán.♦

Documentalistas
galegos
As décadas iniciais do cinema
foron moi dinámicas e atinxi-
ron todos os xéneros, incluído
o documen-
tal. Carlos
Velo.
Itinerarios
do documen-
tal nos anos
trinta, de Fer-
nando Redon-
do Neira, é un
estudo sobre a
importancia
deste cineasta
na evolución da cinematogra-
fía española antes e durante a
guerra do 36. Edita o Festival
de cine de Ourense.♦

Contra o poder
A Editorial Trifolium-El taller
de Juan edita A loita pola
terra nas Mariñas. Das axita-
cións antiseñoriais á resisten-
cia antiforista, de María
Xesús Baz
Vicente. A
obra, terceiro
volume da
colección de
cadernos de
estudos
oleirenses, ex-
plica como se
organizou con-
tra o poder a
poboación ma-
riñá desde os tempos da Idade
Media até o final do foro
agrario, en tempos da ditadura
de Primo de Rivera.♦

Alonso Montero e
Rosalía
Xesús Alonso Montero vincu-
lou durante toda a súa vida o
seu traballo como investigador
literario coa figura de Rosalía
de Castro. En
Páxinas
sobre
Rosalía de
Castro, o
profesor
recompila os
escritos sobre
a autora desde
os tempos de
Lamas Carva-
jal (1875) até
hoxendía. Inclúe moitos textos
inéditos. Edita Xerais.♦

Charenton
é un
caderno
de campo,
un diario,
un rexistro
de intros-
peccións,
atrapado
entre a
memoria,
a lingua,
a patria
e o lector.

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

2. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.

3. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

4. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

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

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

2. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA.

Xosé Feixó.
Xerais.

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

4. BREVE HISTORIA DA MÚSICA
GALEGA.

María Pilar Alén.
A Nosa Terra.

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

Tabela das letras

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

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

A procura da poesía na linguaxe
Charenton nova entrega de Chus Pato

Chus Pato vista por Calros Silvar.
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Título: A memoria das guerras. Na literatura 
infantil e xuvenil en lingua galega.
Coordinan: Mª Xesús Agra Pardiñas e 
Blanca-Ana Roig Rechou.
Edita: Xerais.

Estrurado en dúas partes ben
diferenciadas que posuén dous
niveis de lectura distintos, A
memoria das guerras presénta-
nos, na primeira parte, un cor-
po teórico estruturado, á súa
vez, en cinco capítulos de aná-
lise de libros de literatura in-
fantil e xuvenil que teñen a
guerra coma
paisaxe de
fondo, mesmo
sendo a razón
de ser do libro.
No canto á se-
gunda parte é
unha antoloxía
tirada das
mesmas obras
e autores ana-
lizados na pri-
meira e que
serven ao tem-
po para nos
dar unha am-
pla mostraxe da incidencia dos
conflitos armados na literatura
en galego e como subliña a In-
trodución “mitigar a imaxe so-
bredimensionada e frívola que
os medios de comunicación ac-
tuais ofrecen deles e que pode
chegar a instalar unha imaxe
máis espectacular ca dramática
e mesmo converter eses en-
frontamentos e actitudes en
modelos que imitar polos máis
novos.” Porén, se a escrita tive-
se capacidade de subverter un
status intelectual e a escala de
valores, nomeadamente crear e

fomentar unhas estratexias de
análise e reflexión da realida-
de, dende esa idade temperá ou
con só tentalo o libro resulta
imprescindíbel mais para con-
querir o devandito precísase
axuda, o contido e a orienta-
ción didática da obra son diáfa-
nas, podendo ser empregada
como material para desenvol-
ver unha convivencia e unha
cultura a prol da paz. O libro só
ten unha eiva: deixa fóra da súa
escolma de textos a poesía,
agás a pequena mostra escrita
por Fran Alonso n’O brillo dos
elefantes.

A memoria das guerras é
un libro con intencionalidade
onde observamos con nidieza
a implicación dos nosos escri-
tores, aquí a neutralidade non
existe e as obras estan inzadas
de valores e contravalores pa-
ra espertar a sensibilidade,
xunguida a un tronco de
conciencia, nomeadamente a
través do protagonista-narra-
dor que na meirande parte das
narracións vese obrigado a
madurar prematuramente ou
onde o conflito bélico lle rou-
ba a infancia. 

O libro descóbrenos, ao
tempo que nada das guerras lle
é alleo á literatura, que se for-
nece de argumentos deses
aproximadamente 180 confli-
tos abertos neste intre, ou que
sacha na memoria –Guerra do
36, Guerras Mundiais...– na
historia da literatura, sirva co-
mo exemplo Conto de guerra
(1928) de Camilo Díaz Baliño,
para espertar sentimentos de
solidariedade, amizade,...

A memoria das guerras es-

ta enriquecido coas análises
dos elementos paratextuais
–ilustracións, fotos,...– que son
parte indisociábel da obra e

que contribúen a darlle signifi-
cado.♦

XOSÉ FREIRE

É un libro
con
intencio-
nalidade
onde
observamos
con
nidieza a
implicación
dos nosos
escritores.

Galicien Magazin
Nº 15. Novembro 2004.
Dirixe: Dieter Kremer.
Edita: Galicien-Zentrum da Universidade 
de Trier (Alemaña).

Mónica Góñez, lectora de ga-
lego en Trier, relata a viaxe a
Galiza que realizaron os
lectorados de galego de
Alemaña cun grupo de
estudantes estranxeiros para
coñecer
cal é o
país que
temos.
Dividin-
do o per-
corrido
en
etapas, a
escritora
e crítica
relata as
grandes e
pequenas sensacións da
excursión. Verena Hankel, de
Heildelberg, e Antón Porto,
de Berlín, dan a súa propia vi-
sión. Lidia Kouznetsova,
Verena Hankel e Meike
Lippert dan diferentes visións
de Galiza.♦

Cadernos do
Ateneo Eumés
Nº 2. 10 de outubro de 2004.
Edita: Ateneo Eumés “Fernán Martís”.

Xosé Francisco Correa
recorda a Nuno Freire de
Andrade, O Mao, señor das
Mariñas durante o 1431,
ano no
que estou-
rou a I re-
volta
irmandiña
que
comandaba
Roi Xordo.
Mª Paz
Orois expli-
ca a presen-
za feminina no refraneiro ga-
lego. Ramón Iáñez explica o
que supón a segunda
reconversión de Izar. Xoanxo
Lorenzo explica o actual es-
tado das autonomías. Ignacio
Chao entrevista a Ramiro
Fonte, autor dunha saga
sobre a súa infancia en Pon-
tedeume.♦

O Fisgón
Nº 6. Outubro de 2004. Prezo 1 euro.
Edita: Mapfre Quavitae.

Esta publicación, realizada po-
los traballadores das
residencias de persoas maiores
da Coruña, Castro de Ribeiras
do Lea e Bembrive, faise
coa cola-
boración
dos traba-
lladores e
residentes
destes cen-
tros. Neste
número in-
clúese unha
entrevista
con Manuel
Fraga.
Pedro Revilla explica a xermi-
nación das plantas. Ademais,
dáse conta de diversos
traballos sobre actualidade nos
centros.♦

Título: In-ventos.
Autor: Xoán Xosé García.
Edita: Espiral Maior.

Se o poeta tenta deter o tem-
po, fixar a beleza oculta do
instante, resulta que a sutileza
e a insinuación velada son a
miúdo medios adecuados para
acadar o aroma da turbación e
o sentimento, a sorpresa do
son e a íntima cadencia da pa-
labra. Mais ás veces a suxe-
rencia inmoderada, o abuso da
insinuación supostamente su-
xestiva deriva nun balbuceo
confuso e disonante, nunha
especie de reserva ensimes-
mada a rondar desorientada
polo poema.

Xoán Xosé García, en In-
ventos (XI Premio de Poesía
Espiral Maior), á procura da
emoción e o sentimento, ofre-
ce poemas
que quere cin-
guidos e con-
cisos, nervio-
sos e activos,
versos do ar e
do silencio,
da terra e do
vento, sinuo-
sos e vaga-
mente melan-
cólicos, que,
ás veces, aín-
da que dotados dun ritmo
inesperado, resultan impreci-
sos, máis forzados que escu-

ros, a medio facer e inestá-
beis: sen o adecuado perfil,
agora unha palabra, despois
outra, sen fío nin evolución
perceptíbel. 

Ás veces acerta, esperan-
zado, no ton íntimo e louzán
–Pandora,/ se quixeras,/ farí-
ache este trato de contado:/
roubar un vento ou dous/ de
treboada/ e logo/ que nos qui-
ten o virado – ou na rítmica
brevidade da lembranza –Da-
quela alzarte árbore/ custába-
che un cabelo/ fuxidío/ un
vento de amorío/ pra atopar-
me–, outras ponse estupendo
–pensou perdida de pensiero
ardido; de peitos peiteados de
vertixe– e fica asolagado na

monótona procura de versos
sonoros e baldeiros.

García amosa poemas tur-
badores, íntimos e espidos, sul-
cados de soidade e adoito dota-
dos dun ritmo inusual, entrega
vagos soños e desexos, afáns
lonxanos e distantes espazos
lenemente acendidos de lem-
branza, mais, poeta novo, a in-
decisión, como néboa entre a
imaxe e a palabra, a distancia
entre o ritmo e a sensación, a
excesiva concisión, a miúdo
debuxan versos forzados e in-
seguros, vacilantes, que esvae-
cen as formas e nubran a emo-
ción.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Xoán Xosé García,
néboa entre a imaxe e a palabra

García
amosa
poemas
turbadores,
íntimos e
espidos,
mais
tamén
vacilantes.

A guerra contada aos nenos
Un novo libro explica
como a literatura xuvenil trata os conflitos bélicos

OVIE CARTER



Título: Os anos escuros.
Autor: Xosé Luís Franco Grande.
Edita: Galaxia.

Estamos ante un libro duplamen-
te necesario. En primeiro lugar,
porque sabemos pouco aínda de
toda esta etapa recente da nosa
historia. Franco Grande comenta
que hai moi poucos estudios so-
bre feitos e persoas de entón. E é
certo. Hai como unha desorienta-
ción: sempre se volve investigar
o mesmo. E non quero dicir que
non sexa necesario, haberá pers-
pectivas novas de moitas cousas
das que aínda
carecemos, pe-
ro é tanto o que
permanece aín-
da oculto que
alguén debería
fixar priorida-
des para alargar
aínda o coñece-
mento e des-
pois pensar en
cavar mais fon-
do nalgúns te-
mas esenciais.
Nesa perspecti-
va, é de agardar
que este libro
esperte o inte-
rese científico
das novas xera-
cións de inves-
tigadores. 

En segundo lugar, debo con-
fesar que a convicción da necesi-
dade deste relato xa estaba pre-
sente cando lin a primeira parte
por primeira vez (1985). Daque-
la Franco, e así llo fixen saber por
carta sen aínda coñecelo persoal-
mente, descubrirame todo un
mundo, visto con ollos diferen-
tes, introducindo un sabio e pru-
dente equilibrio nos xuízos. Os
que nos achegamos ao naciona-
lismo no inicio dos anos setenta
estabamos moi imbuídos de gran
prepotencia respecto a todo o co-
lectivo que Franco Grande des-

cribe no seu libro e do que forma
parte. Había ignorancia e comba-
te, e mesmo desprezo. Franco re-
flécteo moi ben cando menciona
a dupla loita: contra o outro Fran-
co e contra todos os outros que
estaban contra el. Era a crítica do
culturalismo do galeguismo, pe-
ro tamén do PSG, algo que de-
manda quizais un relato desde a
outra beira, a vivencia e percep-
ción do galeguismo desde o na-
cionalismo. 

E quédame unha preocupa-
ción, a constante que reflecte do
país en forma de incapacidade
para traballar xuntos. É preocu-
pante o inxente nivel de enerxí-
as estragadas, a inmensa capaci-
dade de que dispoñemos para
incomodarnos os uns aos outros,
algo sen dúbida moi actual, e
que coexiste, por outra banda,
cunha capacidade, á veces her-
cúlea, para erguer proxectos en

condicións a miúdo adversas.
Por iso este libro é moi va-

lioso, porque é sincero, permi-
te coñecer e valorar, coa segu-
ridade de ter nas mans un rela-
to que ten para o lector un ele-
vado nivel de credibilidade, o
que sempre é moi importante.
Non sei se a lectura destes
“Anos escuros” nos fará libres
pero seguro que si máis xene-
rosos e comprensivos. 

Pero é, ademais, un libro
importante por todo o que ofre-
ce, que é moito: información
múltipla, datos, anécdotas reve-
ladoras e valiosas, indicacións
sobre comportamentos e formas
de actuar. Enriquece o xénero
das memorias nun país que en
boa medida aínda carece dela,
que a ten esfarelada, dispersa e
sen templos suficientes que a
coiden. Estou seguro de que
vai ser referencia dunha épo-

ca, deses libros inescusábeis,
dos que se deben ler para saber.

Da primeira á segunda edi-
ción van vinte anos. E este volu-
me de 2004 confirma a necesida-
de da súa aparición. A primeira
sen a segunda quedaría eivada. A
segunda sen a primeira non se
entendería. Están ben as dúas
reunidas nun único volume. De-
se xeito se comprende mellor
tanto a evolución do autor como
das persoas que cita e dá boa me-
dida do moito tempo que leva o
autor pensando sobre todo isto,
do moito que leva reandado o
seu pasado, ben documentado e
apoiado nese dominio epistolar
que sabemos que Franco ten en
alta consideración. 

Destacaría tres observacións
finais. Primeiro, o inmenso res-
pecto crítico que destila toda a
obra. Existe a miña verdade e
mais a túa, dicía Stirner. E o libro

é un compendio de verdades:
non hai adulación, non hai hiper-
criticismo. Franco non o tiña fá-
cil, por ser parte e terceiro á vez,
pero conseguiu facer un avalia-
ción espida de prexuízos, hones-
ta, e evolutiva, de xeito que to-
dos poidamos situar na balanza
os diferentes períodos vitais de
figuras como Piñeiro, García Sa-
bell, Paco del Riego, Ramón Lu-
grís, Xaime Illa, etc. Non era un
labor doado nin moito menos, e
penso que conseguiu transmitir
tanto a complexidade das situa-
cións e das persoas como a nece-
sidade de xenerosidade e com-
prensión por parte de todos nós.

Segundo, é valiosísimo o re-
trato que proporciona non só das
persoas, tamén das actitudes,
positivas e negativas. O sectaris-
mo e a soberbia non son exclusi-
vos de ninguén; houbo, por así
dicilo, piñeiros en todas as fra-
gas, e todos eles empuxan e tra-
ban o avance do noso país. E
coincido plenamente con el can-
do relaciona estes comporta-
mentos, tan determinantes moi-
tas veces nun pais pequeno co-
ma o noso, coas insuficiencias
da nosa cultura democrática.

Terceiro, a chamada preocu-
pante á discontinuidade xeracio-
nal. Unha ollada rápida ás case
seiscentas páxinas e un dáse con-
ta de que imos saltando dun tem-
po a outro practicamente sen re-
de. É un avance en ziguezague.
É de aí o laio final de Franco
Grande: diríase que agora mes-
mo non hai quen recolla o teste-
muño da xeración anterior, pre-
dominan as fracturas e as fendas.

Hai que felicitar ao autor
pola súa honestidade e valentía,
por achegarnos unha visión tan
rica e equilibrada deste tempo.
Por forza tiña que ser un natural
de Tebra (Tomiño) quen nos
tirara desta escuridade.♦

XULIO RÍOS
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Muguruza 99-04
Título: 99-04.
Autor: Fermín Muguruza.
Edita: Metak.

Vénse de poñer a venda o pri-

meiro DVD de Fermín Muguru-
za co título 99-04, no que se
fai un repaso pola carreira dun
dos músicos máis polémicos
do País Vasco. Neste novo tra-
ballo recóllense videoclips,
making of, directos gravados
en Catalunya, Euskadi, Xapón
ou nos Estados Unidos,
ademais de toda unha serie de
contidos extra. Xunto ao DVD,
o novo álbum inclúe un
compacto con máis de vinte
temas, algúns deles inéditos e
outros  que saíron publicados
en diferentes recompilatorios,
versións ou colaboracións.♦

Fadas enlatadas
Título: Hadas.
Grupo: Varios.
Edita: SGAE.

Vén de saír a rúa un disco no
que, por primeira vez e baixo
o título Hadas, reúnese toda
unha serie de temas tirados
dos diferentes folclores da pe-
nínsula relacionados con este
mundo máxico. Dirixido por
Tomás Díez Guerra, o
proxecto contou coa
colaboración de Mercedes Pe-
ón, Faltriqueira e Uxía

ademais doutras referencias
femininas do panorama ibéri-
co como María del Mar
Bonet, Marina Rossell, Amaia
Zubiría ou o grupo Mestisay.
O novo álbum inclúe ademais
un libreto ilustrado por Mari-
na Seoane onde se explica es-
te apartado da mitoloxía.♦

Novos tempos para
La Habitación Roja
Título: Nuevos tiempos.
Grupo: La Habitación Roja.
Edita: Mushroom Pillow.

Despois de tomar folgos tras a
longa xira anterior por
México, Chile e Arxentina, La
Habitación Roja, un dos
referentes dentro do indi pop

que se está a facer no estado,
vai publicar o que será o seu
quinto disco. O novo traballo
titularase  Nuevos tiempos e
nel inclúense un total de doce
temas que continúan a tenden-
cia marcada polo grupo dende
os inicios en 1997.
Scandinavia, El eje del mal,
Agujeros negros ou Rocanrol
son algunhas das canción que
inclúe este novo disco.♦

Unha visión sincera sobre o galeguismo dos 50
Franco Grande actualiza Os anos escuros

É
preocupan-
te o inxente
nivel de
enerxías
estragadas,
a inmensa
capacidade
de que
dispoñemos
para
incomodar-
nos os uns
aos outros.

Xosé Luís Franco Grande.                                                                                                                            PACO VILABARROS



Séntese máis narrador ou po-
eta?

Empecei polos versos, co-
mo a maioría. Xa máis en se-
rio, e en galego, foi cando
marchei para o estranxeiro.
Non coñeces a ninguén e pó-
deste refuxiar na bebida ou na
lectura e na escritura. Escribí-
alles cartas aos amigos e gus-
tábanlle. Máis tarde redactei
algunhas experiencias que de-
ron nos relatos de Ártico.

Nos seus poemas está o
mar e a bioloxía.

Leo máis ensaio que litera-
tura, en parte por razóns pro-

fesionais. Decidín recrear po-
eticamente algúns conceptos
biolóxicos. En Glosario rela-
ciono varios dunha maneira
nalgún caso non canónica.
Comparo, por exemplo, a me-
tamorfose dun insecto coa dun
río. Tamén inclúo falsos hai-
kus, falsos porque cumpren as
condicións formais, pero non
as temáticas. O haiku clásico
prohibe falar da violencia, in-
cluíndo nela o amor. Redac-
teinos en 1999, nunha semana
que pasei en Chicago. A ter-
ceira parte de Glosario mestu-
ra prosa poética con enumera-

ción de sensacións, sen inten-
ción rítmica nin metafórica.
Non me sinto poeta, nin narra-
dor, nin dramaturgo, nin autor
de ensaios. Escribo deixándo-
me levar pola atmosfera do
día.

Inflúe tamén na súa obra
a medicina?

Hai unha influencia temá-
tica, pero máis da medicina
que se considera menos medi-
cina, é dicir, da psiquiatría. O
xardín das ideas circulares é
un relato sobre un caso de
electroshock. En O ladrón de
esperma hai un conto escrito

desde o punto de vista dun
suicida. Marcáronme moito os
meses que traballei nun hospi-
tal psiquiátrico.

En ‘O exame imperial’,
primeiro relato de Os ciclos
do bambú, case desaparece o
narrador, é moi neutro.

Quizais foi por honestidade
con quen mo contou, un com-
pañeiro vietnamita.

Despois veñen estilos moi
diferentes.

Consciente ou incons-
cientemente, quixen experi-
mentar con diferentes formas
de narración, mais hai unha
épica que se repite, un magma
que o aglutina todo, que mes-
mo vén de libros anteriores,
imaxes, estruturas e obsesións
que permanecen. Son viaxes
iniciáticas, cóntase o abraio
ante a chegada a un lugar no-
vo, como Bombai, ou unha
viaxe onírica coma no Soño
laranxa. 

A viaxe, o exotismo, é un-
ha tématica moi recorrente
na literatura.

Vivindo nunha sociedade,
todo o que está fóra é exótico,
literalmente fóra da vista. A
min non me inte-
resa só ver luga-
res, senón estu-
dar a fauna, ler a
historia da zona,
coñecer a situa-
ción política...
Eu sempre estou
en disposición
de viaxar, con-
sulto mapas,
compro libros de
países e busco
alguén que lle
apeteza vir con-
migo, porque a
partir de certa idade non é
aconsellábel viaxar só. 

Hoxe a literatura de via-
xes non é igual que a do XIX.

Porque a actitude é distin-
ta. Non contratas porteadores.
Consideras iguais os demais.
Daquela escribían, pero facía-
no de paso que ían na procura
de minas ou de bosques, paga-
dos polo goberno. Wallace le-
vaba só quinina para el, os de-
mais non lle importaban. Ta-
mén mudaron as comunica-
cións, antes o viaxeiro estaba
máis illado. Describías algo
que ninguén vira. Agora cando
observas os cambios biolóxi-
cos, especies animais importa-
das, podes facer unha descri-
ción máis dialéctica, tendo en
conta o que fixeron outros. 

Antes non había televi-
sión.

A n t e s  p o d í a s e  m e n t i r
máis. Un colega dixo que ha-
bía un combate entre un nar-
val que é unha balea de dente
longo, e un unicornio mariño
no hemisferio austral, pero
estes dous animais non se dan
nunca no mesmo lugar. Igual
que non hai pingüíns en Islan-
dia. Os viaxeiros de antes ví-
an unicornios e grifóns e ha-
bía que crelos.

De onde lle vén a fasci-
nación por Oriente?

Hai certas cousas da nenez
nas que Oriente era o máximo:
os Reis Magos, a regalicia, os
piratas malaios, Sandokan,

etc. Os libros de Salgari e Ver-
ne tiñan moitas connotacións
orientais. Anos despois, unha
das miñas primeiras viaxes ao
rematar a carreira foi ao trián-
gulo que forman Hong Kong,
Macau e Guangzhou (Cantón).
En tres semanas vin tres esce-
narios políticos distintos e tres
interpretacións dunha mesma
cultura. Unha colonia puxante
de capitalismo puro, unha co-
lonia decrépita chea de co-
rrupción e xogo e un sistema
de economía centralizada on-
de era difícil moverse polas
trabas burocráticas e mesmo
nas comunicacións. Antes, na
universidade, xa lera desde o
Libro Vermello de Mao até o
do Tao, o Tao que agora pasou
aos libros de autoaxuda, coñe-
cín os haikus de Basho e os
poemas de Octavio Paz que
viviu na India. Ese gusto por
Oriente tamén forma parte
dunha rebeldía. Eles teñen un
gusto e un sistema de valores
diferente do que nós temos sa-
cralizado, daquel no que fu-
mos educados. Aínda que iso,
en parte, racionaliceino des-
pois. En Oriente tamén atopei

semellanzas. En
Macau vin sardi-
ñas a secar como
aquí antes e ato-
peime unha illa
de pescadores
onde collían os
calamares igual
ca nós.

Desde os pri-
meiros libros
vostede conse-
guiu escribir
con distancia.
Iso que os críti-
cos chaman non

confundir o autor co narra-
dor ou, dito doutro modo,
non escribir chiscándolle o
ollo constantemente ao ima-
xinario lector-veciño-amigo.

Eu, cando atopo un libro
escrito así, déixoo inmedia-
tamente. É un problema de ta-
maño do país e de número de
lectores. Os editores teñen un
papel moi importante a respec-
to da calidade dos textos. De-
berían dialogar máis cos auto-
res. Iríanos mellor se fósemos
máis críticos cos autores. Non
se trata de desprestixiarnos, nin
de poñer unha norma, senón de
que o editor contribúa a que
saia o mellor produto posíbel.
E tamén hai que pensar en ex-
portar. Iso melloraría a nosa
autoestima.

Conseguiu ter unha voz
propia, algo que non todos os
autores teñen. Os seus textos
son recoñecíbeis, como os de
Cid Cabido.

Unha das cousas que menos
me gustan no que leo é o abuso
e a mala ubicación dos cualifi-
cativos. A voz propia non se
busca, vaiche saíndo. Despois
recoñéceste nunhas páxinas e
non noutras.

Que proxectos ten?
Ando con varias cousas

empezadas. Teño unha nova
novela xa rematada que pode
saír pronto e unha compila-
ción de contos e estou prepa-
rando un libro de literatura
infantil.♦
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Xavier Queipo
‘O meu gusto por Oriente é tamén

unha rebeldía’
M.V.

Biólogo, médico, funcionario da UE e voz diferenciada da literatura galega,
Xavier Queipo (Santiago, 1957) vén de presentar unha colección de relatos,
Os ciclos do bambú (Galaxia), un poemario, Glosarios (Espiral Maior) e
ten no prelo O espello e o dragón (Xerais), dedicado ao público infantil.

‘Os editores
deberían ser
máis críticos
cos autores”

XAN  CARBALLA



Se nunha anterior entrega fala-
bamos do Museu Patio Herreria-
no de Valladolid, agora prose-
gue a nosa visita a diferentes
centros de arte peninsulares e re-
calamos desta volta no recentísi-
mo CAB, Centro de Arte Caja
de Burgos, nado en outubro de
2003 que logrou malia a súa no-
vidade estar xa na axenda artís-
tica peninsular. E esa sona non
ha de ser por mor da súa novi-
dosa e peculiar programación,
que tampouco é singular en ex-
ceso, tampou-
co pola orixi-
nalidade in-
trínseca da súa
colección de
arte española,
que tampouco
o é, pois nada
a fai particu-
larmente dife-
rente nin en
nomes nin en
pezas. Daque-
la coido que a
razón da súa
presenza no
ateigado mapa
artístico espa-
ñol radica xustamente na súa co-
rrección, na súa xusta e equili-
brada profesionalidade artística. 

Quizais o primeiro que con-
tribúa ao seu creto sexa a propia
sede do CAB, e seguramente aí
radica un dos seus maiores acti-
vos: nese fermoso edificio de
pedra, madeira, formigón e cris-
tal con tres volumen-proas que
se abren dende a cima do casco
vello da cidade cara ao horizon-
te burgalés. O edificio de dimen-
sión contidas posúe un grado ex-
celente de adecuación aos usos
artísticos actuais. Uns espazos
ao servizo da arte contemporá-
nea que non renuncian, chegado
o momento, a mirar cara ao ex-
terior das propias obras de arte e
converter daquela á fría paisaxe
castelá nunha bela creación
plástica que se integra no pro-
xecto expositivo (igual que oco-
rre por certo no Serralves de Si-
za). Por certo, que o madrileño
José Manuel Ballester que cen-
tra os seus intereses plásticos na
representación de arquitecturas
baleiras e de silenciosas simetrí-
as expón tamén desta volta no
propio CAB os seus cibachro-
mes dalgunhas destas salas do
centro de arte burgalés, fotogra-
fías dun ideal de grandeza, de-
senvolvemento e progreso que
se amosan xunto a outras que o
propio artista rexistra de termi-
nais de aeroporto ou de metro.

Outra razón para que a críti-
ca acollese con xenerosidade ao
CAB pode estar en que, a verda-
de, a obra social das caixas de
aforros peninsulares deixa moi-
to que desexar no que atinxe á
súa profesionalidade no eido da
arte contemporánea e a existen-
cia deste CAB exemplifica un
programa coherente por parte de

Caja de Burgos, algo do que ca-
recen, insisto, outras moitas cai-
xas (disto falaremos máis polo
miúdo noutra ocasión).

A cerna do CAB son os seus
fondos de arte española actual
que Caja Burgos leva mercando
dende os primeiros anos noventa,
baixo a dirección de Rufo Cria-
do, actual director do CAB que,
ademáis, é artista él mesmo. Até
o de agora xa amosaron en tres
exposicións consecutivas esas
compras de arte española actual.
Xunto á colección foron confor-
mando desde os seus inicios un
programa paralelo de exposi-
cións, varias individuais confor-
maban este pasado decembro a
programación do centro. 

No soto a obra de Carmen
Cámara “Mécanic-Cinéma”, para
mín tan admirábel pola coidadada
produción e montaxe que dispu-
xo o CAB como polo baleiro in-
finito dun proxecto vano que ten-

taba discurrir sobre o mundo do
cinema. A súa propia páxina web
seméllame  difícil e obsesiva
(www.carmencamara.com).

Tres artistas novos
burgaleses

Outra cousa ben distinta resultan
os proxectos expositivos de tres
mozos burgaleses, particular-
mente os dous primeiros ben co-
ñecidos no ambito peninsular,
trátase de Nuria Canal, Fernando
Renes e Concha Sáez aos que o
centro adica senllas salas inde-
pendentes. Velaí tres artistas cen-
trados cada un deles nun discur-
so, nuhas ferramentas, nunha
ponla da arte contemporánea ac-
tual. Así Nuria Canal traballa ao
redor da identidade e do xénero e
usa duns soportes habituais nos
artistas interesados neses eidos, é
dicir, fotografía e vídeo; daquela
Canal retrata e autorretrata e ta-

mén grava o seu mundo, os seus
desexos e as persoas que os sig-
nifican. Nuria Canal vencella a
súa obra á súa biografía, ao feito
de ser muller e artista, do que re-
sultan na meirande parte dos ca-
sos fotografías íntimas de peque-
no formato, algunhas montadas
en caixas de luz. Para mín, ten un
particular interese a súa serie
“Apertas” nas que a autora se
abraza a diferentes persoas.

Nunha sala contigua Fer-
nando Renes amosa debuxos e
acuarelas sobre papel que
aboian nunha enxurrada de su-
xestións entre o cómic, o graf-
fiti ou o endiañado e ciscado
diario persoal.  A presenza na
súa obra da animación en so-
porte videográfico non é senón
a prolongación lóxica dun
mundo onde a liña feble e deli-
ciosa, alporizada ou inxenua se
corporiza na folla branca.

Pola súa banda, Concha Sá-
ez representa quizais o eido ar-
tístico máis clásico, en canto que
formalista e esteticista, mais o
seu é un proxecto tamén ben vi-
goroso polo delicado, o coidado,
e atinado desa comuñón de ma-
teriais, de cores e de formas. 

Artistas burgaleses, xa ven,
mais, quen dixo que Castela
non existía artísticamente? O
CAB amosa o vigor que pode e
debe lograrse na promoción
dos propios artistas das perife-
rias. A importancia da periferia
como concepto artístico!    

Se van por Burgos visiten o
CAB, penso que non os ha de-
fraudar. Só unha tacha: o seu
horario raquítico, que cómpre
claramente ampliar. Tamén
precisa mellorar a súa páxina
web (www.cabdeburgos.com)
en canto a contidos textuais das
exposición pasadas ou en curso
e, mesmo, dar conta do organi-
grama e staff do centro, entre
outras cousas.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Mal Plan
DAMIÁN VILLALAÍN

Supoño que moi poucos
lectores d’A Nosa Terra
van estar de acordo comi-

go, pero a miña opinión é que o
Plano Ibarretxe é un modelo de
mala política nacionalista. E is-
to non tanto polos seus contidos
como polo feito de que eses
contidos parten en dúas unha
sociedade que debería ser a ba-
se da nación que se pretende
construír. O plano está sen
dúbida momentaneamente lexi-
timado pola súa votación no
Parlamento vasco, pero
tampouco se pode obviar o fei-
to de que esa lexitimidade é un
agasallo envelenado de
Sozialista Abertzaleak, o cal
equivale a dicir que a ETA se
sobe ao plano, engánchase ao
seu lombo coma un percebe á
rocha e pilla un magnífico mo-
tivo para xustificar a
continuidade das súas prácticas
mafioso-terroristas unha vez
que se concrete o escenario de
ruptura e confrontación entre
“Euskadi” e “España” tan irres-
ponsabelmente propiciado den-
de esa dinámica diabólica que
fai converxer o nacionalismo
esencialista de Aznar e Mayor
Oreja co esencialismo naciona-
lista do lehendakari.

Ibarretxe gusta moito de
porse no papel do político razo-
ábel, sempre aberto á
negociación e ao diálogo.
Segundo o lehendakari, son Az-
nar antes e Zapatero agora os
que non queren dialogar, os que
fan todo o posíbel para que a
cousa acabe “a tortas”. Pero foi
o propio Ibarretxe quen non
quixo negociar nunca no País
Vasco. Ibarretxe fai o paripé do
talante negociador, pero o certo
é que non aceptou cambiar nin
unha soa letra dun plano, rexei-
tado polo PSOE, o PP e unha
parte moi considerábel da
sociedade vasca. Ese
rexeitamento é maioritario en
Álava, territorio histórico que,
seguindo a lóxica entolecida do
“dereito de autodeterminación”,
ameaza coa súa propia secesión
de Euskadi. En realidade é en
Euskadi, onde está a clave do
problema e do conflito, pois
son os vascos os que están rifa-
dos entre eles. E o plano, en
vez de propoñer unha vía de in-
tegración e acordos, contribúe a
intensificar e a radicalizar
unhas diferenzas que están tin-
xidas de sangue e violencia.

O turbio escenario debuxa-
do polo plano empeza a facer-
se visíbel no preciso momento
en que Cataluña inicia a refor-
ma do seu Estatuto dun xeito
radicalmente distinto,
integrando todas as forzas po-
líticas, dende o PP até ERC,
no proceso de negociación. O
plano, esa bomba política, es-
tóuralle tamén nas mans ao
goberno de Zapatero, ao
goberno con maior sensibilida-
de cara aos nacionalismos de
toda a historia de España, ao
goberno propugnador desa
“España plural” que os
Ibarretxes e os Acebes, coa
súa fanática querencia pola
imposición e a súa falta de
gusto pola política, non tarda-
rán en facer inviábel.♦

A razón
da súa
presenza
no mapa
artístico
radica
na súa
corrección,
na súa
equilibrada
profesio-
nalidade.

Arte contemporánea en Burgos
A propósito da recente creación do CAB

Unha vista do CAB de Burgos.

Nena vella, acuarela sobre papel, de Fernando Renes.



Estes días sae á rúa a nova co-
lección BD Banda, unha ambi-
ciosa proposta do colectivo de
debuxantes de cómics do mes-
mo nome, que arranca con dous
volumes e tres mil exemplares ti-
rados. Unha escolma de traba-
llos da serie Fiz nos biosbardos,
realizada por Kiko da Silva para
a xa pechada revista  Golfiño e
Thom, de Andrés Meixide, inau-
guran  esta nova colección que
xa se está a distribuír polas libra-
rías do país.

Animados polas boas críticas
que no último ano recibiu a revis-
ta de cómic BD Banda e polo
premio que lle concederon en
Barcelona, os membros do co-
lectivo BD Banda decidiron botar
a andar un novo proxecto, agora
no eido da produción. Como indi-
ca o debuxante Kiko da Silva, a
colección quere “rachar a ten-
dencia que se segue en Galiza
de facer cómic con fins didácti-
cos e pedagóxicos” ao tempo

que lle tenta dar unha volta ás
tornas “publicando a autores do
país e traducindo obras de fóra
ao galego”. 

A toda cor, con máis de se-
senta páxinas cada un dos volu-
mes e cunha edición que non
atopa igual nas producións ga-
legas, arranca unha colección
que busca lectores máis alá do

público infantil, lanzando re-
des a outros sectores con en-
trevistas aos autores, diferen-
tes making of ou resolvendo
as posíbeis dúbidas que lle
poden xurdir a un debuxante
novel. “Comezamos con
dous recompilatorios de dú-
as series que se publicaban
en Golfiño, porque coida-
mos que era importante res-
catar eses traballos. Era un
xeito de manter vivas boas
series aínda que a revista
morrera”, indican. “Ade-

mais, ao non haber industria ga-
lega, non hai proxectos remata-
dos e incluso é moi difícil facer
encargos. Por iso, os traballos
publicados durante anos en Gol-
fiño sérvenos para non ter que
empezar de cero”, engaden.
Dende o colectivo vese a revista
dirixida por Fausto Isorna como
un referente dentro do cómic diri-
xido ao público infantil, tanto no
referido a lectores como no que

afecta ao labor dos debuxantes.
“A revista Golfiño abriu filón. Até
aquel momento era impensábel
facer cousas divertidas por gale-
gos ao mesmo nivel que o resto
do estado. A publicación deu esa
oportunidade e forxou unha das
propostas máis profesionais.
Sen ela moitos dos que agora
traballamos fóra estaríamos a
pasalo moi mal”, comentan.

Esta nova colección do co-
lectivo BD Banda, no que partici-
pan o debuxante Kiko da Silva,
os antigos membros do Frente
Comixario, Carballo e Heitor ou o
xornalista Xermán Hermida, con-
tou coa colaboración da editorial
Kalandraka.

O colectivo agarda poder
continuar publicando obras inédi-
tas abranguendo tamén temáti-
cas como as de acción e aventu-
ras ou o xénero épico.

Para Kiko da Silva “é difícil
emprender proxectos deste tipo
en Galiza porque non hai mer-
cado do cómic, mais non me
parece imposíbel”. “Pero, se se
ten en conta que grandes edi-
toras están a traducir ao gale-
go obras como algunhas das
aventuras de Asterix e Obelix
ou de Mortadelo e Filemón,
se cadra este é o momento
de apostar”, engade.

Cómic galego no mundo

Aínda que non está fixada a

data de publicación das novas en-
tregas, está previsto que continú-
en a colección autores como Da-
vid Rubín, Víctor Rivas, Robledo,
Miguel Porto e incluso se baralla
a posibilidade de publicar obras
de autores franceses descoñeci-
dos para o público peninsular.

Ademais, dende a organiza-
ción non se descarta a posibili-
dade de exportar a colección a
Portugal e introducila no merca-
do español. Para Kiko da Silva
“trátase de facer o contrario do
que se viña facendo até o mo-
mento”, algo, que en opinión do
debuxante “é o mellor xeito de
facer cultura”.

Paralelamente, apuntouse a
data de saída do novo número
do fanzine BD Banda, que coin-
cidirá coa celebración do Saló de
Cómic de Barcelona.♦
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MAR BARROS

Unha selección das series de Fiz nos biosbardos, de Kiko da Silva e de Thom, de An-
drés Meixide, conforman os dous primeiros números da nova colección de cómic BD
Banda, realizada polo colectivo homónimo coa colaboración da editorial Kalandraka.

Fiz nos biosbardos, de Kiko da Silva.

Dunha banda Kiko da Silva re-
cupera a Fiz, un pequeno por-
cón ao que lle encanta xogar
coas cacas e que anda todo o
día cos mocos colgando. Fiz
nos biosbardos é o título co
que se publica a escolma das
historias do pequeno, unha se-
rie que se lle ocorreu ao autor

remexendo na imaxinación e
combinando os seres imaxina-
rios ideados por Blanco Amor,
os debuxos do Doutor Slump,
o gusto dos nenos pola porca-
llada e o humor escatolóxico. 

Thom, de Andrés Meixide
é o seguinte número. Nel, o
autor presenta a un singular

granxeiro do Medio Oeste
americano que chegou a Gali-
za para asentarse no sur do
país, ben preto de Portugal.
Alí, en pleno agro galego, vi-
virá diversas aventuras xunto
coa vaca Carlota, o porco
Cholo, a galiña Maruxa e o ga-
lo portugués João Afonso.♦

O porcón e o ianqui

Os protagonistas de Thom,
de Andrés Meixide.

FIZ & THOMFIZ & THOM



Do 17 ao 23 deste mes de xanei-
ro terá lugar o XXVI Festival de
Cine Max Ophüls na capital do
Sarre. Xunto ao de Hof (Baviera)
é o certame cinematográfico
máis importante para os direc-
tores noveis dos países de fala
alemana, se ben o contexto se
presenta modesto. Nada que ver
coa Berlinale! Porén, aquí conse-
guiron as súas primeiras distin-
cións directores como Doris Dö-
rrie (Homes) ou Wolfgang Bec-
ker (Good Bye, Lenin, premiado
xa en 1988 polo filme Bolbore-
tas) e actores como Maria Schra-
der e Til Schweiger, hoxe en día
famosos en Alemaña.

Este ano aspiran aos diferen-
tes galardóns un total de 15 pelí-
culas de Austria, Suíza e Alema-
ña, unha selección das máis de
200 fitas presentadas. Mais a
particularidade deste encontro
está no programa adicional. Hai,
por exemplo, unha sección cha-
mada “Ao lado”, reservada para
películas da “Euregio” (Walonia,
Luxemburgo, Lorena, Alsacia,
Sarre, Palatinado) ou outra,
“Tránsito”, para o novo cine
francés (por exemplo, Les fautes
d’orthographe de Jean-Jacques
Zilberman, filme que abriu o úl-
timo Festival de Locarno).

Tamén se celebrará en Saar-
brücken o 40 aniversario do Pa-
tronato do Novo Cine Alemán
con proxeccións de películas de
cineastas coñecidos como Edgar
Reitz, Jean Marie Straub, Roland
Emmerich e Tom Tykwer. Así, á
parte das producións do concur-
so propiamente dito, poderánse
ver máis de 50 filmes de longa

metraxe (ficción e documental) e
ao redor de 20 curtos. Moitos de-
les estrearanse nesta ocasión ou
proxectaranse por primeira vez
fóra do seu país de orixe.

Mentres que nas edicións an-
teriores un dos temas máis trata-
dos era a migración e os seus pro-
blemas, este ano é a realidade de
familias rotas e dunha situación
laboral desastrosa a que decote se
plasma no cine dos directores no-
veis. Despois das comedias de
aínda hai poucos anos parece que
o cine de evasión non está dema-
siado de moda. O ano pasado ga-
lardoouse co Premio Max Ophüls
e o Premio do Público o filme
Muxmäuschenstill de Marcus
Mittermaier. Esta película low
budget sobre un home da rúa que
decide corrixir os males do mun-
do mediante actos de xustiza
exercidos por el mesmo é xa ago-
ra a máis exitosa do cine alemán
poñendo en relación os custos de
produción coa recadación.

Tampouco falta a presenza do
pasado fascista. Convidado de
honor deste XXVI Festival Max
Ophüls será o director Volker

Schlöndorff (O
honor perdido de
Katharina Blum,
O tambor de folla
de lata). Participa-
rá nunha mesa re-
donda despois da
proxección do seu
filme O noveno
día, no que se na-
rran as experien-
cias dun cura lu-
xemburgués nun
campo de concen-
tración. Xunto a
Der Untergang (O
afundimento, so-
bre os últimos días
no búnker do
“Führer”) e Napo-
la (sobre un cole-
xio de elite dos na-
zis) trátase dunha
das producións do
ano pasado dedi-
cadas a diferentes
aspectos do réxi-
me de Hitler. Estes
tres filmes póden-
se xa ver noutros

países europeos, onde as reac-
cións son, ás veces, menos crispa-
das que na propia Alemaña.♦
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A zarrulada
Se se consulta nos dicionarios de galego a
voz zarrulada, e supoñendo que un teña a
sorte de atopala (en moitos non figura),
verá que a dan como sinónimo de “apare-
cidos, Santa Compaña”, con esa ambigüi-
dade que caracteriza moitos dos nosos di-
cionarios. Porque, de entrada, aparecidos
e “Santa” Compaña son cousas diferentes.
Pero é que ademais a Zarrulada é algo
máis que a Compaña dos mortos. Vexa-
mos. No Diccionario dos seres míticos
galegos cáese no mesmo erro, aínda que
se afina un pouco máis, e dise: Procesión
de ánimas, Compaña.

Os autores do Diccionario, entre os que
estou eu, non andaron finos nesta ocasión e
deixaron pasar un fío polo que sairía todo o
novelo: a palabra en si. Porque zarrulada
debe ser un conxunto de zarrulos ou cerru-
los. Só había, pois, que buscar o significado

desta nova palabra. Claro que esta podía ser
aínda unha empresa máis difícil, pois tal pa-
labra parece inexistente. Só no Diccionario
Xerais de sinónimos, de Luís Castro, atopo
o que segue. Cerrulo: cachorro, cadelo,
canciño. Así pois, por unha parte, temos
que a zarrulada é un conxunto de cadelos,
de canciños!, e por outra, o despiste dos au-
tores parece desculpábel.

Porén, no mesmo Diccionario de seres
míticos aparece, como quen non quere a
cousa, a palabra cerrulo. Na entrada Veiga
do Real dise: cidade asolagada pola chu-
via nun lugar do mesmo nome en Montou-
to (Abadín). Vivían nela unhas señoras
encantadas que tralo asolagamento tras-
ladaron a residencia ó Pozo do Xistral,
onde nace o Eume. Estas señoras saen a
peitearse á beira do río e teñen un cade-
lo, un cerrulo pequeno, moi temido na co-
marca. Anda tras as ovellas e, cando as
pilla, vainas tirar ó Pozo do Real, un bu-
rato escuro e sen fondo que o devora to-
do, e que está no mesmo lugar onde esti-
vo antes a cidade de Veiga do Real.

En moitos países europeos existe a

crenza neste tipo de cans do ultramundo,
cans que aterrorizan as noites escuras, e
que se ouven na terra e no ar. Veñen bus-
car as almas dos moribundos, perseguen
os pecadores, son cans de presa que cazan
almas, dirixidos se cadra polo Demo, por
Hellda ou por Odín: é o que se deu en cha-
mar “Caza Selvaxe”. No Diccionario re-
laciónase a Caza Selvaxe, da que a conti-
nuación darei exemplos, coa “Compaña”.
A partir das ideas dos celtas e dos xermá-
nicos, recollidas polos clásicos grecolati-
nos, xurdiron en Europa, durante a Idade
Media, tres grandes tipos de “Compañas”,
ou Procesións dos mortos, con moitas va-
riantes cada un, a saber:

1.  A “Cacería Selvaxe”, na que o que
destaca son os cans que perseguen as al-
mas. En Galicia parecían ser representan-
tes deste grupo, polo que sabiamos, o Ur-
co, os Cans e a Becerra con cans.

2.  O Exército Antigo, ou sexa, a Pro-
cesión dos Mortos, a Estantiga, Hoste,
Estadea, que son almas en procesión, que
poden ir por terra, mar, aire, e ás veces
van pelexando entre eles, armados, ou ca-

zando humanos. Deste tipo son as máis
coñecidas, como a Compaña; a Sluagh ga-
lesa; os Anaon bretóns, presididos polo
Ankou, que é a propia Morte; a Huestia
asturiana; a Huéspeda leonesa, etc.

3. AProcesión das Meigas, presidida por
Diana, Herodías ou Hellda, que tende a con-
fundirse co anterior e co Sabbath ou aquela-
rre. En Galicia, as Luciñas e a Hostilla.

Se ben a relación entre os tipos 2 e 3 é
evidente, e parece clara entre os tipos 1 e
os outros, faltaba unha ponte que puxese
definitivamente en contacto ambas cou-
sas. Becoña Iglesias, nas súas investiga-
cións nas proximidades de Pontevedra, te-
rra na que se fala moito do Urco, entendi-
do como can, como cans ou como becerra
con cans, atopou que, cando lles pregun-
taba pola Compaña, confundíana sistema-
ticamente co Urco, ou sexa, cun conxunto
de cans de ultratumba. Atopamos agora
que a Zarrulada, que sempre se deu como
sinónimo de Compaña, é en realidade, ou
é ademais, un conxunto de cerrulos. Ou o
que é o mesmo: as ánimas teñen a forma
de cans. Seguiremos outro día.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

OOPPHHÜÜLLSS
FRANCK MEYER / SAARBRÜCKEN

O cine alemán vive un momento bastante bo. Isto suxire o éxito nacional
e internacional de fitas como Good Bye, Lenin (Wolfgang Becker) ou
Contra a parede (Fatih Akin). O primeiro festival do ano, o Max Ophüls
de Saarbrücken, mostrará se tamén as novas xeracións seguen esta dinámica.

DDOO  TTEEAATTRROO
AAOO  CCIINNEE
Max Ophüls naceu en Saarbrüc-
ken o 6 de maio de 1902 como
Max Oppenheimer, fillo dunha fa-
milia de comerciantes xudeus.
Despois dunha carreira como ac-
tor e director de teatro (Aquisgrán,
Viena, Frankfurt, Breslau, Berlín)
decantouse polo cine a partir dos
anos 30. Foxe dos nazis a Francia,
despois a Estados Unidos, e adop-
ta a nacionalidade francesa. Morre
en 1957. A súa tumba atópase no
cemiterio Père Lachaise de París.
Entre os seus filmes máis coñeci-
dos están: Liebelei (1932/33),
Werther (1938), The Exile (1947),
La Ronde (1950), Lola Montez
(1955). É o pai do tamén director
Marcel Ophuls.♦



Dende o mes de decembro vén-
se adicando unha ampla exposi-
ción a Fernando Álvarez de
Soutomaior (1875-1960), como
pintor nado en Ferrol. O Conce-
llo ferrolán, leva uns poucos
anos facéndolles antolóxicas a
aqueles pintores que naceran no
concello.

Non cabe ningunha dúbida
de que Soutomaior destaca na
súa obra polo seu bo oficio.
Dominio da luz, da composi-
ción, da cor... o que leva a un
namoramento por parte do es-
pectador. Soutomaior é deses
pintores que a primeira vista
gostan porque ofrece una pin-
tura de lectura fácil, con ima-
xes agradábeis, onde narra si-
tuacións felices e as súas perso-
naxes non nos lembran proble-
mas. Os seus cadros son situa-
cións idílicas. E todo isto cón-
tanolo cunha composición que
aprendeu dos grandes mestres
do século de ouro español, Ve-
lázquez e Murillo. E a luz que
reflecten as súas obras, son de-
bedoras da luz mediterránea,
que aprende dende que de pe-
queno vive en Madrid.

O seu xeito de pintar, tecni-
camente bo, lévao a conseguir
unha bolsa para estudar en Ro-
ma. Aló aínda lembraban aos
Madrazo, e buscábase unha pin-
tura prerrafaelista. Os artistas
mais inquedos de toda Europa,
que procuraban unha nova arte,
xa non viaxaban a Roma. París
era a meca da nova arte. Dúas
cidades símbolo de dous con-
ceptos de entender a arte na fin
do século XIX. A tradicional, a
académica, a conservadora, e a
innovadora, que recala en Ro-
ma, e a antiacadémica,  a revo-
lucionaria que viaxa a París.
Soutomaior alíñase coa tradi-
cional.

Reflectirase na sua obra. Os
temas que Soutomaior leva aos
lenzos serán os temas dos clási-
cos. Temas relixiosos,  mitoló-
xicos, retratos e temas galegos.
Se os temas relixiosos e mitoló-
xicos son tradicionais, na pintu-
ra académica os retratos son  a
continuación dunha tradición,
elitista, dunha sociedade de-
cadente, afastada da realidade
artística que se está a facer en
toda Europa. 

Mención especial merece a
súa obra sobre temas galegos.
Son obras que  non reflecten a
realidade. Inspirándose nunha
viaxe polos Países Baixos, bus-
cará tipos de homes e mulleres,
buscando facer unha galería de
retratos etnográficos. Por ser
uns tipos falsos, pinta uns labre-
gos felices, xusto cando na Ga-
liza o mundo labrego se mobili-
za para conquerir  a redención
dos foros. E xa non digamos,
que en Soutomaior non apare-

cen  as secuelas da guerra civil.
Todo o mundo era feliz, como o
carlista que retratou.

E curioso repasar na mostra
os cadros que tratan de tipos ga-
legos, todos aparecen sorrintes,
cunha beleza clásica tratando de
facer esquecer as súas priva-
cións. Porén, hai un personaxe
con fasquía realista, con mala ca-
ra: o gaiteiro. É síntomático que
o que podería ter simbolizado a
Galiza tradicional é o único que
non idealiza.

Por demais, hai que indicar
o mal gusto dos responsábeis da
exposición ao tratar de facerlle
unha homenaxe ao Soutomaior
xestor. Dentro da exposición
aparecen uns contedores onde
se transportan os cadros, tal co-
mo se dunha perfomance se tra-
tase. Para quen non estea sobre

o fío, haberá que dicir que
Álvarez de Soutomaior foi o
encargado da exposición que
entre xuño e agosto do 1939 se
fixo en Xenebra con algúns dos
cadros que até aló levou unha
comisión de personalidades eu-
ropeas relacionadas cos muse-
os, que ante os perigos orixina-
dos polos bombardeos franquis-
tas, optaron por sacar os cadros
do Museo do Prado e levalos a
Suíza. Esta comisión foi cha-
mada comité Internacional para
o Salvamento dos Tesouros de
Arte Españois. Traballou desin-
teresadamente, unicamente
buscando a salvación dos ca-
dros do Museo do Prado que
dende Madrid a Catalunya, pa-
sando por Valencia, foron me-
trallados e bombardeados pola
Lexión Cóndor e a Aviación Le-

xionaria italiana. 
Os franquistas, entre os que

figuraba Soutomaior como co-
misario da exposición, denigra-
ron a Sociedade de Nacións e o
Comité Internacional de Salva-
mento, facendo propaganda de
que fora o goberno de Franco o
que rescatara das mans dos ro-
xos e dos seus colaboradores,
como se os tivesen roubado, os
cadros do Prado. Polo que se
ve, aquí, son os contedores e as
fotos que se exhiben a imaxe
que simboliza uns feitos dos
que só os intelectuais e autori-
dades republicanas merecen a
honra, por teren salvado o que
de seguir en Madrid, acabaría
baixo os cascallos. 

Soutomaior foi nomeado di-
rector do Museo do Prado e al-
calde da Coruña.♦
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Mago Teto
‘A maxia é
unha forma de
facer cultura que
está sen explotar’

A.N.T.
A empresa galega Abracada-
bra vén de producir a I edi-
ción do Festival de Maxia Vi-
la de Ingenio, que terá lugar
entre o 21 e o 23 de xaneiro e
no que ademais de vostede
participan magos como Cali,
Vituco, Richard, Anyo, Rafa
ou Sasha, todos galegos. En
que vai consistir o festival?

A vila de Ingenio púxose
en contacto con nós para de-
senvolver un minifestival de
tres días que pode ser o pri-
meiro paso para un festival
de maior envergadura. Ac-
tuarán seis magos galegos e
Jorge Blas que ofrecerán
tres galas con diferentes es-
pectáculos para todos os pú-
blicos e un taller de maxia
para que os cativos se ache-
guen a este mundo.

Como dá un concello
das Illas Canarias cunha
empresa galega para facer
un festival?

Por internet, consultaron
a páxina da nosa empresa,
Abracadabra Producións.
Ofrecémoslles varios pro-
xectos e escolleron este.

Que foi o que viron na
maxia que se fai aquí?

Esa é a mesma pregunta
que nos facemos nós, porque
mira que existen empresas
de maxia e de espectáculos
por todo o Estado. Espero
que queden satisfeitos, por-
que no festival van estar pre-
sentes algúns dos mellores
profesionais galegos, unha
boa representación do traba-
llo que se fai en Galiza.

Existen suficientes fes-
tivais de maxia?

De sona hai dous, un en
Lugo e outro en Marín, pero
sería interesante que hoube-
se máis. Dende que en Lugo
se celebra o festival cada vez
é maior o número de público
interesado que se achega. A
maxia é unha forma de facer
cultura que está sen explotar. 

Que situación atravesa
a maxia galega?

Galiza é un das zonas do
Estado onde máis maxia se
está a facer e onde hai máis
profesionais e iso é porque
goza de boa saúde. Pero
penso que os organismos pú-
blicos teñen que apostar
máis pola maxia e tomala
máis en serio.♦

A luz feliz de
Soutomaior

XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

Ferrol lembra o pintor de trazo feliz e mestría na cor cunha mostra antolóxica. 

O Berbés, (60x50 cm), Museo de Pontevedra.
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O Voo do Moscardo                                             José Viale Moutinho

Eu bem sei que os meus caros
leitores, e é verdade que os ten-
ho, tomam em conta alguns dos
conselhos que lhes dou. Nunca
os pressionei para isso, mas ho-
je pressiono. E logo no título:
Ora leiam os poemas de Sophia.
De Sophia de Mello Breyner
Andresen (1916-2004), uma das
grandes escritoras portuguesas
de todos os tempos, apesar dos
apelidos estrangeirados. Eu
também sei que vocês gostam
de ler os autores portugueses em
português, só que desta vez, o
Círculo de Lectores acaba de
pôr nas livrarias do Estado Es-
panhol uma magnífica antologia
de Sophia, Nocturno Mediodía
(1944-2001), a cargo de Ángel
Campos Pampano, que também
a prologou e verteu para castel-
hano. Porém, este livro tem
duas aliciantes: trata-sede uma
belíssima antologia que está
disponível e é bilingue, pelo que
a sua aquisição e leitura são fa-
cilitadas. Não o percam. Além
do mais, tem um excelente estu-
do de Eduardo Lourenço. Como
ele muito bem diz: “Quando
chegou a Revolução, Sophia se-
rá um pouco a voz alada dessa
revolução que se quis de justiça

e liberdade”. E como ela tam-
bém afirma, lúcida e avisadora-
mente: “A poesia sempre foi pa-
ra mim uma perseguição do re-
al. Um poema foi sempre um
círculo traçado em torno de uma
coisa, um círculo onde o pássa-
ro do real fica preso. E se a min-
ha poesia, tendo partido do ar,
domar, da luz, evolucionou,
evolucionou sempre dentro des-
sa busca atenta”.

Tendo publicado o seu pri-
meiro livro, Poesia, em 1944,
Sophia construiu uma poderosa
obra poética, bem como uma sé-
rie de livros de extraordinária
importância para as crianças. Em
1999 recebeu o Prémio Camões,
em 2001 o Prémio Max Jacob e
no ano anterior ao da sua morte o
Prémio Rainha Sofia de Poesia
Iberoamericana. 

Agora, como uma esplêndida
homenagem, uma pequena anto-
logia de pequenos poemas de
Sophia:

25 DE ABRIL

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo

A FONTE

Com voz nascente a fonte nos convida
A renascermos incessantemente
Na luz do antigo sol nu e recente
E no sussurro da noite primitiva

EM NOME

Em nome da tua ausência
Construí com loucura uma grande casa 

branca
E ao longo das paredes te chorei

MORTE

Que triângulo ou círculo poderá cercar-te
Para que te detenhas demorada e minha
Para que não desças toda pela escada

LUSITÂNIA

Os que avançam de frente para o mar
E nele enterram como uma aguda faca
A proa negra dos seus barcos
Vivem de pouco pão e de luar.

Bem, leiam os poemas de
Sophia nesta antologia que
Ángel Campos Pámpano soube
preparar com tanto rigor, Noc-
turno mediodía. Façam esse fa-
vor à vossa sensibilidade, à vos-
sa Cultura.♦

Ora leiam os poemas de Sophia!

Na Directiva 2001/29/CE do
Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 22 de Maio de 2001, re-
lativa à harmonização de certos
aspectos do direito de autor e dos
direitos conexos na sociedade da
informação, diz nos Consideran-
dos 10 e 11: “Os autores e os in-
térpretes, ou executantes, devem
receber uma remuneração ade-
quada pela utilização do seu tra-
balho, para poderem prosseguir
o seu labor criativo e artístico,
assim como os produtores, para

poderem financiar esse trabalho.
Um sistema rigoroso e eficaz de
protecção do direito de autor e
direitos conexos, constitui um
dos principais instrumentos para
assegurar os recursos necessá-
rios à produção cultural euro-
peia, bem como para garantir a
independência e dignidade aos
criadores e intérpretes.”

Ao meu endereço electróni-
co chegam correios de alunos e
pais de alunos de música denun-
ciando roubos musicais que se

praticam a plena luz do dia e
sem a menor dissimulação. Há
Conservatórios de Música, pú-
blicos e privados, que permitem
ou toleram que os professores
dêem cópias ilegais das partitu-
ras, ou seja de música roubada,
aos alunos. Alguns até cobram
por cometer o delito. Isto acon-
tece também em muitas Escolas
de Música, e em Bandas, Coros
e Agrupações musicais. Os que
me escrevem estão escandaliza-
dos porque está-se a fomentar a
cultura do crime contra a pro-
priedade em meninos tenros,
desde os cinco ou seis anos,
quando é mais preciso estabele-
cer os referentes éticos que
constroem a pessoalidade social
do cidadã. Alguns pais me di-
zem que quando interpelam o
professor por essa conduta cri-
minosa recebem desculpas co-
mo que o livro é difícil de en-
contrar ou que está esgotado.
Não seria estranho que, como
consequência desses roubos sis-
temáticos, a editora já se tivesse
arruinado e o autor, se não mo-
rreu de fome, subsista com a co-
mida que apanha nos contento-
res do lixo. Um professor quan-
do escolhe uma obra ou um liv-
ro para os alunos deve pensar na
utilidade pedagógica mas tam-
bém que seja acessível no mer-
cado, é dizer, nas lojas de músi-
ca. Quanto menos repertório
venda hoje uma loja de música,
por causa das cópias ilegais, ain-
da menos venderá amanhã e ca-
da dia que passa nesta prática

delituosa vai-se estrangulando
mais e mais a rede distributiva
básica, e cada vez será mais difí-
cil encontrar algo para roubar.

Estou bem seguro que esses
professores não aceitam perce-
ber o seu salário em notas de
banco ilegais, mas é provável
que algum tampouco experimen-
te repugnância em defraudar ao
fisco e ao mesmo tempo exigir
um subsídio público para melho-
rar o seu próprio pecúlio. Será
este o tipo de gente que acres-
centa a bolsa de votos do caci-
quismo e a corrupção? Nas fes-
tas visitei uma Feira de Artesãos,
subsidiada com dinheiro públi-
co, e quis comprar alguma coisa
para presentear aos meus, mas ti-
ve que renunciar porque nenhum
dos que me interessavam quis fa-
zer uma factura. Como posso
então confiar no seu trabalho se
mostra uma conduta tão anti-so-
cial evadindo impostos?

Algum dos casos que me
chegam podem ocasionar gra-
ves prejuízos económicos e le-
gais aos centros educativos que
os permitem ou toleram. Que
fazem os inspectores da Consel-
haria de Educação para evitar
esta vergonha criminosa? Ou
vai ser coisa de inspeccionar
aos inspectores? Por obriga éti-
ca e social envio essas denún-
cias às associações dos colecti-
vos prejudicados para que ac-
tuem em consequência, mas co-
mo alguns gostam de persistir
no delito terei de me ocupar
aqui dos delinquentes. 

A Comissão Europeia deci-
diu iniciar acções contra Espan-
ha, Irlanda e Portugal no Tribu-
nal de Justiça da CE por vulnerar
o direito de aluguer previsto pela
Directiva 92/100/CEE, relativa
ao irrenunciável direito dos auto-
res a uma remuneração justa e
equitativa.

Já tenho falado da irrespon-
sável campanha das associações
de bibliotecários contra dos au-
tores. Um colectivo que devia
estar na defesa incondicional dos
direitos de autor em pró da dig-
nidade e independência criativa,
por ser isso a matéria prima da
sua função laboral e também so-
cial, porém está a acirrar à socie-
dade contra dos autores porque
estes pretendem viver do seu le-
gítimo trabalho.

Excitam as paixões do povo
para que se defronte aos criado-
res, num intento demagógico de
excluir as Bibliotecas do cumpri-
mento da lei, em vez de dirigir
essa força cara as autoridades e
exigir-lhes um orçamento sufi-
ciente para observar uma escru-
pulosa legalidade.

França, Itália e Luxemburgo,
que também foram denunciadas
por proceder dum modo similar
nas suas legislações, já mudaram
as leis para afiançar a inde-
pendência e dignidade dos cria-
dores e intérpretes.

Sem autores e compositores
economicamente independentes
não existe futuro, democracia
nem liberdade.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Criação e liberdade
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FRANCISCO CARBALLO

Acarencia de xerarquía
de valores pode tradu-
cirse en multiplicación

de ídolos. Os imperios  acos-
tuman organizar cultos
simples para as masas ás que
dominan. Tempo de
idolatrías? Que ídolos lles
serven aos imperios?.

Na cultura abigarrada
actual pululan os ídolos: eco-
nómicos, deportivos,
políticos, sensuais.
Comparando épocas e territo-
rios, poucas veces na historia
estivo tan estendida a idolola-
tría. No tránsito da Antigüida-
de á Idade Media floreceu a
pequena idolotría de bruxos,
talismáns, velenos. Tal
ambiente de temor foi unha
das causas da persecución de
Prisciliano, 1380-1385: ante
unha poderosa personalidade
todo era temor ao ocultismo
ritual. Era unha idolatría
menor. Hoxe no Occidente a
idolotría é atea, é antropolóxi-
ca, é cativa de mediacións hu-
manas que triunfan ilegal ou
extraoficialmente; a mesma
corrupción é un obxecto
idolátrico. É unha idolatría
sen imaxes relixiosas, de ído-
los derrochadores de forza,
mal alento e peor talante.

Mais o imperio en todas as
súas formas, financieira ou po-
lítica –USA e a Banca– ofrece
ídolos simplificados: o merca-
do libre como señor de salva-
ción de todos, a tecnoloxía ar-
mada como forza sen lei, os
tratados que aceptar
unanimemente. Calquera que
cuestione o neoliberalismo
dun mercado sen regras, a lici-
tude das guerras imperialistas
–guerras do Golfo, de
Afganistán, de Iraq etc– é acu-
sado de perigoso, delirante.

Así funcionaron as
relixións idolátricas. Con ído-
los que non ven nin ouven
nin falan. Mais os seus servi-
dores, emperadores e
sacerdotes lacaios, que si
falan en nome de Deus, baixo
ditames infalíbeis, coa ollada
de desprezo dos humanos in-
submisos. Que fan senón ho-
xe os magnates da Banca, os
presidentes dos imperios mili-
tares e os pequenos gobernan-
tes asalariados dos Estados
vasalos? Que é senón ese do-
cumento da Conferencia
Episcopal Española de hai oi-
to anos e agora filtrado á
prensa por un secretario
pintoresco da mesma
organización e que pretende
ditar desde un púlpito relixio-
so a forma política do país?
Asombrosa autosuficiencia e
intromisión.

Nada hai máis idolátrico
na sociedade actual que a
oferta-imposición de constitu-
cións, leis económicas e trata-
dos internacionais como solu-
cións únicas, infalíbeis,
divinas e salvadoras, cando
son discutíbeis, parciais,
trapalleiras e provisorias. Ído-
los, en fin, dunha sociedade
atrofiada por dirixentes
banais, ídolos cegos e
xordos.♦

Quen lle teña medo a algo, aos
avións, aos alcaldes, ás cobras, á
noite, á treboada... aconséllasel-
le que siga a sabedoría da tradi-
ción e que vaia ofrecido, como
ían os patriarcas avós, ao fermo-
so santuario románico de Santa
María de Dozón, en terras mon-
tesías dos lindeiros entre as pro-
vincias de Pontevedra e Ouren-
se. Alí hai unha venerada imaxe
popular dun San Pedro  “quita-
medos”, con cara de taberneiro
aldeán erguido sobre unhas an-
das, por baixo das que hai que
pasar nove veces coas súas nove
voltas arredor, case até marear-
se. O ritual remata dando un gol-
pe na testa coas chaves do Ceo
que o santiño ofrece nas súas
mans. Por algo as cumpridoras
xentes das veciñas terras do De-
za ou de Piñor de Cea non lle te-
ñen medo a nada: lembremos a
Laxeiro, que gostaba de recrear
e facía lerias sobre a seriedade
do Trasmundo; o astrónomo
Aller Ulloa, que se perdía obser-
vando os abismos do cosmos,
onde conflúen poesía, ciencia e
relixión. Tampouco tiña medo
aquel natural de Moire, devan-
ceiro de Camilo José Cela que
sería mártir en Damasco, Xoán
Xacobe Fernández, a quen o es-
critor reaproveita, como se se
tratase dun trebello atopado
nunha ferranchina literaria, para
esperpentizalo sen piedade...
Nin teñen medo moitos que, de
por alí, navegan nos gobernos. 

Non sabemos se con iso do
medo se nace ou se vai facendo
un prudentemente nas circun-
sancias de furar e adentrarse até
curtirse nese xogo da oca que é
a vida. No noso tempo  gosta-
mos de botarlle cara e arreme-

dar o medo vendo películas de
terror sen lindeiros nin ética nin
estética, tamén disfrazándonos
nun entroido que se alonga a to-
do o ano, incluso nun Samaín,
provocando e asustando. O caso
é que o pánico entra nas nosas
casas a cada intre pola fiestra da

televisión (películas, seriais, te-
lexornais....). O medo xera me-
do e vivimos en tempos propi-
cios para o medo, medrado aín-
da máis ese trauma de intermi-
nábeis efectos e causas a partir
do atentado contra as xigantes-
cas columnas de Hércules neo-

yorkinas, o Non Plus Ultra im-
perial, sobre as que serpentea o
símbolo do dolar, observatorios
dunha cidade tolerante, aberta,
inxenua, vanidosa e de curran-
tes. 

Medo a viaxar, a esa aventu-
ra de saír da casa, do sofá-cama,
das turris eburnea, para ser so-
lidario e deixar voar os soños.
Sabemos que viaxar fai mover
todos os sentidos, complemento
necesario das lecturas para edu-
carse na tolerancia, na transi-
xencia, no respecto ás identi-
dades. Poida que a partir do
punto cero haxa que retomar ca-
miños entre os chamados bár-
baros e civilizados, e deixar de
lado iso de “ataque á civili-
zación”. Moito hai que ver entre
oprimidos e opresores, os que
paradoxalmente, entre os seus
medos,  acoden a  ampararse e
xustificarse na doutrina dun
deus asasino. Nada maduro se
pode erguer nunca sobre sangue
humano. Viaxar, ir en romaría
elemental cara aos templos dos
santiños “quitamedos” ou sana-
dores era símbolo e santo reme-
dio para poñer en movemento
os sentidos, ao diálogo, o en-
contro harmónico, como vacci-
na para o encontro. 

Medo ás viaxes case interga-
lácticas do noso tempo, esas que
se fan en aeronaves, con saída
hoxe para chegar onte. Voos
transoceánicos que aturden o es-
pírito, que  camiña máis de vagar
e tarda os seus días e noitiñas pa-
ra pousar no seu sitio e volverse
asentar no corpo. Viaxar é apren-
der, é reformarse, viaxar é darlle
rédea solta aos soños, pór en mo-
vemento todos os sentidos. Vivir
é viaxar, aínda sen querer.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Medo a viaxar 

F. SENÉN

Os centos de especies que colonizaron

Galiza: a rola turca, o argazo,

o visón americano ou a cotorra

arxentina. Tamén a mimosa, o eucalipto

ou a perca americana. Casos da ampla

nómina de bioinvasións que sofre a

nosa terra e unha evaluacion

dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

Colección: NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA



BetanzosBetanzos
■ ACTOS

TEOLOXÍA
FUNDAMENTAL
A Aula Sociocultural de
Caixa Galicia acolle esta
conferencia o próximo ven-
res 21 ás 20 h.

■ 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.

CambadosCambados
■ MÚSICA

NARF EN DIRECTO
O novo proxecto do experi-
mentado músico e composi-
tor Fran Pérez, Narf, chega
o venres 14 ao pub A Pera a
partir da 1 da madrugada. O
comezo dunha xira íntima
na que levará o seu facer por
diferentes espazos dentro e
fóra do país. Cancións que
son dardos sen punta, poe-
mas contemporáneos que
deixan doce sabor de boca,
pezas lúdicas para combatir
os demos sen agresividade.

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 15 ás 12 h. coa histo-
ria de Juán Sinmiedo. O

sábado 22 será o turno de
Carlos el Tímido.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe continúa co ciclo
adicado ao director israelí
Amos Gitai (Haifa, 1950),
caracterizado pola súa fe-
cundidade e rapidez de
execución –catro semanas
e con orzamentos moi
axustados– pasando a fic-
ción ao documental con
extraordinaria facilidade e
tocando os temas menos
ortodoxos do seu país: este
xoves 13 ás 20:30 podere-
mos ollar Alila (2003); o
sábado 15 ás 18, Esther
(1985); e o martes 18 ás
20:30, Berlín-Jerusalem
(1989). No ciclo adicado
aos Independentes Ameri-
canos podemos contem-
plar Nola darling (1986),
de Spike Lee este venres
14 ás 20:30. No ciclo Fritz
Lang en América proxec-
tarase Clash by night
(1952), con Barbara
Stanwyck e Marilyn Mon-
roe, o sábado 15 ás 20:30.
No adicado ao director bri-
tánico Peter Watkins, o
luns 17 ás 20:30 proxécta-
se Edvard Munch (1976),
perspicaz recreación da vi-
da do pintor noruegués au-
tor de O grito; e o mérco-
res 19 ás 20:30, The gla-
diators (1968), onde os de-
safios modernos entre na-
cións acadan o seu esplen-
dor coa celebración dos
Xogos da Paz.

■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS
Mostra as súas imaxes, de
gran formato, na galería Ana
Vilaseco. A súa fotografía
actual, aínda que parte de
elementos figurativos, evo-
lúe cara a abstracción, onde
ten especial relevo a cor.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
As imaxes do máis coñeci-
do concurso internacional
de fotografía sobre a natu-
reza, na súa edición corres-
pondente ao ano 2005, po-
deranse contemplar no
Aquarium Finisterrae.

CARMEN CASCUDO
A súa obra amósase na ga-
lería Portas Ártabras até fi-
nal de xaneiro.

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.

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.

■ MÚSICA

PULSO AC
É unha asociación cultural
que desexa apoiar e promo-
ver a música dos garxes e
locais de ensaio, dos estu-
dos caseiros e as maquetas
de catro cancións, a música
nova da xente nova, e para
eso vaise presentar en so-
ciedade este venres 14 ás
12 da noite no Nordic Club
coa a actuación dos grupos
locais Fiumichino, Pech
Blenda e Astonmartins.
Antes e despois do concer-
to os platos estarán nas
mans dos Pulso DJ. O sába-
do 15 este local acollerá a
actuación conxunta de DJ
Flashback e DJ Moro a
partir das 3 h. e até o peche.

CHUCHO
Desde o primeiro da súa
carreira, a finais dos 80 á
frente dos Surfin Bichos,
Fernando Alfaro foi consi-
derado como un dos gran-
des do pop español. No
ano 97 volta cun novo
grupo, Chucho, con tres
álbumes na rúa: 78, Tejido
de felicidad e Los diarios
de petróleo. Mudan de ca-
sa gravadora, da Virgin
para Sinnamon Records,
coa que sacan o EP La
mente del monstruo, que
seica non ten desperdicio.
Estarán o vindeiro xoves
20 a partir da 22:30 no
Playa Club con venda de

entradas en Portobelo,
Nonis e Tipo por 10 euros

(12 o día do concerto na
billeteira).

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

Xurxo Lobato percorreu
Galiza desde o aire para ti-
rar a súa imaxe máis espec-
tacular. Resultado dese tra-
ballo é a exposición de foto-
grafías ‘Galicia. Camiño

celeste’, que se pode ver na
Casa das Artes de Vigo até o
vindeiro 30 de xaneiro. A
beleza natural e o impacto
humano cunha perspectiva
única.♦

Galiza aérGaliza aéreaea
O O TTrinquerinque

Para a
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☞ DOPO MEZZANOT-
TE. Un ladrón de co-

ches, a súa noiva, a compañei-
ra de piso desta e un vixilante
do museo do cinema forman
dous triángulos amorosos cun-
ha intriga policial polo medio.
Comedia romántica.

☞ SKY CAPTAIN. O
mundo recibe o ataque

dunhas máquinas ao tempo que
desaparecen varios científicos
dun grupo de investigación se-
creto, de modo que o Capitán
Sky e a xornalista Polly Perkins
deben investigar que sucede.

☞ WHISKY. Fita uru-
guaia, con interprete de

orixe galego, Andrés Pazos.
Película sobria, con grande
economía de diálogos e de or-
zamento. Un xudeo, fabricante
de calcetíns, debe recibir ao seu
irmán que vive no estranxeiro.
Para iso finxe que está casado. 

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

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

Vai dar un concerto este xoves 13
ás 20:30 h. no C.C. Caixanova de
VIGO, con dirección de Víctor
Pablo Pérez e a solista británica
Tasmin Little ao violín. O vindei-
ro xoves 20 ás 21 h. tocará no Au-
ditorio de Galicia de SANTIAGO,
dirixida por John Nelson, que re-
petirá o venres 21 ás 20:30 h. no
Pazo da Ópera na CORUÑA. A Or-
questra de Cámara da Sinfónica
toca tamén, baixo a batuta de
Massimo Spadano, este sábado
15 ás 20:30 h. no Círculo das Ar-
tes de LUGO con entrada libre; o
domingo 16 ás 20 h. escoitarémo-
la no teatro Principal de OUREN-
SE; e o luns 17 ás 20:30 h. estará
na concatedral de San Xulián en
FERROL con entrada libre.♦

OrOrquestra Sinfónica de Galiciaquestra Sinfónica de Galicia

Víctor Pablo Pérez.

Narf toca
este venres
14 no pub
A Pera de

CAMBADOS.

O CGAI
adícalle un

ciclo ao
director Fritz

Lang.
Na imaxe,
fotograma

de Clash
by night.

Vari
Caramés
mostra as
súas
fotografías
na galería
Ana
Vilaseco da
CORUÑA.



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

SEO
Que vén sendo o artista ou-
rensán Antonio Fernández
Seoane e que, baixo o títu-
lo Becherías, e organizado
polo Obradoiro Un Paseo
polas Artes, ten unha mos-
tra da súa obra na Casa da
Cultura.

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura pode-
mos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
David 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

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.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como
protagonista ao arquitecto
Manuel Gallego Jorreto,
que será presentado polo
arquitecto técnico Alfonso
Soliño Troncoso. Podere-
mos escoitalos este venres
14 ás 20:30 h. no Pazo da
Escola no Barrio de Morei-
ra en Mañufe. Ao remate da
conferencia-coloquio cele-
brarase unha cea (18,5 eu-
ros) co conferenciante, no
mesmo Pazo da Escola, po-

dendo facer a reserva no
telf. 629 890 320.

LalínLalín
■ TEATRO

NANCHO NOVO
Representará este venres 14
no Auditorio Municipal, a
partires das 22 horas, a obra
Defendendo ó cavernícola,
un monólogo orixinario de
Rob Becker que explora en
clave humorística as rela-
cións de parella, profundi-
zando nas “diferencias” en-
tre o home e a muller á ho-
ra de ver a vida. 

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 pic-
tórica, composta por cadros
pertencentes aos fondos da
entidade.

NARRACIÓNS
O ceramista e artista plásti-
co Caxigueiro presenta du-
rante todo o mes no Museo
Provincial o seu traballo
dos últimos catro anos, de
luns a sábado de 10:30 a 14
h. e de 16:30 a 20:30 h. e os
domingos de 11 a 14 h.

■ MÚSICA

ELLEN GOULD
VENTURA
Vai dar un concerto o vindei-
ro xoves 20 ás 20:30 h. no
Centro Cultural Gustavo
Freire, dentro da cuarta edi-
ción do ciclo Tribos Ibéricas.

MelideMelide
■ MÚSICA

TÚZAROS
A banda de metal composte-
lana presenta, en directo, os
seus novos temas este venres
14 ás 22 h. no pub Gatos.

MonforMonfortete
■ TEATRO

AS LARANXAS
MÁIS LARANXAS...
...de todas as laranxas, a
obra de Carlos Casares se-
rá representada polo Centro
Dramático Galego, dirixi-
do por José Caldas, este xo-
ves 13 e venres 14.

MurMurosos
■ ACTOS

MONÓLOGO DE FRAN
O pub K‘Rumas, o próximo
sábado 22 a partir das 12 da
noite, acollerá esta actua-
ción do Dúo Chapapote,
con entrada de balde.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XOÁN BOSCO
NA FOTOGRAFÍA
DO SÉCULO XIX
Desde o luns 17 e até final
de xaniero podemos visitar
esta mostra na asociación
xuvenil Mencer.

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.

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 De-
putación até este domingo
16 de xaneiro.

■ MÚSICA

TERRA A NOSA
O coñecido orfeón dá un
concerto, con entrada libre,
o próximo domingo 23 ás
20 h. na igrexa de Santa
Eufemia a Real.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
DE TREME A TERRA
Até o 6 de febreiro, podere-
mos visitar, no baixo do
Concello, dúas mostras so-
bre os Dez Anos de Treme a
Terra e A reconversión na-
val nos 80. Ademais, no
Tostaky, outra exposición
sobre As mobilizacións da
actual reconversión. 

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

IMAXINA PONTEVEDRA
A Casa das Campás acolle,
até o 15 de xaneiro, esta

mostra organizada polo
Concello sobre o urbanis-
mo da cidade, na que se in-
forma das obras realizadas
e as que están e marcha, das
parroquias e do Plan Xeral.

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

QuirQuirogaoga
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ CINEMA

NO SOS VOS SOY YO
O vindeiro mércores 19 ás
20 h. no teatro Principal
inaugúrase, con esta película
de Juán Taratufo, un ciclo
de cinema arxentino, no que
tamén poderemos ver, o xo-
ves 20 á mesma hora, La
quimera de los héroes
(2003), de Daniel Rosen-
field; e ás 22:30 h. Romeo,
Zulú (2003), de Enrique Pi-
ñeyro. O venres 21 ás 20 h.
proxéctase a fita 18 J.
(2004), conformada por dez
curtas de Adrián Caetano,
Carlos Sorín, Daniel Bur-
man, Alberto Lecchi, Ale-
jandro Doria, Lucía Ce-
drón, Juán Bautista Stag-
naro, Mauricio Wainrot,
Marcelo Schapces e
Adrián Suar; e ás 22:30,
Familia rodante (2004), de
Pablo Trapero. O sábado 22
ollaremos, ás 20 h, Un mun-
do menos peor (2004), diri-
xida por Alejandro Agresti;
e ás 22:30, El cielito (2004),
de Mª Victoria Menis.

CICLO SOBRE
R.W. FASSBINDER
No cine Yago (rúa do Vilar
51-53). As amargas bágoas
de Petra von Kant proxéc-
tase este xoves 13 ás 18; o
venres 14 ás 20:15; o sába-
do 15 ás 22:30 e o domingo
16 ás 18. O matrimonio de
Maria Braun este xoves 13
ás 20:15; o venres 14 ás
22:30; o sábado 15 ás 18 e o
domingo 16 ás 20:15. Qué-

relle “un pacto co demo”
este xoves 13 ás 22:30; o
venres 14 ás 18; o sábado
15 ás 20:15 e o domingo 16
ás 22:30. Máis información
no telf. 981 589 288.

■ EXPOSICIÓNS 

REXISTRO DE IMAXES
Até o sábado 22 podemos
visitar esta mostra na gale-
ría Sargadelos.

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, conse-
cuencias e como infuíu en
España.

ANTONIO BALLESTER
Greens chámalle á mostra
da 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 este sábado 15
de xaneiro, unha colección
caracterizada pola figura-
ción e os temas 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 Au-
la Sociocultural de Caixa
Galicia.

URBANO LUGRÍS
A Fundación Caixa Galicia
acolle unha retrospectiva
do pintor galego, até este
domingo 16 de xaneiro, dos
fondos da súa colección.
No mesmo lugar podemos
ollar unha exposición de in-
cunábeis.

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.

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

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
museo Diocesano, até o 17
de xaneiro, esta mostra, ti-
tulada A viaxe de Cosme III
de Médicis a Compostela,
na que poderemos contem-
plar a obra de Caravaggio
O prendemento de Cristo,
traída expresamente desde
o Museo Nacional de
Odessa en Ucraina.

■ MÚSICA

MATTHEW SWEET
Aproveitando a edición do
seu novo traballo, Living
Things, está a facer unha
xira conxunta con Matt
Sharp & Goldenboy que
chegarán este xoves 13 ás
21:30 h. á sala Capitol.
Entrada anticipada á venda
por 17 euros en Gong de
Compostela, Elepé de Vi-
go e en Discos Portobello
na Coruña; e por 20 na bi-
lleteira.

NOITE DE BLUES
Vítor Aneiros Band e Mi-
ki Nervio & Bluesmakers
tocan este xoves 13 ás
21:30 h. na sala Nasa. No
mesmo lugar o venres 14 ás
21:30 h. celébrase unha fes-
ta con entrada gratuíta da
asociación A Gentalha do
Pichel, e o sábado 15 vai
dar un concerto a banda de
heavy metal Circus.
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Defen-
dendo ao

cavernícola
é o

monólogo
que

representará
Nancho

Novo en
LALÍN este

venres 14 e
en VIGO o

sábado 15.

Os Túzaros
tocan en

MELIDE este
venres 14.

As laranxas
máis
laranxas de
todas as
laranxas
será
representada
polo CDG
este xoves
13 e venres
14 en
MONFORTE.

O teatro
Principal de
SANTIAGO
acolle un
ciclo de
cinema
latino-
americano.
Á esquerda,
o director
Enrique
Piñeyro.

Matthew
Sweet, na
foto, xunto
con Matt
Sharp &
Goldenboy
tocan este
xoves 13 na
sala Capitol
de
SANTIAGO.



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, este xo-
ves 13 ás 21 h. no Auditorio
de Galicia.

CUCHÚS PIMENTEL
O virtuoso guitarrista fla-
menco galego estará acom-
pañado por Iria Peña o
vindeiro martes 18 ás
22:30 h. no pub Modus Vi-
vendi.

CABO JAM LOURENZO
O mércores 19 ás nove da
noite. gozaremos do Pro-
xecto Galápago, dentro
deste espazo para a música
electrónica, experimental e
a improvisación na sala
Nasa.

■ TEATRO

LA RETIRADA
DE MOSCÚ
A peza de William Nichol-
son, con Toni Cantó, Ge-
rardo Malla e Kity Man-
ver no reparto e Luís Ol-
mos como director, repre-
séntase este venres 14 e sá-
bado 15 ás 21 h. no teatro
Principal.

PAPERBOY
No ciclo Os Novos, que a
Nasa adica ao teatro emer-
xente, preséntase esta peza
de Diego Anido, o vindei-
ro martes 18 ás 22 h. A
mesma sala vai acoller a
actuación da compañía
Hoax Prods, chegada des-
de Bristol para represen-
tar, desde o xoves 20 ao
sábado 22 ás 22 h, a peza
Raw Beef.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Este xoves 13 ás 20 h, Jo-
sé López Riopedre pre-
senta o seu libro Mara y
sus amigas. Investigación
sobre la prostitución en
Galicia. O martes 18 ha-
berá unha charla-coloquio
coa escritora Carmen
Sampedro, que será pre-
sentada polo escritor
Francisco Castro, sobre
A arte da sospeita: unha
ollada sobre o xénero po-
licial. O mércores 19,
dentro das Xornadas Pen-
sar Europa, terá lugar a
mesa redonda A constitu-
ción europea a debate,
coa intervención de Ca-
milo Nogueira, Vítor F.
Freixanes e Lois Pérez
Leira. O xoves 20, Rami-
ro Fonte presentará o seu
novo libro Os ollos da

ponte. Todos os actos son
ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

NACHO MENÉNDEZ
Inaugura unha mostra coa
súa obra na galería Chroma
este venres 14 ás 20:30 h.
onde permanecerá até o 9
de febreiro.

BIENAL CAIXANOVA
No Centro Cultural da enti-
dade exhíbense, até o 13 de
febreiro, os gravados parti-
cipantes no recoñecido cer-
tame internacional.

FOTOGRAFÍA E
PINTURA
Emilio López Bastos, Xela
Conde Fernández e Car-

los R. Leyenda inauguran
unha mostra de fotografía
dixital e pintura o luns 17
ás 20 h. na Casa do Libro.

CASA DA XUVENTUDE
O alumnado do IES Politéc-
nico, na modalidade de Ba-
charelato Artístico, mostra
as súas obras: debuxo, colla-
ges, simetrías, esculturas, es-

critos, maquetas... na Sala de
Exposicións da Casa da Xu-
ventude até o 21 de xaneiro
de 10 a 14 e de 17 a 21 h.

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 vi-
sitar esta mostra conmemo-
rativa até o 27 de marzo.

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

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

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

ANTONIO HEREDERO
A Casa das Artes acolle es-
ta mostra antolóxica con-
formada por oitenta obras
do pintor madrileño, e vi-
gués de adopción.

RECORDOS
DO XOGUETE
É unha mostra realizada cos
fondos do Museo Castelán-

manchego do Xoguete que
poderemos visitar no Mu-
seo Municipal Quiñones de
León.

FOTÓGRAFOS
DA NATUREZA
As fotografías do Wildlife
photographer of the year
04 poderemos contem-
plalas na sala de exposi-
cións III do Centro Social
Caixanova até este domin-
go 16 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.

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

■ MÚSICA

KENT STEEDMAN
O músico interpretará ve-
llos clásicos do punk rock
australiano e composicións
propias, acompañado pola
banda de luxo The Tubu-
lar Greens, o vindeiro xo-
ves 20 ás 22:30 h. na sala
Iguana Club. Entrada anti-
cipada á venda por 8 euros
en Elepé e Honky Tonk e
por 10 euros na billeteira.
No mesmo lugar tocarán, o
venres 21 ás 00:30 h. e por
unha entrada de 6 euros, os
fineses Garage 13, xunto
cos Samesugas. O sábado
22 ás 00:30 h. poderemos
escoitar a Chucho.

MATRÍCULA NA ESCOLA
FOLQUE INFANTIL DE LALÍN
Este proxecto innovador volta
abrir un novo prazo de inscripción
cun programa aberto e dinámico
onde o alumnado entra en contacto
coa música popular nun ambiente
propicio. As crianzas da comarca
teñen a oportunidade de coñecer,
criar e practicar música con senti-
do pedagóxico e profesores espe-
cializados. Unha hora para a desi-
nibición corporal, melódica, rítmi-
ca con cancións populares, e outra
hora para coñecer de cerca os ins-
trumentos da música popular, así
como actividades complementares
de formación como escursións, in-
tercambios, pequenos monográfi-
cos... A matrícula pódese realizar
en www.folque.com, no telf. 627
934 368 ou no correo electrónico
conservatoriofolque@bandua.com
. As clases comezarán o 15 de xa-
neiro, en horario de tarde, se ben
poderase incorporar novo alumna-
do até finais de mes.

III PREMIO DE XORNALISMO
CIENTÍFICO GALICIA
INNOVACIÓN
Poderán participar aqueles xorna-
listas dos medios de comunicación
galegos que publicaran, ou publi-
quen, algún texto xornalístico de
carácter científico (especialmente
sobre temas de investigación e de-
senvolvemento) entre o 30 de no-
vembro de 2004 e o 31 de marzo
de 2005. Os traballos, individuais
ou en equipo, poden pertencer a
calquera xénero xornalístico e es-
tar en soporte escrito, audiovisual
ou electrónico e serán enviados,
xunto co formulario dispoñíbel de-
bidamente cumprimentado, currí-
culo, fotocopia do DNI e un certi-
ficado da empresa que acredite
que traballa como xornalista nela,
facendo constar a data de publica-
ción. Remitiranse antes do 31 de
marzo á Dirección Xeral de I+D
da Consellaría de Industria en
Santiago de Compostela. O tra-
ballo gañador recibirá 5.000 euros

e o segundo 2.300. Máis informa-
ción en www.dxid.org.

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA 33
Poden participar todos os rapaces
e rapazas que o desexen e que non
teñan feito os 18 anos o 2 de abril
de 2005 con textos en galego ou
castelán, dunha extensión mínima
de 25 folios e máxima de 125 fo-
lios, mecanografados a duplo es-
pazo e con letra de corpo 12. Os
traballos presentaranse por quintu-
plicado e farase constar o nome,
enderezo e teléfono, incluindo un-
ha fotocopia do DNI, Libro de Fa-
milia ou documento equivalente.
Deben enviarse antes do 1 de mar-
zo de 2005 á Biblioteca Nova 33,
r/ Nova 33-2º 15705 de SANTIA-
GO, ao apartado de correos nº 637,
15780 ou a calquera das oficinas
de Obras Socias de Caixa Galicia
das principais cidades galegas.
Máis información no 981 584 436
ou en bibnova33@telefonica.net.

IV CERTAME ANTÓN
AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista
Casa da Gramática e o IES Virxe
do Mar convocan este premio li-
terario de relatos de aventuras, ao
que poderán concorrer todas as
persoas que o desexen, de cal-
quera nacionalidade, cun único
traballo en galego e de temática
libre, que sexa inédito, encadrado
no relato de aventuras. A obra,
cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase
por cuadriplicado en exemplares
separados, mecanografados por
unha soa cara, debidamente
grampados, cosidos ou encarder-
nados, sen sinatura e cun lema,
baixo o sistema de plica. Envia-
rase antes do 4 de marzo ao Con-
cello de NOIA (Rosalía de Castro
15200 Noia -A Coruña). O xura-
do emitirá o seu fallo o 6 de abril
de 2005, coincidindo coa data de
nacemento de Antón Avilés de
Taramancos.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

Regúlase a subvención dos gastos deriva-
dos da constitución de hipoteca e das su-
brogacións hipotecarias, destinadas a
mozos que accedan á súa primeira viven-
da en propiedade. Esta orde, que ven de
ser  publicada, ten por finalidade facilitar
o acceso á primeira vivenda en propieda-
de da mocidade mediante a oferta de
préstamos hipotecarios nas mellores con-
dicións de mercado e a subvención dos
gastos da constitución de hipoteca. Pode-
rán ser beneficiarios aqueles que se ato-
pen entre os 18 e 35 anos, con ingresos
brutos que non superen 4,5  veces o sala-
rio mínimo interprofesional, que acredi-
ten ingresos suficientes para afrontar o
pagamento da vivenda e que non tiveran
con anterioridade outra vivenda en pro-
piedade. As solicitudes deberán formali-

zarse, antes do 1 de decembro de 2005,
mediante instancia dirixida ao director
xeral do Instituto Galego de Vivenda e
Solo, segundo o modelo que se adxunta
na orde publicada no DOG do 29 de de-
cembro de 2004.

CONSELLARÍA POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Veñen de convocarse axudas para a im-
plantación dun sistema de recollida de
subprodutos animais nas explotacións de
gando porcino, avícola e cunícola. Esta
axudas teñen por obxecto o financiamen-
to de contedores para o depósito de ani-
mais mortos nas explotacións gandeiras e
que, en todos os casos, serán retirados
posteriormente por empresas de transpor-
te autorizadas para esa finalidade. Pode-
rán ser beneficiarios as persoas físicas ou
xurídicas titulares de explotacións reco-

ñecidas pola Dirección Xeral de Produ-
ción e Sanidade Agropecuaria e as perso-
as físicas ou xurídicas das demais explo-
tacións de gando porcino inscritas no Re-
xistro de Explotacións Gandeiras de Ga-
licia da Dirección Xeral de Produción e
Sanidade Agropecuaria, das explotacións
avícolas e cunícolas e de gando ovino e
cabrún. O prazo de presentación de soli-
citudes conclúe o 30 de xuño de 2005.
Máis información sobre os documentos
que cumpre axuntar coa solicitude na pá-
xina elecrónica da Xunta de Galicia
(www.xunta.es)

CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS

Esta consellaría vén de convocar axudas á
paralización dos buques pesqueiros para o
exercicio de 2005. Toda a información
aparece recollida no DOG do mércores 29
de decembro de 2004.♦

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

Cuchús
Pimentel,

na imaxe,
acompañado

por Iria
Peña, dan

un concerto
o martes 18

no Modus
Vivendi de

SANTIAGO.

Camilo
Nogueira,

Vítor F.
Freixanes e

Lois Pérez
Leira

falarán
sobre o

tratado da
Constitución

europea o
mércores 19
na Casa do

Libro en
VIGO.

Fotografía
de Carlos
Latorre que
forma parte
da mostra
Eu museo,
Centro de
Arte Ego,
que
podemos
ollar no
Marco de
VIGO.



■ TEATRO

LAS CRIADAS
A compañía Vuelta de
Tuerca representa esta pe-
za, de Jean Genet, baixo a
dirección de Juamma Ro-
mero, desde este xoves 13
ao domingo 16 no teatro
Ensalle. Máis información

en www.teatroensalle.com.

NANCHO NOVO
O actor galego actúa este sá-
bado 15 ás 22:30 h. no C.C.
Caixanova en Defendiendo
al cavernícola, de Rob Bec-
ker. No mesmo lugar Tomas
Gayo Producciones repre-
senta Tirano Banderas, de
Valle-Inclán, dirixida por
Nieves Gámez, o vindeiro
venres 21 ás 20:30 h. O sá-
bado 22 ás 18 h. chegará o
clásico de Michael Ende,
Momo, da man da compañía
Teatro do Morcego, con
Celso Parada na dirección.

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 transatlántico,

con obxectos recuperados
do fondo do mar como
xoias, cartas, fotos, móbeis,
ou documentos, así como re-
producións dos cuartos, co-
rredores, salas de festas, e as
novas de xornais de todo o
mundo que recolleron o de-
sastre. No mercado Ferreira
Borges até o 20 de marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

JÓIAS DA TERRA
Uha visión particular da xe-
oloxía da da explotación das
minas da Panasqueira, de
onde se extrae o wolframio
en cristais, moitos de gran

beleza, sendo presentada
unha selección de especi-
mes extraordinarios. No
Museu Nacional de História

Natural até o 30 de xuño.
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.♦

ARQUITECTURA GALEGA
www.arquitecturagalega.net

Páxina sobre a arquitectura no noso país.
Con información sobre o medio ambien-
te histórico e social, historia da arquitec-
tura galega, un dicionario con termos do
sector, un amplo arquivo de artigos en
publicacións, colaboracións e documen-
tación gráfica e escrita, ademais de liga-
zóns e contacto cos xestores da páxina.♦

AA RedeRede
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■ Véndese Subaru traído dos Esta-
dos Unidos, con catro cilindros e mo-
tor de 1.8 por 3000 euros. Preguntar
por Alfonso no 986 584 911.

■ 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, deportes e bailes,
e adestramentos persoais para
distintas idades para manterse en
forma física en Vigo. Interesados
contactar con Emiliano no telf. 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
Miño 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 gale-
gos. 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.

■ 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
tradución de galego-castelán, cas-
telán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengra-
ba@yahoo.es.

■ Germán Cooper, fotógrafo profe-
sional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos telf. 981
978 834 e 628 695 839.♦
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Ramona Maneiro confir-
ma que foi ela a que, por
amor, forneceu o veleno

que acabou con Sampedro. A
súa cuñada matiza contodo
que Maneiro non era a única
muller namorada do tetraplé-

xico. E aí reside se cadra o
principal. Un varón inmóbil
consegue máis éxitos co outro
sexo que moitos efebos de
ximnasio. Esas mulleres na-
moradas contrastan tamén cos
homes que se senten atraídos

por todo o corpo feminino,
menos talvez pola cabeza.
Sampedro, como Cyrano, se-
duce coa súa intelixencia para
observar o que unha muller
precisa. Unha lección, para
alá da eutanasia.♦
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A banca
FRAN ALONSO

Os xigantescos be-
neficios da banca
son tan especula-

tivos que escandalizan.
Sobre todo porque espe-
culan sobre o diñeiro
alleo, ese que non lles per-
tence e que constitúe o ei-
xo vital de subsistencia de
quen o posúe. Até o de
agora, as caixas de afo-
rros, coa súa liña de inves-
timento en obra social,
constituían a parte máis
“humana” das entidades
bancarias. De feito, a pro-
moción sociocultural das
caixas de aforro multipli-
ca por dez a das institu-
cións oficiais. A impor-
tancia da súa contribución
nese ámbito é grande; ou-
tra cousa é que poidamos
discrepar da liñas de ac-
tuación ás que esa obra
social se dirixe ou que cri-
tiquemos a escasa aten-
ción que a cultura galega
recibe nas súas partidas. 

Até o de agora, as cai-
xas de aforro estaban obri-
gadas a destinaren unha
parte mínima dos seus be-
neficios a investimentos en
obra social, que viña sendo
entre o 25 e o 30% das sú-
as ganancias netas anuais.
Agora, as caixas quedan
eximidas desa obriga a par-
tir do cambio de normativa
que a Xunta realizou baixo
a desculpa de adaptarse ás
normas de contabilidade
internacional, que seica vai
permitir que as caixas se-
xan “máis competitivas”.
Evidentemente, os fondos
para obra social non van
desaparecer (dan unha
imaxe máis humana das
entidades), pero o seu nivel
pode reducirse en torno ao
13% dos beneficios anuais. 

A medida non vén
máis que a confirmar a li-
ña de ascensión especula-
tiva que a banca está a
manter nos últimos tem-
pos. Agora que o diñeiro é
cada vez máis un produto
virtual, intanxible, a ban-
ca agudiza os recursos pa-
ra incrementar beneficios
explotando os seus clien-
tes e reducindo os cadros
de persoal grazas ás novas
tecnoloxías. É dificilmen-
te xustificable que se poi-
da compatibilizar a obra
social con cobros de co-
misións indiscriminadas:
por emisión de cheques,
por transferencias, por
tenza de tarxetas de crédi-
to e de débito, polo seu
uso, polo mantemento de
contas e libretas, etc; ou
que se poida proceder á
marxinación dos cidadáns
que non desexan domici-
liar os seus recibos. 

Sen dúbida, moito
máis necesario que lexis-
lar para facer competiti-
vas as entidades bancarias
sería preciso lexislar para
rematar coa cotianidade
dos seus abusos legais.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

PERFECTO CONDE
Fernando Jáuregui é un dos xor-
nalistas máis expertos do pano-
rama español. Leva máis de 33
anos adicado ao xornalismo. Ac-
tualmente, dirixe os xornais dixi-
tais ociocritico.com e diariocriti-
co.com. Acaba de aparecer nas
librarías o seu último libro, Cin-
co horas y toda una vida con Fra-
ga (Ediciones Espejo de Tinta). 

Cinco horas con Fraga até pode
servir para aprender algo, exer-
citar a memoria e gozar da inte-
lixencia, pero toda unha vida co
que foi ministro de Franco non
é como durmir co inimigo?

Non. É durmir con quen foi a
fonte, a circunstancia. Os xorna-
listas temos que vivir na nosa con-
xuntura, e Fraga foi a nosa con-
xuntura, a de moitas xeracións de
informadores. Non me arrepinto
nin o sinto. Fraga é un superdota-
do para o que é bo e para o que é
malo. Aos xornalistas non nos
convén tratar con mediocres.

Subtitula o seu libro La his-
toria de un fracaso admirable.
En que fracasou Fraga?

No seu intento de chegar á
presidencia do goberno. Todo o
que foi, e foino case todo, el
cambiaríao por un ano na Mon-
cloa, a onde chegaron xentes que
desprezaba pola súa menor valía
intelectual, pero cuxo carácter
era mellor co de Fraga.

Vostede descóbrenos que
Fraga non sabe conducir. Sabe
conducirse?

É doutor Fraga e mister Iri-
barne, como dixo un gran xorna-
lista galego, Ánxel Vence. Ás ve-
ces desfai dun golpe toda a obra
de moderación pacientemente
construída. Hai que querelo, pe-
ro ás veces hai que soportalo.

Tamén di que é un auténti-
co caos. Non é Fraga dos que
prefiren a inxustiza á desorde?

Fraga é a desorde. Non hai
máis que ver a súa traxectoria. E
os seus despachos. Coido que non
é a inxustiza, é que cambia a súa
idea da xustiza. A min non me pa-
rece que sexa unha persoa inxus-
ta senón arbitraria, o que pode ser
peor ou máis desculpábel. 

Vostede defíneo coma “un
crédulo” e “un inxenuo”. Está
seguro de acertar?

Estou. Ninguén máis que
Fraga lle compraría un carro usa-
do a Nixon, como me dixo unha
vez un xornalista norteamerica-
no. Non hai máis que ver algúns
dos seus aliados, nos que puxo
toda a súa confianza. Ollo, que
un inxenuo non é alguén de quen
te poidas fiar sempre.

“Agás, quizais, José María
Aznar, é difícil atopar unha
personalidade que, coma a de
Fraga, case menos coa de don
Juan Carlos I, de Borbón”, leo
no seu libro. Que consecuen-

cias tivo este desencontro?
Entre outras, non ter chegado

á presidencia do goberno. O rei
non se fiaba do carácter de Fra-
ga. Por iso non o mantivo na fa-
mosa terna, e por iso saíu Adolfo
Suárez, que era moito menos
“intelectual” e moito menos
“viaxado” que Fraga ou Areilza.

Vostede non aforra descua-
lificacións cando fala dos “caci-
ques da boina” (Cuíña, Cacha-
rro, Baltar), pero non critica
nin de paso a Mariano Raxoi. 

Coido que Raxoi é un político
honesto a quen lle falta ambición
política por chegar. Tería sido un
bo presidente do goberno sen de-
masiados problemas nunha demo-
cracia aburrida. Eu non o vexo fa-
cendo complots cos “boinas”. Vai
en contra da súa natureza. Coido
que tanto Raxoi como Zapatero
son dúas persoas correntes, que
son as que lle fan falta á política
española, e non os superdotados

que nos queren gobernar e levar
polo vieiro que lles dá a gana, in-
cluso na hora de votar porque nos
poñen transporte até as urnas.

Dise por aí que o seu libro
non lle gustou nada ao presi-
dente da Xunta e que até fala
mal de vostede. Lévanse mal
agora ou é que Fraga lle quere
axudar a vender?

Non. Xa sabe vostede que
Fraga é incapaz de botarlle unha
man a ninguén que non se chame
Manuel e se apelide Fraga de pri-
meiro e Iribarne de segundo.
Agora ben, tampouco entendo
que non lle gustase ou polo me-
nos o deixase indiferente o meu
libro, que non é insultante. Se
non lle agradou que dixese que
non se debe presentar ás elec-
cións, iso é algo que no PP o di
todo o mundo. Supoño que os so-
cialistas e o BNG pensarán que
si, que debe presentarse. Para que
perda e estrague a súa estela.♦

A NOSA TERRA

Fernando Jáuregui
‘Fraga é a desorde’

P. CONDE

Mª Pilar Alén
Colección: ESENCIAS

Aínda que, ao tratar sobre a historia da nosa música, resulta tentador
relatar sempre os momentos máis sobresalientes, é obrigado tamén

facer mención doutros que non deben ser esquecidos.
Se ben se mira, cada etapa de escuridade, foi, ao mesmo tempo,

un momento de inflexión do que será outra etapa máis afortunada e,
incluso, unha etapa dourada.

Breve Historia da Música Galega


