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OS LÍDERES DO PSOE E O PP REUNÍRONSE EN MADRID
e acordaron consensuar os ritmos e o contido das reformas auto-
nómicas, comezando polo conflito vasco. Ademais, decidiron ex-
cluír, máis unha vez, deste primeiro acordo as demais formacións
políticas. O seu pacto contou tamén co refrendo da Coroa, que se
erixe de novo como garante das ideas dunha parte dos cidadáns
e dun dos territorios que conforman o Estado. Pola contra, o PP,
que en Catalunya participa nos acordos de modificación estatu-
taria, négase na Galiza a estabelecer conversas coas demais for-
zas para iniciar a reforma estatutaria. Pero aínda é máis parado-
xal se cabe a postura do PSOE, que pactando co PP en Madrid,
négase a falar co BNG na Galiza “mentres os nacionalistas man-
teñan conversas do PP”. O grave destas dúas posturas, que de-
mostran a consideración que teñen de Galiza e o pouco que apos-
tan polo seu autogoberno, é que, mentres tanto, seguen acumu-
lando atraso nas infraestruturas e, como pasou coas autovías á
Meseta, rematar remataranse, pero dez anos despois do previsto.♦

CAPITOL, ÚLTIMA SESIÓN
Miguel Anxo Fernández

Unha peculiar novela estructurada
en 13 secuencias que son támen
un pecorrido sentimental pola historia
do cine no século XX centradas
nun imaxinario cine Capitol.

Francisco Rodríguez

‘Podemos perder
o tren de Euskadi e

Catalunya’
(Páx. 8-9)

Zapatero prefire o plano de paz
de Batasuna ao de Ibarretxe  

(Páx. 19)

As mentiras da guerra do Irak
(Páx. 20)

Lalín ten a
porcentaxe máis
alta de cines
por habitante

(Páx. 15)

Entrevista
co escritor
vasco
Bernardo Atxaga

(Páx. 29)



“Non podemos apostar por un
crecemento en torno a dous po-
los económicos como Coruña e
Vigo, porque este modelo está
contribuíndo a desartellar Gali-
cia”. Este era o diagnóstico que
facía o ex-presidente da Xunta,
Fernando González Laxe, a se-
mana pasada nunha entrevista en
A Nosa Terra. Segundo este eco-
nomista, cumpriría levar a cabo
unha política de desenvolvemen-
to policéntrico baseada en poten-
ciar distintas comarcas. 

As cifras falan de que a con-
centración económica estase
dando cada vez máis arredor de
dous polos, Coruña e Vigo, que
concentran case a metade da pro-
dución industrial e da cota de
mercado. Estes dous polos turran
a súa vez das súas áreas de in-
fluencia, dando como resultado
unha Galicia costeira desenvol-
vida e unha Galicia interior que
cada vez se desertiza máis. 

Non obstante, o tópico de que
toda a costa é avanzada non se co-
rresponde coas cifras. A Galicia
costeira ou occidental -que non
inclúe o interior das provincias de
Coruña e Pontevedra- supón o
33% do territorio pero concentra o
69% da poboación. A densidade
de poboación é de 190 habitantes
por quilómetro, mentres que no
interior é de 42,3. O índice de ac-
tividade económica da costa é do
71%, mentres que o interior de-
senvolve o 29% restante.

Dese 71% de actividade eco-
nómica, A Coruña (20%) e Vigo
(19%) desenvolven o 39%. Se
falamos das comarcas, entre as
dúas supoñen case o 42%. Isto
significa que nunha área moi re-
ducida concéntranse un terzo dos
habitantes de Galicia e o 60% da
economía da costa. Outros indi-
cadores, como o índice indus-
trial, sinalan que a supremacía
das dúas maiores cidades é total.
Coruña representa o 22% da taxa

industrial e Vigo o 18%. Isto é,
entre as dúas supoñen o 40%,
mentres que a Galicia costeira
posúe o 69% do poder industrial.

As cifras de índice comercial
non difiren moito das anteriores.
A Coruña representa o 23% do
comercio galego, mentres que
Vigo é o 21%. Entre as dúas con-
centran o 44%. Pola súa banda,
os índices turísticos  de Coruña

(21%) e Vigo (17,5%) aglutinan
o 38,5% do total de Galicia. Nes-
te caso, Santiago tamén sería ou-
tra das cidades que contribúen ao
proceso de polarización, repre-
sentando un 17% do total galego.
A Galicia interior só suporía o
19% do total turístico, dato que
desmontaría as continuas gaban-
zas que se fan sobre o auxe do
turismo rural.

Nunha recente tese de douto-
ramento elaborada por Patricio
Sánchez Fernández titulada Indi-
cadores locais de pobreza/rique-
za. Aplicación de técnicas esta-
tísticas multivariábeis, o autor
concluía que a comarca coruñesa
é a máis rica de Galicia, mentres
que A Fonsagrada é a máis po-
bre. O estudo indicaba que “as
comarcas lucenses e ourensás de

interior copan os últimos postos.
Malia a isto, existen concellos
como Verín e Ourense que son
polos de desenvolvemento que
están entre os máis prósperos de
Galicia”. Distintos economistas
debaten sobre o futuro de Galicia
e as posibilidades de desenvol-
vemento interior e as políticas de
reequilibrio que habería que le-
var a cabo.♦
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Case o 40% da actividade económica concéntrase na Coruña e Vigo

A desestruturación de Galiza a debate
RUBÉN VALVERDE

“Galicia diverxe máis da renda media española, perde cada vez máis poboación e a riqueza es-
tá cada vez máis concentrada en dous puntos xeográficos”. Esta é a conclusión á que chegan dis-
tintos estudos económicos elaborados por entidades tan dispares como a Universidade de San-
tiago, La Caixa, a Fundación Barrié de La Maza ou a Confederación de Empresarios de Ponte-
vedra. Un dos datos nos que menos se repara é na crecente concentración económica que se es-
tá a producir. As cidades de Coruña e Vigo representan case o 40% da actividade económica.

Vía férrea a carón do Sil.                                                                                                                                                                                                PACO VILABARROS



Luís Carrera Pásaro,
economista de Rodman
Polyships

‘O futuro do
interior pasa por
potenciar o
bosque
tradicional’
De onde veñen as diferenzas
económicas entre a costa e o in-
terior?

Ten razón Laxe cando di que
Coruña e Vigo lastran o medre
do resto de Galicia. Está claro
que estar afastado dos puntos de
maior desenvolvemento provo-
ca unha menor competitividade.
As infraestruturas como a auto-
pista e o ferrocarril foron cru-
ciais para que medrasen eses
dous polos por riba dos demais.
A mellora das obras públicas
pode frear o proceso de abando-
no do rural porque as novas es-
tradas conectan distintos puntos
do interior coas cidades en pou-
co tempo e deste xeito haberá
xente que optará por seguir vi-
vindo na súa casa. 

Que máis se pode facer para
evitar a desertización interna?

Co aumento da esperanza de
vida o lecer vai ser fundamen-
tal. No interior cómpre desen-
volver unha industria relaciona-
da co tempo libre. Para iso hai
que ter o entorno coidado e lim-
po. Os bosques serán funda-
mentais. Cómpre levar a cabo
unha política pública de recupe-
ración do monte tradicional. Pa-
ra iso haberá que pagar a coida-
dores e propietarios de parcelas
con árbores coma o carballo, a
cerdeira ou a nogueira. Madei-
ras de moito valor engadido co
paso dos anos. Desenvolverían-
se así dúas industrias funda-
mentais para o futuro, a do tu-
rismo e a silvicultura.♦

Daniel Pino, urbanista

‘Vigo debe ser o
motor económico
de Galicia e do
norte de Portugal’
Pensa que a dotación de infra-
estruturas, como a autopista e
o ferrocarril, impulsaron unha
zona económica en detrimento
doutra?

Está claro que Laxe ten ra-
zón cando di que o desenvolve-

mento de Coruña e Vigo lastra-
ron o do resto de Galicia. Cando
se fixo a autopista eu propuxen
facer outro tipo de trazado por
banzos para estruturar máis o
país. O deseño final puido con-
tribuír a que a xente se fixase
alí. Dito todo isto, non se pode
caer en evocacións do pasado e
pensar que a dinamización eco-
nómica do interior pode facerse
volvendo atrás. Non coincido
con Laxe cando afirma que non
se pode desenvolver o país a
partir do modelo actual. Segura-
mente se isto fose terra virxe
apostaría por outro mecanismo.
Porén, tal e como están as cou-
sas, penso que Vigo e Coruña
teñen un potencial de crecemen-
to moi grande e van orixinar un
efecto de arrastre ao resto de
Galicia. Hai que pensar que Vi-
go pode liderar un proceso se-
mellante pois ao seu redor con-
céntranse oito millóns de perso-
as entre o Douro e Ortegal.

En que contribuiría o cre-
cemento de Vigo ao medre do
conxunto do país?

Pois contar cun centro econó-
mico pode producir un efecto
chamada de investimentos. A
concentración en torno a lugares
como Coruña ou Vigo non é ne-
gativa en si mesma. Para o inte-
rior tamén hai posibilidades, pe-
ro está claro que non é lóxico nin
beneficioso que se recuperen to-
dos os núcleos de poboación que
existían. Nunha economía cada
vez máis globalizada non é lóxi-
co que haxa xente que aínda
queira vivir dun modelo de sub-
sistencia. Non se pode dicir que
alternativa do interior consiste
en plantar cerdeiras e agardar
que a xente viva diso.♦

Xan López Facal, experto
en procesos de
industrialización

‘Coruña e Vigo
desenvolvéronse
grazas ao negocio
da emigración’
Por que se produciu a polari-
zación económica?

As forzas do mercado ten-
den a concentrar a poboación e
o espazo. O mesmo ocorre en
España no eixo Ebro-Madrid-
Mediterráneo. A actividade eco-
nómica concentrouse en Vigo e
Coruña froito do proceso levado
a cabo durante moitos anos. Pa-
ra empezar hai que dicir que en
gran parte esta polarización co-
mezou coa emigración. Nesas
dúas cidades había portos im-

portantes e, como o que produ-
cía Galicia eran persoas que
marchaban, as entidades finan-
ceiras e outras empresas rela-
cionadas co negocio da exporta-
ción de persoas instaláronse alí.
A iso hai que engadirlle que a
actividade pesqueira desenvol-
veu pronto un proceso industrial
capitalista. Pola contra, o cam-
po galego seguiu un modelo
precapitalista ou de subsistencia
durante moitos anos. Estes pro-
cesos turraron dos servizos e
das infraestruturas, o cal foi dei-
xando cada vez un interior máis
atrasado.

É factíbel desenvolver as
zonas do interior?

É moi complicado. Non hai
ningún caso notábel no mundo
onde se producira algo seme-
llante. O termo empregado por
Laxe de desenvolvemento poli-
céntrico sona moi ben, pero é
pouco realista. En economía hai
que ter en conta que o mercado
vai por diante das políticas e que
o avance das tecnoloxías vai de-
sertizando unhas zonas e despra-
zando os polos económicos cara
outras. Asturias é un exemplo,
pero pronto Meirama e As Pon-
tes van ir por este mesmo cami-
ño. O único que cabe facer con-
tra iso é intentar aumentar a do-
tación de servizos para evitar
que a xente marche a outros lu-
gares. Ademais, cómpre variar o
modelo de economía agraria.
Hai que producir aquilo que se-
xa competitivo e para iso hai que
especializarse, porque existen
países que ofrecen produtos a
prezos máis baixos. Outro sector
clave vai ser o ocio e o turismo
rural, tendo en conta o avellenta-
mento da poboación.♦

Xavier Vence, profesor da
Universidade de Santiago

‘Hai que potenciar
o emprego
agrario’
Considera que o crecemento
baseado en Vigo e Coruña e
positivo para a estruturación
do país?

O debate entre costa e inte-
rior é fundamental para o futuro
de Galicia. Existe unha fractura
enorme debido a que nunca
houbo unha política de desen-
volvemento territorializado. O
problema non é que Vigo e Co-
ruña se desenvolvesen, senón
que nunca se apostou polo inte-
rior. Non se pode dicir que hai
que debilitar o eixo Atlántico
para que o interior se desenvol-
va. Mais ben, o interior debería

seguir o camiño que seguiu a fa-
chada atlántica. Os únicos
exemplos de desenvolvemento
no interior déronse en Lalín, Sa-
rria ou Viveiro e non precisa-
mente polo apoio dos poderes
públicos, senón por iniciativa
dos empresarios. Tampouco es-
tou de acordo con Laxe na im-
portancia que lle dá ás infraes-
truturas. Non hai que facer por
facer, senón que cómpre planifi-
car ben unha estratexia e saber
que obxecto teñen as cousas.
Penso que a autopista do Atlán-
tico só reforzou unha situación
que xa estaba en marcha.

Que habería que facer para
desenvolver o interior?

Para empezar cambiar a po-
lítica agraria do país. Levamos
moitos anos destruíndo empre-
go agrario e iso non pode seguir
así. Hai quen di que as taxas de
traballo primario son excesivas,
pero considero que 70.000 per-
soas dun total de dous millóns e
medio que somos non é unha ci-
fra alta. O que acontece é que
hai pouco emprego noutros sec-
tores e por iso a porcentaxe
agraria é elevada. Tamén cóm-
pre levar a cabo políticas de fo-
mento de actividades de trans-
formación de produtos pri-
marios. Dese xeito enclavarían-
se empresas nas áreas rurais. Iso
contribuiría a que a xente ficase
no rural e que se dotasen de ser-
vizos, desenvolvendo dese xeito
o sector terciario. Cómpre ade-
mais diversificar a actividade
tradicional do campo e impulsar
actividades forestais sostíbeis.♦

Manuel Lago, gabinete
económico CC OO-Galicia

‘Deben
desaparecer
moitos núcleos de
poboación rural’
Parécelle uniforme o modelo
de crecemento galego?

Unha das vantaxes que ten
Galicia é que non existe unha
cidade de suficiente tamaño que
sexa o único centro. Son distin-
tos os casos de Madrid, Barce-
lona, Valencia, Zaragoza ou Va-
lladolid. Penso que Vigo e Co-
ruña non teñen supremacía.
Ademais, teñen como benefi-
cioso que están situados nos
dous extremos do Atlántico, co
cal axudan a desenvolver todo o
que hai no medio. 

Que se podería facer para
frear o despoboamento interior?

O problema da despoboa-
ción non é interior-costa, senón

que se corresponde cunha diná-
mica sectorial. Lugo e Ourense
teñen unha economía baseada
na agricultura e gandería que
está sobredimensionda. O pro-
ceso de abandono e despoboa-
mento débese a que o modelo
económico deixou de ser útil.
En Galicia están case o 50%
das entidades de poboación de
España. Esa dispersión corres-
pondíase a un modelo económi-
co precapitalista que ten que ser
substituído por unha economía
competitiva e de futuro. Dende
este punto de vista, hai que ten-
der a concentrar máis a poboa-
ción arredor das vilas e abando-
nar outros lugares. Deste xeito
poderíanse facer pequenos polí-
gonos industriais baseados na
especialización en determina-
dos produtos agroalimentarios.
Hai que ver Galicia como unha
gran cidade e esquecer ideas lo-
calistas de tres aeroportos, oito
portos, museos repetidos e ban-
das sinfónicas.♦

Lidia Senra, secretaria
xeral do Sindicato Labrego
Galego

‘Galicia non se
pode desenvolver
en base a unhas
poucas cidades’
Que propiciou que o interior
se desenvolvese menos que a
costa?

Faltaron políticas públicas
para o agro. Sempre se dixo que
os galegos non tiñan iniciativa.
Nós presentamos incluso unha
iniciativa lexislativa popular pa-
ra que a Xunta apoiase unha in-
dustria de transformación de
produtos lácteos galegos. Esta
iniciativa foi rexeitada e podería
ter sido o inicio do desenvolve-
mento dun sector alimentario.
En cambio, temos cada vez máis
dependencia de alimentación do
exterior.

Que alternativas propón
para o futuro?

Ningún país pode prescindir
do rural e Galicia está a facelo. O
desenvolvemento do país pasa
por potenciar o agro apoiando a
actividade produtiva de transfor-
mación nas comarcas que é a que
xera valor engadido. Tamén
cómpre potenciar a comerciali-
zación dos nosos produtos en
mercados de proximidade (das
vilas). Non se pode manter un
país e consolidalo en base a un-
has cantas cidades, tendo o resto
despoboado e desertizado.♦
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Nos tempos do Estado social, as constitucións
resultaban dun pacto entre, dunha banda, as
clases traballadoras e as súas organizacións
políticas e sindicais e, da outra, os posuidores
dos medios de produción e as súas organiza-
cións políticas e patronais. Un pacto polo cal,
en esencia, os primeiros renunciaban á revolu-
ción e os segundos comprometíanse a acepta-
ren a introdución no sistema de mecanismos
redistributivos que funcionaban, ao menos en
parte, conforme a lóxicas non capitalistas: un-
ha seguranza social baseada na solidariedade
interxeracional e
a garantía finan-
ceira pública, ser-
vizos públicos
gratuítos e uni-
versais, unha fis-
calidade progresi-
va e, en fin, un
sistema de rela-
cións laborais ba-
seado na nego-
ciación colectiva,
no pleno empre-
go, na estabilida-
de e na actualiza-
ción automática
dos salarios. En
teoría, estas cons-
titucións non re-
collían aberta-
mente ningún
modelo económi-
co e social con-
creto. Ou, por
mellor dicir, den-
tro do seu marco
cabían solucións,
modelos e políticas económicas diferentes:
desde un sistema de mercado puro até outro
cun amplo sector público e potentes mecanis-
mos de redistribución e regulación. Ao menos
en teoría, este constitucionalismo económico
permitía non só a alternancia política, mais ta-
mén a aplicación de diferentes políticas econó-
micas e sociais.

Este modelo comezou o seu devalo nos
anos setenta, coa crise do petróleo e, sobreto-
do, co debilitamento dos reximes socialistas do
leste de Europa e co seu desprestixio entre os
traballadores dos estados occidentais. É nesta
altura cando as políticas neoliberais chegan a
Europa, invalidando na práctica moitas previ-
sións constitucionais e, en nome da estabilida-

de macroeconómica, comezan a súa ofensiva
contra os dereitos laborais, os servizos e em-
presas públicas e a seguranza social. 

Nos anos oitenta, estas políticas son ob-
xecto de positivación xurídica nos tratados co-
munitarios. E sono dun modo ríxido e fecha-
do, con pouco lugar para a aplicación de polí-
ticas económicas e sociais heterodoxas. En
1986, a Acta Única. En 1992, é o Tratado de
Maastricht o que introduce uns criterios de
converxencia para o acceso á unión económi-
ca e monetaria de clara inspiración neoliberal
e nulo contido social1 e encárgalle ao Banco
Central Europeo, libertado de calquera control
democrático, a dirección da política económi-
ca e monetaria da Unión Europea. Cabe ape-
nas rexistrar a relativa excepción que neste
proceso supuxo o Tratado de Amsterdam de
1997 que, co impulso do goberno de esquerda
plural francés, logrou algúns avanzos en ma-
teria social: a adhesión do Reino Unido á Car-

ta Social Europea e a atribución á UE de com-
petencias en materia de políticas de emprego.
Porén, non se logrou que se estendese o voto
maioritario ao exercicio das competencias en
materia social e de emprego nin tampouco,
como propuña o goberno de Jospin, a creación
dun fondo europeo de loita contra o desem-
prego. Un tímido avanzo, porén, logo corrixi-
do en 2001 co Tratado de Niza. 

Pois ben, o resultado de todo este proceso
recóllese, integralmente, na Parte III do Tra-
tado Constitucional, parte esta que non foi
elaborada pola Convención: limitouse a reci-
bilo tal e como resultaba dos tratados anterio-
res con apenas certos retoques cosméticos. 

En materia de política económica, e tras da
garantía absoluta das liberdades comunitarias
de circulación –de mercadorías, capitais e ser-
vizos– e dunha política de concorrencia que
desapodera os poderes públicos de importan-
tes instrumentos de intervención e dirección

económica –axudas,
contratos e empresas
públicas–, o art. III-177,
que abre o título dedica-
do á “política económi-
ca e monetaria”, deixa
pouco lugar para as dú-
bidas ao declarar cales
son os seus principios
reitores: “prezos está-
beis, finanzas públicas e
condicións monetarias
saneadas e balanza de
pagamentos estábel”,
principios desenvolvi-
dos no art. III-198 e no
Protocolo sobre os “Cri-
terios de Converxen-
cia”. A estes principios
e criterios subordenánse
os “obxectivos” da ali-
nea 3ª do art. I-32 que
fican reducidos a meras
declaracións de inten-
cións carentes de efica-
cia xurídica, ao igual
que as pías “Disposi-
cións de aplicación xe-
ral” recollidas nos art.
III-115 a III-122 e que
unha Carta de Dereitos
Fundamentais fanada
de calquer contido so-
cial. Ao Banco Central
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Canta pasión gitana,
sangre española –esa
especie de baile dos
Tarantos– de Bono a
Zaplana.

Dirixentes do PP
lanzan duras
palabras contra os
homosexuais. Os gais
(practicantes) do
partido calan, calan
deputados e ex
ministros. Están
afeitos a predicar
unha cousa e facer
outra. A hipocrisía é
unha compoñente da
súa moral. Outro
tanto sucede na
Igrexa. (Bibliografía:
Amigos sempre.
Filmografía: A mala
educación).

O príncipe Harry
disfrazouse de nazi.
Un escándalo no
Reino Unido. Hai
antecedentes.
Eduardo VIII dixo un
día: “Hitler é un gran
gobernante”. Aquilo
foi algo máis que un
disfraz. Era a
alternativa británica
para o caso dun
triunfo nazi en
Europa.

Cidadáns iraquís
que volveron a Faluia
denunciaron o roubo
de xoias e cartos por
parte dos
norteamericanos. É
parte da ocupación.
Nos oitenta, a policía

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

‘En materia
social e

de emprego,
as decisións

máis relevantes
deben

adoptarse por
unanimidade
do Consello,

algo
virtualmente

imposíbel
nunha UE

de 25 Estados”

Cartas

Castrillo
O paso de Lois Pérez Castrillo
pola vida municipal significou
un antes e un despois para o con-
cepto de Vigo que hoxe temos os
vigueses.

Hoxe en día, agás unha mi-
noría recalcitrante, concibimos
Vigo como unha grande área de
integración conformada en pri-
meiro lugar por un amplo círculo
de parroquias semi-rurais e en
segundo termo por un conxunto
de vilas e cidades complementa-
res: esta realidade debe ser arte-
llada política, social e economi-
camente baixo o liderado da no-
sa cidade, conforma o núcleo
económico máis dinámico de
Galiza e aspira a se converter no
centro neurálxico da rexión eu-

ropea Galiza-Norte de Portugal.
Hoxe xa ninguén pensa en re-

clamar Vigo como capital de
provincia, a idea de que as parro-
quias rurais son unha pexa para a
cidade non se sostén e o feito de
que as empresas se trasladen pa-
ra as cidades limítrofes xa non se
ve como unha desfeita, senón co-
mo un feito positivo: o proxecto
do Vigo de hoxe non é o mesmo
que o había hai cinco anos, e is-
to debémosllo fundamentalmen-
te a Castrillo.

Vigo conta hoxe cunha estra-
texia de crecemento propia, que
contrasta coas estratexias dou-
tras cidades galegas. Vigo non
pode competir coas outras cida-
des nos seus propios termos:
nunca será a sucursal do Estado
en Galiza, nunca será a capital da

comunidade autónoma nin tam-
pouco a capital dunha provincia.
A nosa aposta é ainda maior: ser
unha capital europea que rompe
asemade coas fronteiras anquilo-
sadas dos Estados decimonóni-
cos e coas nosas propias barrei-
ras mentais.

A reclamación das infraestru-
turas, a importancia do transpor-
te colectivo, a aprobación da
Área Metropolitana, a recupera-
ción de espazos de recreo no
centro urbano, a consecución de
chan industrial, etc, non son
máis que pezas neste grande
puzzle co que estamos a cons-
truír o Vigo do futuro.

Por suposto, este proxecto,
que indubidabelmente xa está
en marcha, mete medo e ten ini-
migos poderosos. Pero tamén é

evidente que non naceu por xe-
ración espontánea, senón que
ten proxenitores, ainda que non
se queira recoñecer a súa pater-
nidade. O que acabo de expoñer
é o proxecto que o nacionalis-
mo galego ten para Vigo e que
hoxe é asumido como propio
pola inmensa maioría da cida-
de. A ruptura do goberno BNG-
PSOE e a posterior caída de
Castrillo é un sacrificio na bata-
lla pola consecución deste in-
menso soño. A acción do gober-
no de Corina Porro limítase, in-
telixentemente, a executar o
plano concibido polo BNG. Fi-
nalmente, a oposición frontal
do PSOE ao Plan Xeral de Or-
denación Urbana que vén de
aprobarse é o derradeiro coleta-
zo dos que queren converter a

Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (4)

O modelo social e económico
CARLOS AYMERICH

O proxecto constitucional consagra un sistema liberal que esquece o emprego e a política so-
cial. Un marco legal que obriga a un determinado modelo político, goberne quen goberne.

Gonzalo



Europeo se lle encomenda a dirección da po-
lítica económica e monetaria, cunhas compe-
tencias (art. III-185) e un réxime de indepen-
dencia (art. III-382 e III-383) mesmo incre-
mentados a respecto dos tratados anteriores. 

Contrasta o anterior coa “estatalización”
das políticas sociais e tributarias e, en conse-
cuencia, coa consagración do dumping interno
e dos paraísos fiscais3. En materia social e de
emprego, as decisións máis relevantes deben
adoptarse por unanimidade do Consello (art.
III-210), algo virtualmente imposíbel nunha
Unión Europea de 25 Estados. A actuación
das institucións europeas nesta materia limita-
rase a recomendacións e informes non vincu-
lantes (art. III-206). A harmonización fiscal,
sempre por unanimidade, limítase aos impos-
tos indirectos (art. III-171 e, no ámbito da po-
lítica ambiental, III-234), chamando a aten-
ción neste punto a eliminación no texto final
do proxecto do art. III-63 que, no texto elabo-
rado pola Convención, prevía a adopción dun-
ha lei marco europea para a loita contra a frau-
de e a evasión fiscal. Renúnciase deste xeito a
unha política fiscal europea capaz de soster
políticas sociais ambiciosas a nivel da Unión
e de asegurar a continuidade da política rexio-
nal e de cohesión. De feito, cun orzamento li-
mitado ao 1,27% do PIB4, a Unión Europea
abandona na práctica a cohesión social e terri-
torial, en claro prexuízo de Galiza que, mes-
mo tras da ampliación, segue por baixo do
75% do rendemento medio comunitario.

Con estes datos, é difícil sustentar a pre-
senza do presunto “carácter social” deste
tratado ao que se refiren algúns dos seus
propagandistas. E, desta volta, non o digo
eu. Nun artigo publicado no diario El País
de 21 de xuño de 2002 sob o título Elogio
crítico de la Convención Europea, é o pro-
prio Josep Borrell o que se perguntaba: “é
sustentábel que o funcionamento da UE non
se basee na separación de poderes propia de

calquera democracia? Contar co euro e care-
cer de goberno económico? Pretender inter-
vir no ciclo económico, facer a ampliación e
desenvolver políticas como as de cohesión
cun orzamento que non supera o 1,27% do
PIB e provén dun sistema de recursos obso-
leto? Manter un Banco Central Europeo que
non se ten de preocupar polo crecemento e o
emprego?” A pregunta era retórica, daquela,
e el mesmo a contestaba cun rotundo “Cla-
ro que no!”. O problema é que, dous anos e
medio máis tarde, o texto final do proxecto
non recolle nin un só destes avanzos que os
representantes socialistas se marcasen como
obxectivos do seu traballo no seo da Con-
vención. Mais tal constatación non aparece-

rá, con certeza, na campaña “institucional”
do goberno de Zapatero.♦

(1) Que a inflación non superase en máis de 1,5 puntos a
media dos tres Estados que a tivesen máis baixa. Que os tipos de
xuro non fosen superiores en máis de dous puntos á media dos
tres Estados nos que a inflación fose máis baixa. Que o déficit
público non superase o 3% do PIB e, finalmente, que o endebe-
damento do sector público non superase o 60% do PIB. Criterios
de converxencia centrados todos eles na estabilidade de prezos e
non, como sería desexábel, no benestar social.

(2) “A Unión obrará en prol do desenvolvemento sustentábel
de Europa baseado nun crecemento económico equlibrado e na es-
tabilidade de prezos, nunha economía social de mercado altamente
competitiva, tendente ao pleno emprego e ao progreso social, en un
nivel elevado de protección e mellora da calidade do ambiente …”.

(3) Tal é o caso de Luxemburgo.

(4) Podendo mesmo baixar até o 1%, a xulgar polas nego-
ciacións en curso do próximo marco financeiro plurianual.
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baleirou os
escaparates de
Rentería despois de
varias cargas. Hai
fotos.

En Galiza non se
precisa a serie
Cuéntame. En lugar
de Imanol Arias, un
actor, está Fraga, un
personaxe real. Vén
de chamarlle
“fresca” a unha
ministra. Ouvír a
Fraga permite
rememorar o
vocabulario dos
sesenta (e ás veces
dos corenta).

La Razón, un xornal
de extrema dereita,
super mega español.
Hai que ver as
empresas que se
anuncian. Moitas, moi
poderosas, pese a
que o periódico se
vende pouco. Por que
certo empresariado é
tan amigo de
Lexionarios de Cristo,
de cruces gamadas,
de concursos
hípicos...?

O rei, Zapatero e
Raxoi, reúnense, falan
da reforma
autonómica, deciden
o que hai que facer.
Fumarían un puro,
unhas farias?
Poñerían música?
Cal? Habería caviar?
Que pratos están de
moda nas casas
ricas? Foron
convidadas as
mulleres respectivas?
Estaba Martín Villa?
Por favor, prensa e
programas do
corazón, que nos
informen! ♦

Xosé Lois

COUSAS DE ESPAÑA                                                  ROI CAGIAO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Vigo nunha bisbarra en vez de
nunha grande cidade.

Mentres tanto, Castrillo pode
observar o panorama orgulloso e
sorrinte porque o seu proxecto
de Vigo forma xa parte do imaxi-
nario colectivo e son moitas as
vontades a levalo para adiante.

XOÁN COMESAÑA
(VIGO)

Tertulianos
Hai unha canción de Joaquín Sa-
bina que di “aprendín a vivir do
conto”. Hai dous oficios que sa-
ben disto mellor que ninguén no
máis literal dos sentidos: o cómi-
co e o tertuliano. Por dicir par-
vadas só lles pagan os segundos. 

En concreto ser tertuliano

significa ir a unha mesa cuns co-
leguitas a tomar café e a ver
quen solta o exabrupto máis
grande. Está prohibido en pri-
meiro lugar centrar os temas e
falar con moderación e mesura.
En segundo lugar, teñen que de-
mostrar que daquilo do que se
fala é fundamental para a vida
das persoas e que de non solu-
cionarse pola vía máis radical

vaise producir a apocalipse. O
terceiro paso para ser un bo co-
mentarista é falar de moitas cou-
sas e non dicir nada, iso si, fa-
cendo continuas referencias á
Constitución e á moral.

O tertuliano é pois unha
mestura entre ese familiar pesa-
do que cando xa tiñas quince
anos seguía intentando asustarte
co home do saco, e un sindica-
lista pesado deses que están
chamando ás barricadas en de-
fensa dunha democracia feita a
medida. Nunca antes dende o
1978 estivo tan perseguido o de-
bate de ideas. O modelo social
imposto, do que os tertulianos
son os gardiáns, resúmese na
idea de que quen se mova non é
que non saia na foto, senón que
lle dan coa cámara. 

A política xa non serve para
debater. Nada se pode discutir. A
primeira premisa para poder fa-
lar de algo é non poder facelo da-
quelo que se quere. Os tertulia-
nos din que está moi ben que Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero e
Mariano Raxoi se neguen a falar
con Juan José Ibarretxe da súa
proposta. Habendo tantos temas
dos que falar (fútbol, touros e
Gran Hermano) para que perder
o tempo en conversar sobre ou-
tras cousas. Dende aquí pido que
os programas de radio e televi-
sión das mañás se fagan dende
unha perruquería ou un bar. Hai
que potenciar o pequeno comer-
cio señores.♦

SALVADOR OIA
(PETELOS-MOS)

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.
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Unha nova
Loapa?
Francesc-Marc Álvaro co-
menta en La Vanguardia (17 de
xaneiro) o último acordo entre
PP e PSOE. “Aproveitando que
o río revolto de Ibarretxe pasa-
ba por aquí, a reforma do noso
Estatut catalán verase sometida
á tutelaxe férrea dos dous gran-
des partidos nacionalistas de Es-
paña, PSOE e PP. Este cronista
non dubidara nin un segundo
que sería deste modo. Exacta-
mente igual como ocorreu des-
pois do golpe de Estado de Te-
jero, pero sen dramatismos. Re-
bobinen, por favor: o 24 de xa-
neiro de 1981, vintecatro horas
despois da intentona golpista, o
Rei reuniuse cos partidos pre-
sentes nas Cortes, non sendo cos

catalanistas e os vasquistas. CiU
e PNV quedaron fóra do corro e,
pouco despois, caeunos enriba a
rebaixa do proceso autonómico,
a chamada Loapa; sen contar os
xogos de mans de Abril Marto-
rell e Guerra. Os seus espíritos
revoan hoxe sobre Raxoi e Za-
patero (...). A partir de agora,
veremos e escoitaremos grandes
cousas. Por exemplo, a Mara-
gall, Montilla e Castells cando
teñan que explicar que a finan-
ciación non podería meterse no
Estatut para non botar a perder a
‘indispensábel’ colaboración
con Raxoi”.♦

O pacto
Zapatero-Raxoi
Jordi Juan (La Vanguardia, 17

de xaneiro) comenta tamén o
pacto Zapatero-Raxoi. “O presi-
dente do Goberno, que xa coñe-
cía o xiro de Batasuna, os move-
mentos da ETA e as consecuen-
cias que podía ter para a socie-
dade española abrir un proceso
de negociación destas caracte-
rísticas, non dubidou en abrazar-
se a Raxoi e presentarse publica-
mente con el como os garantes
da unidade de España. O pacto
entre Zapatero e Raxoi é a me-
llor noticia que recibiron os pa-
ladíns da vella España despois
de tantas semanas sementando
toda clase de medos e inquedan-
zas (...) E é que Zapatero necesi-
ta aparecer cun punto de mode-
ración españolista ante a vaga de
cambios que se aveciñan. O pro-
blema chegará cando Raxoi re-
clame ser algo máis que un con-
vidado de pedra ao proceso (...).
Zapatero tiña que dicirlle non a

Ibarretxe e con iso ábrese a
campaña electoral”.♦

Fraga repite
a Pío Moa que
repite a Fraga
Lourenzo Fernández Prieto
comenta en La Voz de Galicia
(18 de xaneiro) algunhas das
últimas declaracións de Fraga.
“Máis unha vez, Fraga acaba
de sorprendernos cunhas de-
claracións sobre as orixes da

incivil guerra española. Moitos
pensaron que o ávido lector vi-
ña de devorar a colección com-
pleta de don Pío. O conto é ou-
tro. Bótase ao Monte de Pío
Moa co trabuco da Historia,
amparado por este éxito edito-
rial, para contar o que coñecía
de sobra. Todo o que agora es-
cribe este autor xa foi mandado
escribir polo propio Manuel
Fraga cando creou no Ministe-
rio de Información e Turismo
un Servizo de Estudos sobre a
guerra civil dirixido por Ricar-
do de la Cierva que produciu
un bo feixe de obras”.♦

Zortziko
BIEITO IGLESIAS

Apetecíame escribir sobre avanzos tecnolóxicos, a
respecto da cirurxía que anuncia xa pra un futu-
ro concibible transplantes de rostro,

impugnando destarte ao mesmísimo Camus (Despois
dos corenta todos somos responsables da nosa cara).
Sería cousa de ponderar as excelencias dun navegador
pró automóbil do que souben por Alfredo Conde: polo
visto instrúelo –lévame ao número cinco da rúa

Torreblanca de Sevilla– e alá te apea cun Hemos llega-
do. Esquecéuseme preguntarlle a Conde qué pasa se
queres ir ao número seis da rue du Cail, en París. ¿Di-
rá o chintófano parlante Nous sommes arrivés ou
perseguirate o castellano onde queira que vaias? ¿Terá
que pelexar a Mesa pola Normalización con tales tare-
cos a máis de lidar co Paco Vázquez? As actualidades,
porén, impoñen o tema do Plano Ibarretxe, acantazado
a destra e sinistra por toda a imprensa española, con
especial virulencia nos xornais da Terceira Rexional.
Probablemente sexa inviable o estado asociado, pola
cesura intestina dos vascos e porque España se imita
máis a Serbia que ao Canadá (un diario norteamericano

mentou a bicha da balcanización, ¡arrenégote pecado!)
Descartada a vía do referendo quebequés, unha de
dúas: rendición dun 51% de soberanistas, repregados a
posiciós estatutarias polo de pronto e a longo prazo de-
saparecidos, pois, se o independentismo é aventurado,
o rexionalismo é simplemente estúpido (pra qué ser do
PNV podendo gobernar España inteira con PSOE ou
PP, por qué miniaturizarse); a segunda opción esixiría
un Plano de Fuga, a Grande Evasión de millón e medio
de euscaldunos cara –por exemplo– as vastas
señardades de Australia. Minorías disidentes, políticas
ou relixiosas, teñen abeirado de Europa. Tocaron a
chanca polo Mundo e pola Historia.♦

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.

20
euros

KAP / La Vanguardia, luns 17 de xaneiro do 2005.

José Luis R. Zapatero e Mariano Raxoi durante a reunión da semana pasada.



A.E.
O PP reivindica os proxectos do
AVE pero demanda modifica-
cións. O PSOE critica os pro-
xectos, realiza promesas, pero
non dá nin prazos nin solu-
cións. Semella que coa súa lea
electoral pretenden que os ci-
dadáns esquezan as verdadei-
ras demandas: unhas comuni-
cacións ao xeito antes do 2010.

A mediados de xaneiro os alcaldes
Xosé Sánchez Bugallo (Compos-
tela), Xosé López Orozco (Lugo)
e Francisco Vázquez (A Coruña)
coincidiron con José Luis Rodrí-
guez Zapatero en Donosti, nun ac-
to no que os cargos electos do
PSOE arroupaban o presidente do
goberno español. Neste encontro
falaron da reunión de alcaldes ga-
legos en Vigo para reclamaren un
AVE ao xeito, que conectase as ci-
dades. Segundo relata un dos asis-
tentes, “coincidimos en que a reu-
nión estaba a ser usada electoral-
mente polo PP”. Así que decidi-
ron non asistir á convocada pola
alcaldesa de Vigo Corina Porro.
O que si demandaron foi un xesto
urxente do goberno estatal.

Xesto que a ministra de Fo-
mento, Magdalena Álvarez, reali-
zou en Compostela o 17 de xanei-
ro. Prometeu que o AVE entre as
cidades galegas sería só de pasa-
xeiros e que estaría rematado no
2010. Promesa que tamén reali-
zou en Lugo e que, con anteriori-
dade xa comprometera a súa pala-
bra, aínda que rosmando polo
baixo. Unha promesa de mellora
que xa estaba aprobado no 2002.

Pero esta vez, a promesa ao
vento da ministra Álvarez, a pre-
senza doutros tres ministros (Am-
biente, Cristina Narbona; Agri-
cultura e Pesca, Helena Espinosa,
e o de Traballo, Xesús Caldera) e
do voceiro do PSOE no Congre-
so, Alfredo Pérez Rubalcaba, pa-
ra mostrar que ían apoiar a Emilio
Pérez Touriño como candidato á
presidencia da Xunta, si tiveron
valor, aínda que fosen a reedición
doutras visitas da era Aznar tan
criticadas polo líder do PSdeG.

Os alcaldes socialistas non só
deron marcha atrás nas súas rei-
vindicacións, senón que se nega-
ron a asistir ao cumio de alcaldes
de Vigo, mesmo para explicar-
lles aos seus colegas cal é a posi-
ción real do goberno central.

Pero non só se desdixo Fran-
cisco Vázquez, que mesmo
anunciara que realizaría un estu-
do para coñecer cales serán as
características reais do AVE que
vai conectar A Coruña con Com-
postela. Tamén os empresarios
de Pontevedra, a punta de lanza
das reivindicacións dun mellor
AVE para as cidades galegas, se
mostran, sorprendentemente, sa-
tisfeitos coas palabras da minis-
tra de Fomento, á que até de ago-
ra non lle prestaran ouvidos ver-
dadeiros. As reunións con Xosé
Blanco e as chamadas desde Ma-
drid semella que lograron con-
vencelos de que o próximo outo-

no poden mudar moitas cousas
na Galiza.

Parar a ofensiva social

Deste xeito, o PSOE semella que
logrou parar a ofensiva social que
reclamaba as infraestruturas ne-
cesarias para Galiza nun horizon-
te de cinco anos. PP, BNG, as cai-
xas, as organizacións empresa-
riais, os sindicatos CCOO e CIG
e boa parte de UGT, os alcaldes
das cidades..., era unha fronte rei-
vindicativa demasiado ampla e
diversa que arrecantaba o gober-
no central e poñía en serio perigo
calquera opción de Touriño para
chegar á presidencia da Xunta.

Agora só hai que agardar a
que as promesas, para ser crí-
beis, aparezan consignadas no
BOE. Se non volveranse repetir
as protestas, as promesas, os
agravios e a utilización electoral
de todo este remexido.

Tampouco hai que esquecer
que o proxecto do AVE galego e
a mellora ferroviaria avanzou
ao unísono das protestas so-
ciais. É preciso recordar as di-
ferentes mobilizacións e protes-
tas que a Plataforma para a Me-
llora do Ferrocarril puxo en

marcha a fins do pasado século.
As protestas sociais con moti-

vo do Prestige foron igualmente
a causa de que o tren rápido pro-
xectado para Galiza se vise me-
llorado: dotaríase de alta veloci-
dade o tramo Ourense-Santiago e
melloraríase o de Lubián-Ouren-
se. O resto das cidades galegas
estaría conectado por un tren que
non acadaría os 300 quilómetros
hora. Para enmascarar as prome-
sas o único que se mudaron foron
as distintas denominacións dos
trens. Manuel Fraga deu por bo
este plano, ante as protestas dal-
gúns conselleiros que pretendían
ser máis reivindicativos perante
Madrid. Francisco Álvarez Cas-
cos recibiu a medalla de Galiza.

Co cambio de goberno en Ma-
drid, a Xunta decidiu usar a infra-
estruturas como cabalo de batalla
electoral. O vicepresidente Alber-
to Núñez Feixoo ollou que, como
conselleiro de Política Territorial,
tiña unha boa oportunidade de
rendibilizar as reivindicacións,
tanto persoal como electoralmen-
te. Agora o PP demandaba o que
antes non fixera co seu “goberno
amigo”. Postura que lle permite
ao PSOE acusalos non só de mu-
dar a súa postura, senón de ser os

causantes de que o tren que agora
demandan non estivese contem-
plado nos convenios asinados por
Fraga e Fomento. Proxectos de
mellora do ferrocarril para os que
a Xunta achegou orzamentos.

PP e PSOE comezan así unha
batalla de cifras, datos e datas que
o que fan é enlear os cidadáns e es-
quecer as verdadeiras reivindica-
cións: que o AVE una todas as ci-
dades galegas e con Madrid en me-
nos de tres horas, antes do 2010.

A enleada mediatica é tan
grande que o PSOE afirma que
non estaba contemplado que o
tren entre Ferrol e Vigo teña elec-
trificación. Pero as obras que se
están realizando si teñen as ancla-
xes para a electrificación da vía.

Aínda así, Fomento contesta-
ralle a unha pregunta do BNG que
o “habitual é que a electrificación
se acometa para toda a vía unha
vez rematadas todas as obras da
plataforma, vía e sinalización”.

Semella que o PSOE quixo
pór a debate na opinión pública o
problema da electrificación para
ocultar outras deficiencias que
vai ter o AVE do Eixe Atlántico
(pouca velocidade), para poder
culpar o PP en solitario das pro-
mesas incumpridas.♦
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Latexos

Os ollos
da ponte
X.L. FRANCO GRANDE

Ramiro Fonte vén de pu-
blicar dous relatos lon-
gos, Os meus ollos e

Os ollos da ponte, que levan
por subtítulo común Vidas de
infancia, e que o autor
conceptúa como novelas.
Neste caso, ¿son verdadeira-
mente obra de ficción os
relatos de Fonte? En primei-
ro termo, esa parece ser a de-
cisión do autor, e, en
segundo, porque, por moi re-
al, ou máis ben documental,
que sexa  a materia na que se
asenta o relato, que o é, o fío
e o ritmo narrativos teñen un
decorrer que se achega ao
que dende sempre se
entendeu como privativo da
novela. A dúbida poder ser
se eses relatos son obras de
ficción, característica da no-
vela, ou só memorialismo,
por máis que neles haxa
outras características da
novela.

Pode que neles haxa
máis ben memoria,
reconstrución da infancia do
autor e do seu pobo, de xeito
que teñen moito de
documental colectivo e outro
tanto de experiencia
individual. É curioso: hai
moito testemuño, e, á par,
condución, ritmo interno e
desenvolvemento propios de
obra de creación, de novela.
Boa proba do primeiro pode
ser que o mesmo autor subli-
ñe que un fillo de alguén
que el debuxou en Os meus
ollos lle di que o retrato que
fixo do seu pai é “case
perfecto”. O que expresa
moi ben o seu carácter de li-
bro documental, de
reportaxe, de narración
realista.

Estes relatos, pois, teñen
para min, entre outros atracti-
vos, o de participar de diver-
sos xéneros. Non se pode ne-
gar que son narracións con
desenvolvemento de novela
(hai caracterizacións de
personaxes, un medio no que
se moven, psicoloxía...); pero
son asemade memorialismo
individual e colectivo (carac-
terística que pesa moito
nestas dúas entregas), e son,
sen dúbida, textos poéticos,
que poeta é o autor e poesía
verdadeira zumega das
mellores páxinas dunha e
doutra entrega.

A nosa narrativa, como ta-
mén a nosa lírica, está hoxe
chea de imitadores, con moi
escasas voces propias, cando
non de xente de moi escaso
talento. Hai que ser claros:
máis do noventa por cento do
que se escribe en galego, lon-
xe de producir goce estético,
produce sono. Por iso, cando
chegan a nós libros desta ori-
xinalidade, verdadeiros, ben
escritos, con adxectivación
coidada e precisa, nos que o
alento creador prende o lector,
un séntese confortado. O
talento é un ben escaso. Pero
existe. Desfrutémolo, pois.♦

Empresarios e alcaldes socialistas satisfeitos polas promesas

O Goberno central logra frear as
reivindicacións sobre as infraestruturas

Unha cuestión “transcendental” semella preocupar
nas redaccións xornalísticas e nos mentideiros po-
líticos: como vai afectar electoralmente o “non” ao
Tratado da UE e o “si” ao Plano Ibarretxe do BNG? 

A preocupación aparece sobre todo en persoas
que non son precisamente nacionalistas e que, sor-
prendentemente, demandan que o BNG defenda
unha postura contraria en ambos os temas á que de-
cidiu manter, laiándose dos efectos electorais nega-
tivos que vai levar consigo esta para o nacionalis-
mo galego.

A pregunta leva xa consigo explícita a mensa-
xe: o BNG ten que pagar electoralente a decisión
de non asimilarse. Esa é a idea que o PSOE quere
lanzarlle á sociedade. Xosé Blanco mesmo acusa o

BNG de “desleal”. A quen? Por que? Onde están os
acordos? Mentres, o PP fai fincapé na división den-
tro do BNG e nas distintas posturas existentes den-
tro da fronte nacionalista. Fraga, esquecendo a súa
dimensión institucional, critica logo do Consello
da Xunta á UPG e enxalza a Quintana, que pasará
como Beiras de ser deus a demo e viceversa.

Se cadra teñen a culpa desta estratexia os últi-
mos inquéritos nos que o PP olla perdidas as auto-
nómicas e o PSOE comproba un empate técnico co
BNG. Pero mentres os nacionalistas soben os so-
cialistas descenden.

“Bebe quedo, dicíalle o teimado crocodilo”/ “É
mellor beber e andar/ a agardar a que me metas o
dente”, contestáballe o can da fábula.♦

Unha pregunta nada neutral
A. EIRÉ

Emilio P. Touriño cos catro ministros que visitaron Galiza a pasada semana.                                                        PEPE FERRÍN/AGN



Nº 1.160 ● Do 20 ao 26 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Educación
física
XOSÉ M. SARILLE

Cando os alumnos de en-
sino medio van para o
ximnasio, se saen axiña

da aula e entran pronto nos
vestiarios, necesitan arredor
de dez minutos para vestir a
roupa deportiva, practican
exercicio durante uns vinte
minutos e precisan doutros
vinte como calquera mortal
para espirse de novo, duchar-
se e vestirse. Se a actividade
física fose intensa, tamén pre-
cisarían dun intervalo para se-
renar e entrar na seguinte ma-
teria suficientemente repousa-
dos. As aulas de educación fí-
sica son unha pantomima. 

Os planos de educación
non contemplan esta materia
como un tempo distinto. Hai
uns anos rebaixaron as sesións
de aula de sesenta a cincuenta
minutos e aí meteron tamén a
educación física. Os profesores
decátanse do disparate, aínda
que poucos o oralicen e
ninguén pareza disposto a tra-
talo. Todos  os docentes
viviron algunha vez a
experiencia de ver o rapaz en-
trar tarde, suando e bufando
como un búfalo, sen tempo pa-
ra ducharse nin para acougar. 

Só é posíbel abordar con
seriedade este asunto,
verdadeiramente grave no en-
sino de Galiza, ou iso creo eu,
dividindo a xornada escolar en
dúas metades e dedicando as
mañás ao estudo e as tardes ao
xogo e o exercicio, en sesións
pensadas para inculcar o amor
polo deporte non competitivo,
o xogo e a colaboración. 

Para algúns será unha
cuestión sen importancia,
mais seguro que ten moita
para os bons profesores de
Educación Física, que toman
moi a serio o seu traballo e
que son a inmensa maioría.

Vén todo isto a conto
porque o conselleiro de Educa-
ción di agora que hai que
ampliar o horario escolar até re-
ducir as vacacións de verán aos
meses de xullo e agosto. Talvez
teña razón ou talvez non, mais
o que pretende de certo é
acochar con declaracións
vacuas unha lamentábel xestión
e unha rutina intragábel. Cunha
inspección lendariamente nuga-
llá, unha falta de medios
tremenda e con déficits tan gra-
ves como este ou os das aulas
de inglés, que son asunto para
afiar a faca. 

En realidade amósanse
incapaces de tomar medidas
para mellorar a calidade do en-
sino, tan deficiente na área pú-
blica como na privada. Cando
hai problemas de drogas,
obesidade, delincuencia ou de-
sequilibrios de calquera caste,
dise que debe ser a escola a
que asuma a rectificación.
Sempre fica como a derradeira
esperanza. E ao final a falta de
axilidade e cambios de ritmo é
tan asombrosa que nin
prohiben os bollicaos nos bares
dos institutos.♦

Volve ocupar o cargo de secre-
tario xeral da UPG, catorce
anos despois de telo exercido,
por que? 

Até agora estivemos vivindo
cun secretariado colexiado, pero
había que tomar ás veces deci-
sións ou mesmo avaliar certas si-
tuacións que se daban entre xun-
tanzas, e iso normalmente facíao
eu. É dicir, que estaba exercendo
unha secretaría xeral sen realmen-
te haber ese cargo. Por outra par-
te, a UPG nos catro últimos anos
acadou unhas dimensións maio-
res, que fan que o partido necesite
cargos de carácter unipersoal de
forma constante. Por último, aca-
bamos de facer unha renovación
moi grande da dirección do BNG.
A renovación acabará afectándo-
lle tamén a esta secretaría xeral,
pero primeiro era importante que
se formalizase e que se visualiza-
se dende dentro. Estamos nunha
etapa de transición.

Que representa para voste-
de exercer agora este cargo?

Representa, entre outras cou-
sas, participar en que se dea un
cambio de goberno que non sexa
só unha alternancia senón algo
cun contido galego, presidido,
ademais, por un nacionalista.
Temos tamén a intención de
conseguir que aumente a afilia-
ción ao BNG e que traballadores
que hoxe son afiliados á CIG

axuden a ver que para a clase
traballadora é moi importante o
avance do autogoberno. Temos
máis público ao que dirixirnos
do que pode parecer e moitas
veces non estamos usando ese
potencial. Da mellor maneira
posíbel, eu vou representar a
contribución dun partido que xa
ten corenta anos para que, se hai
un goberno galego, o que é todo
o aparato orgánico do naciona-
lismo non só se potencie senón

que non se dilúa ou se deteriore
precisamente coa existencia de-
se goberno. Trataremos de que a
nosa presenza institucional vaia
reforzada por un proxecto, orgá-
nico e social, que sirva para re-
troalimentar ese goberno e para
facer cousas positivas con sus-
tento social.

Que representa hoxe facer
socialismo en Galiza?

É imposíbel ter unha opción
favorábel á maioría das clases so-

ciais, e en especial ás clases traba-
lladoras, se non se ten conciencia
da realidade do país. Se esa óptica
non existe, Galiza queda condena-
da a ser un apéndice de España e
quen vai padecer máis as conse-
cuencias desa política serán preci-
samente os máis vinculados ao
aparato produtivo. Haberá unha
precarización e unha destrución
moi grandes que levan consigo ta-
mén emigración, un remuíño do
que non acabamos de saír. 

Que vai facer a UPG para
apoiar a alternativa política
do BNG?

Debemos contribuír, no medio
no que nos movemos, a que se
conte coas persoas máis prepara-
das politicamente e as máis cuali-
ficadas, tanto de dentro como de
fóra do BNG, sempre que non se-
xan hostís a isto. Hai que ir prepa-
rando todo ese exército de xente
para que non nos atopemos cun
organigrama e que non sabiamos
enchelo ou, sobre todo, que teña-
mos que recurrir a persoas non xa
alleas aos círculos do nacionalis-
mo, senón alleas mesmo ás preo-
cupacións e os obxectivos míni-
mos que perseguimos. Outra cou-
sa, e isto si que é un papel da
UPG, hai que facer que as organi-
zacións de masas, por exemplo a
CIG, teñan unha posición constru-
tiva e unha claridade sobre o que
poden agardar e o que poden esi-
xir en función das circunstancias.

Algún sector do BNG de-
fendeu que os partidos se di-
luísen. Vostede está en contra,
por que?

Cando nunha sociedade hai
distintas posturas e matices é un
erro intentar reducilos pola vía de
organizacións que ademais son
menos democráticas e menos par-
ticipativas e nas que o dereito de
discrepancia sería moitísimo me-
nor. Un partido sempre é unha or-
ganización na que o aspecto ideo-
lóxico está máis constreñido e a
disciplina ten que ser exclusiva ou
unidireccional, e, logo, o proxecto
que se presenta a sociedade é moi-
to máis pechado. Á vista está que
hai moi distintas sensibilidades
dentro do nacionalismo. Dentro
mesmo de determinadas coorde-
nadas, hai actitudes sociais e for-
mas de facer política diferentes. O
que non se pode pretender é que
todo iso se reduza a unha unidade
falsificada. Hai que reducilo a un-
ha unidade posíbel e eficaz na que
o diálogo facilite acordos de ac-
tuación. Penso que non hai un só
país que teña problemas de de-
pendencia que non recorra a fron-
tes. É inevitábel, e iso mesmo en
países con estado propio, que non
é o noso caso. Se me preguntas
por que determinado tipo de parti-
do ten máis influencia que outros,
home eu penso que non somos
responsábeis de que a sociedade
galega non dea un tipo de partidos
burgueses, por utilizar algún ter-
mo, nacionalistas. Iso quere dicir
que algúns límites hai na socieda-
de galega para que iso non se pro-
duza. Dende logo nunca foi o
BNG quen obstaculizou iso, por-
que a nosa posición foi exquisita
co caso Barreiro, co caso “pene-
gá”, e non só exquisita, é que o
BNG intentou salvar todas as per-
soas nacionalistas moderadas, por
falar dunha maneira tópica. E niso
non tivo o BNG a proa da UPG,
senón todo o contrario.♦

Francisco Rodríguez
‘O cambio na Xunta ten que significar
algo máis ca unha alternancia’

PERFECTO CONDE

Vén de ser electo secretario xeral da UPG. Deputado nacionalis-
ta no Congreso, Francisco Rodríguez fala da renovación de car-
gos no BNG, do papel da UPG, da reforma dos estatutos e das tra-
bas que atopa Galiza para existir como comunidade diferenciada.

Por que son vostede e a UPG
os maos da película?

É curioso, porque iso está
máis agudizado en Galiza que
noutras partes. Nin sequera en
Euskadi, con Arzallus, se fa-
cía o mesmo. Facíase dano,
pero non era converténdoo no
mao absoluto do PNV. 

Que explicación pode ter?
Eu penso que é inseparábel

do interese que hai en facer que o
galego sexa un pobo inexistente.
Na medida na que haxa un parti-
do que persiste na idea de que
Galiza é un país diferenciado, e
cando se identifica unha determi-
nada persoa como responsábel

diso, hai que demonizala e aca-
bar con ela. Iso ten o problema
de que pode valer dende o punto
de vista mediático ou para mino-
rías ilustradas cunha visión pre-
xuizosa das cousas. Mais, penso
que, para a xente común, este é
un dado irrelevante, sobre todo
porque eu nunca dou esa imaxe
nin nas institucións nas que es-
tou nin nos postos de traballo
por onde pasei. Entón, é crear
un monstro para prexudicar un-
ha determinada causa. Atácase
a UPG porque é garantía da
existencia do nacionalismo, pe-
ro o que se está atacando é a
existencia do BNG.♦

‘Arzalluz, no País Vasco,
non era tan atacado coma min’

P. CONDE
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Como deputado no Cogreso,
cal é a súa diagnose da política
actual do Estado?

O Estado español segue a pa-
decer moitas deficiencias demo-
cráticas e segue tendo unha voca-
ción imperialista moi forte cara ao
interior. Isto maniféstase de dúas
maneiras: na agresividade que
practicaba o PP contra o naciona-
lismo, inserida na integración glo-
balizada na UE e na alianza polí-
tica cos EE UU e, noutra versión,
non diferente no fondo, pero cos
seus matices, que di que hai que
manter a unidade do Estado espa-
ñol a través de cambios que posi-
biliten unha maior integración,
sobre todo de Catalunya e de Eus-
kadi, e que esa maior integración
se faga sen esquivar ou anular os

procesos de españolización e de
globalización. Aznar dicía que o
nacionalismo é igual a terrorismo
e Zapatero di que todo cabe den-
tro da unidade de España. Os rit-
mos dunha e doutra política non
son iguais e, no caso da segunda,
hai máis unha aparencia de acep-
tación da diversidade e mesmo
dalgúns cambios no Estado que
asunción deses cambios, por moi-
to que poidan vir avalados polos
parlamentos dalgunhas das na-
cións. Iso é o que explica que a
alianza PP-PSOE chegase antes
do que era lóxico. Nun proceso
normal, o lóxico sería que o que
está pasando estes días [reunión
de Zapatero e Raxoi co rei] pasa-
se na fase final, se é que se vía que
algunhas cousas renxían de máis,

pero xa se pon o tope agora, como
ameazando de que isto está atado
e ben atado. Primeiro, opinión pú-
blica española, tranquilícese. Se-
gundo, pretensos aspirantes a
cambiar máis aló do previsíbel,
non se vai tolerar. Eu penso que
isto é o preocupante porque leva
ao choque de dúas vontades que
poden ser maioritarias nos seus te-
rritorios. Impoñendo unha sobre
outra, cáese nunha práctica anti-
democrática. O problema non é
quen ten a maioría ao nivel do Es-
tado. O problema é se esa maioría
estatal tropeza con maiorías de ca-
rácter nacional. Iso só ten como
solución o diálogo e a aceptación
de que haberá un fifty-fifty. Se non
se fai esa política, o problema do
Estado español non ten saída.

En que posición se atopa
Galiza en todo isto?

Nunha mala. Se o nacionalis-
mo non acada cada vez máis for-
za, aquí xa non teremos nin a po-
sibilidade de debater se Galiza
necesita máis competencias. Iso
é o que nos imos xogar no 2005,
o homologarnos ou non a cata-
láns e vascos. Ademais, dáse a
casualidade de que Galiza é quen
máis necesitaría un cambio insti-
tucional e de relacións co Estado
español para lograr máis espazo
de decisión e incidir máis na ac-
tuación económica e social.

Que debe facer Galiza nes-
ta situación?

O Parlamento debe empezar
a elaborar un estatuto, en diálo-
go coa sociedade. Iso é urxente.

Segundo, a sociedade debe ter
idea do que nos xogamos e ese é
un papel que lle toca preponde-
rantemente ao BNG. O novo es-
tatuto debe servir para enfrontar
os novos retos da UE, a globali-
zación e a incardinación de Ga-
liza dentro do Estado español. O
BNG ten preparado o seu texto e
vai intentar por todos os medios
que se abra este debate na cáma-
ra. Se non se abre agora, será
inevitábel despois das autonó-
micas. Eu son dos que digo que
podemos ter 15, 21 ou 30 depu-
tados. Teñamos os que teñamos,
se na sociedade non hai unha
opinión favorábel, o resultado
do debate parlamentario vai ser
á baixa e en contra dos intereses
de Galiza.♦

‘PP e PSOE puxéronlle tope á reforma dos estatutos antes de que empezase’

Que dificultades pode haber
para formar un goberno de co-
alición entre o BNG e o PSOE?

Eu prefiro chamarlle un
acordo e non unha coalición
porque coalición ten uns mati-
ces de compenetración que non
se van dar. Ora ben, ese acordo
é necesario e, ademais, e a úni-
ca alternativa real ao PP. Eu
simplificaría moito esas dificul-
tades, pero aquí o problema é
que, ás veces, as cousas simples

son difíciles de
conseguir por-
que o país está
moi entregado a
unha dinámica
estatal. Eu poría
na mesa os se-
guintes crite-
rios: non podemos deixarnos
vencer polo localismo de Vigo
e A Coruña, Galiza é o punto de
referencia; segundo, as institu-
cións do autogoberno de Galiza

son a clave para o seu prestixio
e a súa dignidade; terceiro, hai
que respectar as leis, incluídas
as de normalización lingüística.
As que hai, non outras. As que

hai. E cuarta
cuestión, temos
que acordar uns
mínimos sobre a
agricultura, a
pesca, o maris-
queo, o sector in-
dustrial, a educa-

ción, a sanidade, a cultura e os
medios de comunicación públi-
cos. A min paréceme que se hai
un mínimo amor ao país e, so-
bre todo, se hai unha idea de

que Galiza necesita poñerse
noutra situación, pode haber un
acordo. O problema peor que
pode haber é o localismo, os
que quixeron trasladar a Vigo a
experiencia vazquista da Coru-
ña demostraron que pretenden
que Galiza non exista. O segun-
do problema é que se prefira
calquera tipo de solución antes
de que Galiza sexa a terceira
causa de discordia do Estado
español.♦

‘O acordo co PSOE sería doado de non vivir baixo unha óptica tan estatal’
‘Os que quixeron trasladar a Vigo
a experiencia vazquista demostraron
que pretenden que Galiza non exista”

A.N.T.
A UPG encarou o seu XI Con-
greso na perspectiva de que o
nacionalismo ocupe a presiden-
cia da Xunta. Por un lado, pon
as bases para logralo e, por ou-
tro, reforza o BNG para que o
Goberno non vaia por un lado
e a organización por outro, sen-
do ademais a interlocutura
previlexiada coa clase traballa-
dora, nomeadamente coa CIG.

Baixo este prisma hai que ollar o
nomeamento dun secretario xe-
ral, do que carecía desde hai 14
anos, na persoa de Francisco Ro-
dríguez; a renovación do Comité
Central, con 23 novos membros,
a maior parte deles menores de 25
anos, e a importancia que toman

os sindicalistas neste órgano.
O presidente, Bautista Álva-

rez, reelixido para o cargo, nun
discurso de clausura, cheo de
emotividade, que moitos dos pre-
sentes interpretaron como unha
especie de testamento político,
afirmou que “renunciamos á revo-
lución, pero permanece o espíri-
to”, cifrando o éxito do BNG para
levar a Anxo Quintana á presiden-
cia da Xunta “na firmeza tanto
ideolóxica como organizativa”.
Tamén afirmou Álvarez que “se
temos vergoña en defender os no-
sos principios xa pensaremos co-
ma os nosos adversarios políticos,
se renunciamos á función trans-
formadora sobramos na política”.

O presidente da UPG agra-
deceulle a Xosé Manuel Beiras a

súa tarefa para levar o BNG a al-
tas cotas electorais e organizati-
vas e apostou decididamente por
Quintana como próximo presi-
dente da Xunta.

Nas conclusións do Congre-
so resaltan a “vital importancia
do Novo Estatuto que propón o
BNG”, a oposición ao tratado da
UE, a procura dun escenario in-
ternacional multilateral, pero so-
bre todo a necesidade de que
Anxo Quintana presida a Xunta
para que “non só exista alternan-
cia, senón tamén cambio real” e
o “criterio da unidade do na-
cionalismo como prioritario”.

Anxo Quintana, no seu discur-
so aos asistentes, tamén faría fin-
capé nestes puntos, para que “Ga-
liza non olle para Madrid, senón

para que Madrid teña que ollar pa-
ra Galiza”. Ao mesmo tempo ten-
deulle a man ao “amigo Touriño”
afirmando que o BNG está “dis-
posto a debater no Parlamento o
pacto social que propón para a
mellora das infraestruturas”.

A renovación

A UPG puxo no seu XI Congre-
so os alicerces para os futuros
dirixentes nacionalistas. Nunca
antes existira unha renovación
tan importante no seu Comité
Central, nin accederan ao seu
máximo organismo xente tan
nova. As novas incorporacións
son 23, aínda que unha delas é a
do histórico sindicalista Manuel
Mera, que volta á dirección. Os

demais teñen a característica de
ter unha idade media de 25 anos.

Entre as baixas no novo Co-
mité Central hai que destacar as
de María do Carme García Ne-
gro e Fermín Paz, que xa mar-
charan antes deste congreso,
Carlos Solla, César Mosquera e
Miguel Anxo Fernández Lores.

Xa son poucos os “históricos”
deste organismo, se poñemos co-
mo data da súa entrada o III Con-
greso, celebrado en 1982 en Com-
postela: Bautista Álvarez, Fran-
cisco Rodríguez, Alfredo Suárez
Canal, Lois Dieguez, Xesús Sei-
xo, Antón Sánchez e Manuel Ca-
bo. Aínda que neste grupo tamén
se poderían citar a Xavier Alonso,
Rafael Iglesias, Francisco García
ou Pilar García Negro.♦

O 50 por cento do Comité Central ten menos de 35 anos

A UPG refórzase con vistas ao goberno
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Pactos de estado
CARLOS AYMERICH

PP e PSOE volven ás andadas. Por se non chegase cos
asinados na lexislatura anterior (por exemplo, o pacto
anti-terrorista ou ese pacto pola Xustiza que permitiu
unha maioría conservadora no Consello Xeral do Poder
Xudicial, no Tribunal Supremo e no Tribunal Constitu-
cional) veñen agora de subscribir outro, co rei como no-
tario, para encarreirar as reformas estatutarias. Unha
nova LOHAPA feita con exclusión dos demais partidos
e, como aquela, expresiva dunha fonda regresión demo-
crática. Lémbrese que o pacto autonómico entre UCD e
o PSOE previo á LOHAPA foi unha das consecuencias
da tentativa golpista do 23-F. Desta volta non houbo
golpe de Estado, aínda que a presenza do monarca evo-
que de novo aquelas circunstancias. 

Mesmo antes de se asinar, o pacto xa estaba a produ-
cir efectos: en Euskadi, a negativa a debater o plano apre-
sentado polo lehendakari e aprobado polo Parlamento
vasco. En Cataluña, a rebaixa das pretensións iniciais
dun goberno tripartito que este novo pacto PP-PSOE non
axuda precisamente a consolidar. Na Galiza, a coinciden-
cia de fondo entre os dous
partidos estatais en deixalo
todo como está ou, no mellor
dos casos, acometer unha re-
forma cosmética do actual
Estatuto.

Mais este pacto ten ta-
mén outras consecuencias e
outros significados. Supón o
enterramento formal das es-
peranzas de rexeneración
democrática levantadas tras
das eleccións de marzo do
ano pasado. Supón unha escolla do goberno Zapatero e
do PSOE difícil de casar, incompatíbel, coa maioría
que permitiu a súa investidura. Porque o pacto non se
limita á (mal) chamada “cuestión territorial”:  vai máis

alá e alcanza, tal e como manifestou Mariano Raxoi, o
compromiso do PP de dar estabilidade parlamentar ao
goberno para o libertar da “chantaxe” nacionalista.
Porque, acaso non son inscribíbeis tamén nesta mesma
lóxica a marcha atrás dada polo goberno relativamente
á actualización do salario mínimo, a campaña institu-

cional do referendo sobre o
Tratado Constitucional Eu-
ropeo, o abandono do pobo
saharaui á súa sorte, os 12
millóns euros para financiar
a fraude eleitoral no Iraq ou
os esforzos, que raian xa a
humillación, por se congra-
ciar con Bush Jr.?

Dirémolo máis outra
vez: negar a pluralidade na-
cional prenuncia sempre, no
Estado español, periodos de

regresión social e democrática. De nós depende, da in-
telixencia con que actuemos e da forza que sexamos
quen de xuntarmos na Galiza, conxurar este perigo de
involución.♦

‘Supón unha escolla
do goberno Zapatero e do PSOE

difícil de casar, incompatíbel,
coa maioría que permitiu

a súa investidura”

Nunca Máis
di que os
orzamentos
do Estado
non teñen en
conta o Prestige

A.N.T.
A plataforma cidadá Nunca Máis
vén de afirmar que os orzamentos
do estado central para o 2005 se-
guen sen tomar en conta os efec-
tos da catástrofe do Prestige. Na
opinión desta asociación non exis-
te no goberno de Zapatero unha
vontade real de compensar os da-
nos causados polo petroleiro.

Rafa Villar, portavoz do co-
lectivo, comentou que as conse-
cuencias do accidente seguen
deixándose notar na costa gale-
ga. Novas vagas de chapapote
chegan de a pouco, sen que as
partidas do Ministerio de Medio
Ambiente señan abondo para re-
cuperar as áreas afectadas.

Villar denunciou tamén que
non se están aplicando as técnicas
de biorremdiación e que se deso-
en os informes de varias universi-
dades nos que se pormenorizan os
danos que sigue habendo.

Desde a plataforma Nunca
Máis laméntase tamén que non
poidan contar cun interlocutor
no goberno socialista e piden un
maior recoñecemento por parte
do Estado. Contodo, os portavo-
ces do colectivo agardan ter un
papel activo na subcomisión de
seguimento do Prestige que se
constituirá proximamente no
Congreso e a que probabelmente
señan convocados para dar a súa
visión do ocurrido.♦

P. VILABARROS

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.



A.E.
A posibilidade de que PSOE e
BNG recuperen o goberno mu-
nicipal vigués non só é unha
idea acariñada por ambos os
partidos políticos, senón que po-
de ser unha realidade. O grande
obstáculo agora é a tramitación
do PXOU. Cando este remate
poderán comezar as conversas.

Tanto nacionalistas como socia-
listas recoñecen que a tramitación
do Plano Xeral de Ordenamento
Urbano (PXOU) é a pexa máis
importante para que ambas as for-
macións cheguen a un acordo en
Vigo para recuperar o goberno
municipal, hoxe en mans da po-
pular Corina Porro en minoría.

O ex alcalde Ventura Pérez
Mariño afirmou que a tramitación
do PXOU, consensuado e pactado
na súa filosofía e nas liñas mestres
entre nacionalistas e socialistas, é a
principal diferenza que separa am-
bos grupos municipais. Fora a fi-
gura do xerente de urbanismo, no-
meada por unanimidade no man-
dato anterior, o motivo, polo me-
nos aparente, que levara a Mariño
a rachar o pacto cos nacionalistas.

O ex alcalde fixo do PXOU o
seu cabalo de batalla para xusti-
ficar a ruptura do pacto de go-
berno, ao tempo que esparexeu
sospeitas sobre escuras inten-
cións e intereses, tanto no PSOE
como no BNG, sobre o urbanis-
mo. El sería o encargado de lim-
par a política viguesa.

A oposición ao PXOU vai se-
guir na fase de alegacións e

aprobación final por parte de
Mariño e o seu grupo de conce-
lleiros, logo de permitirlle ao PP
aprobar os orzamentos deste ano.

Dúas son as explicacións
dadas á postura de Mariño opo-
ñéndose redondamente a un
PXOU consensuado por ambas
formacións políticas e que tamén

contaba co apoio do PP e PG.
Para uns, Mariño é o defensor

dos intereses económicos do de-
nominado “Grupo do Norte”, con
ramificacións na cidade de Vigo.
Estes poderes económicos estarí-
an descolocados ante o novo
PXOU á hora de posuír terreos e
propiedades. Rexeitarían, polo

tanto, un plano que situará a Vigo
como eixo económico de Galiza,
dándolles tempo a recompoñer a
súa estratexia, sobre todo na ci-
dade. Esta é unha versión na que
acreditan os nacionalistas.

Unha decisión política?

Para os detractores de Mariño
dentro do PSOE, a decisión de
rachar o pacto co BNG foi unha
cuestión de carácter político.
Mariño, como Francisco Váz-
quez, sempre estiveron en contra
deste acordo.

Mariño aceptaría os acordos
asinados a nivel galego entre socia-
listas e nacionalistas, pero xa non
quería darlles a posesión aos conce-
lleiros do BNG no goberno munici-
pal, tardando semanas en delegar
competencias. Cando tivo a primei-
ra ocasión, propiciou a ruptura.

Para os que así analizan. O ur-
banismo sería unicamente a des-
culpa para quedar ben socialmen-
te ao tempo que lanza sospeitas
sobre os seus compañeiros socia-
listas e aliados nacionalistas. Con
esa idea iría aumentando a súa
oposición ao PXOU, pero inca-
paz de dar unha soa alternativa.

Aínda así hai algunhas pregun-
tas que facerse. Coñecían Mariño
e o seu concelleiro de urbanismo
Mauricio Ruíz Ceniceros a Lei de
Grandes Cidades que se estaba a
tramitar? É difícil que tan ilustres
xuristas non acreditasen que a cita-
da lei vacía de competencias a Xe-
rencia de Urbanismo outorgándo-
llas á comisión de Goberno.

Se é así, por que decidiron facer
causa belli da xerencia de Urbanis-
mo até rachar o goberno munici-
pal? A posibilidade de mudar o
PXOU desde a oposición ía ser ca-
se nula e a súa postura contraria ao
PXOU totalmente inoperante na
práctica. Sabía que non ía contar
coa alianza do BNG, (a súa postura
do PXOU era precisamente a xusti-
ficación da ruptura do pacto), polo
que ía continuar a tramitación. 

Son preguntas que Mariño
nunca contestou. Pero o certo é
que dinamitou un acordo político
entre dous partidos, sendo un
independente e contando mesmo
coa oposición da maioría do seu
grupo municipal. Para algunhas
fontes, se non compartía a liña
política dos acordos entre na-
cionalistas e socialistas o lóxico
era que dimitise. Non o fixo.

O ex alcalde vén de afirmar
que “desde o PSOE nunca mo pe-
diron”, se así fose teríame mar-
chado”. Diversas fontes do PSOE
afirman que é certo, que nunca lle
demandaron directamente que di-
mitise, pero que lle ofreceron pos-
tos que el rexeitou. “En política,
estas cousas fanse por sinais, non
directamente, Mariño non é tan
tonto para non entendelas”.

A gran pregunta que se fan no
mesmo PSOE é se Mariño decidi-
rá abandonar o concello logo de
aprobarse definitivamente o
PXOU, despois de deixar moi cla-
ra a súa “pureza”. Só así sería po-
síbel unha entente para que socia-
listas e nacionalistas recuperasen o
goberno vigués. Ambos queren.♦
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Se todo decorreu como estaba
previsto, cando vostedes lean es-
tas liñas, Corina Porro xa terá re-
cibido o mellor agasallo de Reis
ao que podía aspirar. É un deses
regalos cos que sempre soñas,
pero que por antollárseche inal-
canzábel, non te atreves a incluír
na carta que secretamente envías
cada ano aos magos. Non conta-
ba a alcaldesa de Vigo con que
este Nadal Ventura Pérez Mari-
ño, ademais de exercer de Qui-
xote loitando contra torres xi-
gantes, íase vestir tamén de Mel-
chor para sementar ledicia entre
os concelleiros populares.

Pérez Mariño regálalle a Co-
rina uns presupostos, ou o que é
o mesmo, licenza para gastar 180
millóns de euros ao seu antollo,
sen pedir permiso nin dar expli-
cacións. O xeneroso ¿socialista
independente? non pide nada a
cambio. Sempre desinteresado,
proclama que o fai polo ben da
cidade. En realidade séntese con-
venientemente compensado es-
cavando un pouco máis no foxo
que o separa do BNG e estrando
de brochas calquera achegamen-
to entre socialistas e nacionalis-
tas que se puidese producir nun
futuro próximo. 

O goberno municipal do PP

elaborou o seu proxecto presu-
postario co ánimo de cubrir o trá-
mite esixíbel a calquera goberno,
pero coa convicción íntima de
que o traballo sería baldío e de
que ao cabo se vería obrigado a
prorrogar unha volta máis os or-
zamentos. Sen dispor de maioría
absoluta na corporacion os popu-
lares cumpriron o rito de propor-
lles unha negociación aos grupos
da oposición. O BNG foi o pri-
meiro en virarlles as costas pres-
cindindo de explicacións ou disi-
mulos. Os nacionalistas, acusa-
dos en reiteradas ocasións de se-
ren os culpábeis do acceso do PP
á alcaldía de Vigo e de prestarlle
o seu apoio en asuntos claves co-
mo o PXOM, necesitaban que a
opinión pública percibise clara-
mente o seu rol opositor. Ade-
mais, coa súa negativa a negociar

co goberno da Porro, situaban os
focos no grupo socialista, de
quen dependería o éxito ou non
do proxecto dos populares.

O PSOE optou por acceder á
negociación, talante obriga, pero
dende unha postura de esixencia
radical que, ao menos aparente-
mente, parecía condenar as con-
versas ao fracaso. Os contactos
nunca pasaron de ser un inter-
cambio de papeis que mantiña
expectantes aos medios de co-
municación mentres no seo do
grupo socialista se libraba a ver-
dadeira batalla. Por un lado, os
que consideraban inasumíbel pa-
ra o PSOE darlle folgos a un PP
en declive en vésperas das elec-
cións galegas e nuns momentos
en que Touriño non ten mans
abondo para parar os golpes que
lle asestan a diario dende a Xun-

ta. Pola outra, Mariño, para quen
a estratexia do PSOE é un asun-
to secundario fronte ás súas par-
ticulares teimas, empeñado en
darlle vía libre ao proxecto orza-
mentario de Porro. Mariño fixo
valer o seu ascendente sobre os
integrantes do grupo e anunciou
a abstención que permitía a apro-
bación dos presupostos. Non se
molestou sequera en adornar a
decisión xustificándoa cun acor-
do de mínimos co goberno muni-
cipal. Tanto é así que o conce-
lleiro de Facenda, Xavier Gue-
rra, non podía crer a noticia can-
do lla comunicaron os xornalis-
tas e apenas soubo manifestar
nada mais que o seu agradece-
mento ao grupo socialista. Men-
tres, Mariño non ten recato nin-
gún en afirmar publicamente que
o proxecto de presupostos é un

mal documento, pero aínda así
permitiu que o PP o aprobara. Os
seus achegados procuraron lexi-
timar a decisión asegurando que
se trata dun movemento estraté-
xico co que o voceiro socialista
tenta suavizar a imaxe de oposi-
tor radical coa que o puideron
asociar posturas como a exhibida
no debate do Plano Xeral. Maís
acaída é, ao meu xuizo, estoutra
interpretación: o obxectivo dos
mariñistas é curtar calquera posi-
bilidade de entendemento no fu-
turo co BNG facendo desapare-
cer un argumento, o do desgo-
berno da cidade, que se podería
esgrimir para desaloxar a Corina
Porro da alcaldía a través dun
novo pacto progresista.

Ventura Pérez Mariño foi a
bomba que fixo estoupar en ana-
cos o goberno municipal PSOE-
BNG en Vigo e a súa presenza no
Concello seguirá sendo un atran-
co insuperábel para calquera co-
laboración entre as dúas forma-
cións. O ¿independente socialis-
ta? é o mellor garante da supervi-
vencia do goberno de Corina Po-
rro. Grazas á xenerosidade de
Mariño a alcaldesa ten xa todos
os instrumentos na súa man para
gobernar a cidade como se dispu-
xese dunha maioría absoluta.♦

O mellor agasallo
XOSÉ MANUEL AÑEL

O PSdeG pasou de acusar o BNG de colaborar co goberno local de Co-
rina Porro a apoiar tacitamente os orzamentos municipais. Os socialistas
xogan habilmente cos termos de dura oposición e lealdade democrática.

Vigo

O urbanismo, grande atranco entre ambos os partidos

O acordo entre BNG e PSOE en Vigo
non será posíbel até a aprobación do PXOU

Pérez Mariño (PSOE) e Domínguez Olveira (BNG)



Nº 1.160 ● Do 20 ao 26 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Unha constante dos nosos tem-
pos, é a vida-pantalla que atastu-
lla todo o espectro social e acada
niveis case absolutos nos eidos
políticos como nunca se fixera no
decurso da historia humana, con-
dicionando mesmo a súa sistema-
tización económica e laboral.
Pois non é novidosa a súa exis-
tencia, xa que logo en todas as so-
ciedades e, primordialmente, na-
queles sistemas de tendencia he-
xemónica; é indisociábel das op-
cións demagóxicas dos gobernan-
tes e dos anceios inconfesábeis
dos poderes fácticos. Lembrar o
‘Pan e circo’ latino, por pór un
exemplo que todos entenderán.

Sen agardar unha explicación
do acróstico que serve de enca-
bezamento, dous exemplos to-
mados da realidade coruñesa
máis próxima e que, serán de
abondo esclarecedores, deixare-
mos perfilada perfectamente a

definición.
O asunto dos terreos da fábri-

ca de tabacos. Como é sabido, a
empresa Altadis, en contra de to-
da prescripción válida de tipo
empresarial, fechou a factoría,
desprazando a produción a ou-
tros centros e deixa sen traballo
centos de coruñeses. As prome-
sas de reubicación dos traballa-
dores foron sistematicamente in-
cumpridas e de nada valeron as
manifestacións e campañas reali-
zadas a prol de manter a fábrica
en funcionamento. Por outra

banda, dende o Concello fíxose,
no seu día, a promesa pública e
notoria de que “xamais se recua-
lificarían os terreos” tal e como
quería Altadis para o proceso es-
peculativo que era, en síntese, o
único interese que a movía para
a operación. Frases como de que
sería un exemplo da “defensa do
interese xeral fronte ao privado
por moi importante que sexa a
multinacional”, foron presenta-
das en reclamo nos medios de
comunicación e, aínda máis,
cando se formula a proposta de

proceder a unha expropiación
forzosa dos terreos para reali-
zárense diversas actuacións de
tipo público en beneficio da ci-
dade. Certo que poucos creron
naquelas palabras pero a verdade
é que tampouco esperaba, o co-
mún da xente, o espectáculo do
21 de decembro pasado coa sina-
tura dese escuro convenio co
Concello que, amais de facultar a
construción de 160 vivendas de
prezo libre lle concede á devan-
dita Altadis unha subvención
municipal de mais de 700.000

euros como premio por pechar a
fábrica. Resumindo: estímanse,
en total, uns corenta millóns de
ganancia para a empresa. Non
entramos na bondade ou non do
convenio. Entramos na ética que
comporá a actuación dos poderes
públicos que como di o refrán
“onde dixen digo, digo Diego”.
Análise filosófica que cómpre re-
alizar dende unha comprensión
moral da cuestión, xa que lles
afecta directamente a valores in-
cuestionábeis dos alicerces do es-
tado de dereito como tratamento
filosófico da moralidade que
abarca tamén as relacións sociais.
E logo virá o efecto da vida-pan-
talla coa inauguración de prazas
e xardíns, con banda de música e
bandeiras, con prensa, radio e te-
levisión. Prazas e xardín que, por
certo, segundo o convenio, tamén
pagarán os cidadáns a través dos
orzamentos do Concello.♦

Os terreos da fábrica de tabacos
MANUEL LUGRÍS

O Concello vén de recualificar os terreos da antiga fábrica de Tabacaleira. Ade-
mais, subvencionou a operación que deixara sen emprego centos de coruñeses.

A Coruña

Bautista Álvarez
LOIS DIÉGUEZ

Bautista Álvarez clausurou o XI Congreso da UPG cun lúcido e
afinado discurso sobre a situación política actual. Como sempre,
coa súa graza, intelixencia e valentía, características que hoxe
non enchen os discursos da maior parte dos políticos, nen da Ga-
liza, nen do Estado. E nós, ouvíndoo, rememoramos toda unha
longa historia de entrega a unha nación asoballada que descubriu
de moi noviño na soidade das leituras máis ou menos prohibidas;
e o nada doado itinerario dun partido como a UPG cuxo maior
valor está hoxe na experiencia, calma, paciencia e insubornabili-
dade; selos, ou cuños, precisamente, do recente aclamado Presi-
dente. Posibelmente, a UPG non cumpriría hai uns meses 40
anos, de non ser pola dedicación plena de Bautista Álvarez. Du-
rante este tempo, no nacionalismo galego naceron, morreron, ou
debilitáronse moitos grupos, mais a UPG continuou, como obra
da súa constancia. Foi lúcido tamén nas distintas continxencias,
na resolución das tácticas axeitadas a cada momento político ou
mesmo na humildade de se situar en segundos planos represen-
tativos que obxectivamente superaba. Non o loarán os soberbos
e poderosos do sistema, nen os que buscan o proveito propio,
mais si a historia e as xentes dun país que se aínda mantén o or-
gullo de ser e  a esperanza de futuro, é grazas a persoas conse-
cuentes coma el, imprescindíbeis e temperadas.♦

Subliñado

Guisa e Napo UXÍA E BRAIS

Carlos Casares
os amigos, as imaxes,

as palabras
Varios Autores

A NOSA TERRA
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Rosalía
de Castro
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Hai poucos anos,
entusiasmounos a
montaxe teatral

que, baixo os auspicios
da asociación cultural
“Medulio”, pudemos
ver, no Centro Cultural
“Carvalho Calero”, de
Ferrol, con textos de Ro-
salía de Castro e de Cu-
rros. O “armadanzas”
da mesma fora
Francisco Rodríguez,
grande coñecedor de un-
ha e outro e que atinara
a compor unha historia,
unha secuencia
narrativo-cinematográfi-
ca perfeita: con moi
poucos meios,
sobriedade de elementos
escenográficos,
intelixente uso da luz e
do son, ao servizo dunha
potencia extraordinaria,
cal é a obra poética de
Rosalía. Mágoa que esta
experiencia non tivese
viaxado por toda a Gali-
za, en ben do teatro e
dun coñecimento da au-
tora que debera formar
parte da nosa cultura
xeral básica. Onte volve-
mos escoitar aquela for-
midábel potencia
rosaliana, grazas a unha
montaxe teatral, poético-
musical, dirixida por Li-
no Braxe e cun
monólogo de Miguel An-
xo Fernán-Vello. As
bágoas de Mª José
Goyanes e de Asunción
Balaguer –intérpretes–
foron moito máis do que
representación actoral:
eran emoción verdadeira
perante unha literatura
que, en palabras da pri-
meira, para alén de moi-
tas outras virtudes, é ab-
solutamente moderna e
actual (tal e como algúns
vimos repetindo, na Ga-
liza, desde hai ben
tempo...). Máis unha
vez, comprobamos a sin-
tonía de tantos textos ro-
salianos co jazz ou co
blues como música de
fundo. De momento, un-
ha representación na
Coruña e unha en
Oleiros. Agora, viaxan a
Madrid e a outros
lugares españois. Oxalá
que poda ser contempla-
da por moitos máis
espectadores da propria
Galiza, a súa
destinataria primeira.
Aínda Rosalía de Castro
pode dar moito máis de
si (estamos a pensar en
tantos poemas de Canta-
res... e de Follas novas).
Benvidos todos os
proxectos que se decatan
de cantas vetas de ouro
hai aínda por descobrir
na obra da nosa compa-
triota.♦

Co turismo xa convertido no prin-
cipal motor económico da cidade,
os políticos locais e, sobre todo,
os empresarios da hostalaría de
Santiago andan alborozados e in-
vestindo (ou gastando) xa os car-
tos para publicitar os seus servi-
zos con miras a encher os seus es-
tabelecementos cos exércitos de
británicos que seica virán da man
de Ryanair, a aerolíña de baixo
prezo que vai revolucionar, polo
momento, os voos entre Santiago
e Londres. Tamén mudará os cos-
tumes dos residentes noutros pun-
tos de Galicia, que se están a des-
prazar agora a Valladolid para
viaxar a Londres a prezos máis
razoábeis, sempre que non se pa-
ren a considerar que pode custar
tanto ou máis que o voo (durante
a promoción especial) a viaxe
desde o aeroporto de Stansted a
Londres, a 54 quilómetros. 

Os hostaleiros composteláns

andan co pulso acelerado buscan-
do formas de promocionarse na
páxina de Ryanair para atraer ca-
ra aos seus locais os centos, mi-
lleiros de británicos que seica van
invadir a cidade en canto se inau-
guren os voos do revolucionario
O’Leary. Tan alborozados andan
empresarios e políticos que, con
certeza, aínda non haberá estima-
cións sobre os cartos que os gale-
gos gastaban polo de agora cerca
da casa e, en diante, van gastar en

Londres ou nas viaxes. Con dúas
cervexas menos tes para a viaxe a
Londres, así que é cousa de pen-
sar. Quen lembre iso só pode ser
un augafestas. Aos tres días de
anunciar a apertura da liña, o di-
rector de vendas da compañía en
España anunciou que xa había
4.000 reservas para encher 21
avións. Ir, vir, que importa? O
movemento é o que interesa.

As compañías tradicionais van
ter que poñer as pillas para com-

petir. O peor é que acabarán esco-
llendo as solucións máis doadas e
menos imaxinativas.  Buscarán a
eficiencia reducindo o número de
empregos, reconvertendo azafatas
en vendedoras e mulleres da lim-
peza con lindos uniformes, trans-
formando pilotos en camioneiros
do aire preparados para manter os
aparellos en disposición de voar.

Despois sempre se tende a
magnificar a oferta e non falta
quen se vexa dando a volta ao
mundo por menos de tres euros.
Os prezos incríbeis é o que te-
ñen. Un acaba por crer calquera
cousa. Ryanair xa tivo que acla-
rar que a promoción de viaxes a
2,99 euros eran de Londres a
Santiago de Compostela (“no
norte de España”), non a Santia-
go de Chile, como publicaron
varios medios de comunicación
en Suecia. Prezos milagre, si, pe-
ro non tanto.♦

A Londres
XAVIER LÓPEZ

A noticia de que Ryanair vai iniciar voos a Londres
a baixo prezo desvela a cobiza da hostalaría local,
que xa prevé un repunte do turismo non xacobeo.

Santiago

A.N.T.
Promovido por Galiza Nova e
máis polo BNG da Barbanza, ti-
vo lugar, o 14 e 15 de xaneiro,
unha homenaxe a Paco Lorenzo
Mariño, cura de Aguiño no que
se desenvolveron unha serie de
actos para lembrar, no seu pri-
meiro cabodano, a memoria do
que fora cura da parroquia ribei-
rán perante máis de 40 anos. 

Coa asistencia de duascentas
persoas, a meirande parte veciños
de don Francisco, como era coñe-
cido, desenvolveuse o venres 14
unha mesa redonda que sobre o te-
ma: “Paco de Aguiño e a Igrexa
galega” reuniu persoeiros relevan-

tes amigos do finado, como An-
drés Torres Queiruga, Francisco
Carballo, Xosé Chao Rego e Ru-
bén Aramburu. Todos deixaron
patente o compromiso de Paco de
Aguiño coa súa Terra: “A igrexa
debe estar cos pobres e os pobres
falan galego”, dicía o finado.

Xa o sábado 15 pola mañá, ti-
vo lugar no local parroquial unha
homenaxe no que participaron a
portavoz municipal do BNG, Do-
minga Brión, o escritor Dourado
Deira e o portavoz nacional do
BNG, Anxo Quintana. Dominga
Brión lembrou o labor de don Paco
nos primeiros pasos do nacionalis-
mo en Ribeira coa súa contribu-

ción á creación da Asociación Cul-
tural ‘Tahume’ e co labor de dina-
mización da actividade social na
parroquia. Brión dixo que “o BNG
fai hoxe a política que ao Paco lle
gustaba: estar coa xente e traballar
polo seu progreso”.

Dous escritores novos, o
arousán Xosé Ramón de la Torre
e Unai González de Aguiño, adi-
cáronlle senllos poemas. Rubén
Aramburu púxolle voz a un texto
de Francisco Lorenzo.

Anxo Quintana rematou as
intervencións amosando a súa
satisfacción por participar na
lembranza “dun grande e bo ho-
me”, “un cura do pobo” que me-

recía que os galegos loitasen por
poñer en práctica as ideas polas
que loitaba. Quíntana salientou a
coraxe amosada polo sacerdote
nacionalista en defensa da iden-
tidade cultural e política do país
en momentos “difíciles”.

Os responsábeis comarcais
do BNG e Galiza Nova anuncia-
ron no transcurso desta homena-
xe a creación da Asociación
Francisco Lorenzo Mariño para
que “xuntos todos nós, o pobo de
Aguiño e todas as persoas que
queiran participar, axuden ao re-
coñecemento da súa memoria e á
preservación da súa obra e dos
seus ideais”♦

Homenaxe a Paco de Aguiño,
o primeiro cura que misou en galego



O prazo para intentar buscar un-
ha nova resolución expiraba en
dez días. Para a titular de Cultura
do Concello naronés “a interpre-
tación que o TSXG realizou da
normativa pode facerse con cal-
quera lei. O xuíz entendeu que o
Regulamento discriminaba a
aquelas empresas que na súa re-
lación co Concello non emprega-
se na lingua galega. Non obstan-
te, o que sinalaba o articulado
aprobado polo pleno era que a re-
lación entre o Concello e as em-
presas debería facerse en galego.
É dicir, que o idioma da adminis-
tración local é o galego e que pre-
tendemos impulsar o uso no ám-
bito empresarial. Iso non exclúe
o dereito constitucional que te-
ñen todas as persoas físicas e xu-
rídicas de empregar o castelán”.

Segundo Ana Muñiz, “o Tri-
bunal non entende que a lingua
que está en perigo e que hai que
protexer é o galego e non o caste-
lán. Non é lóxico que se faga un-
ha normativa municipal de impul-
so do galego na que haxa que lem-
brar que o castelán é unha lingua
cooficial en cada artigo. O que
imos facer é volver incluír os arti-
gos anulados redactados doutro
xeito. Esa nova redacción envia-
rémoslla á Delegación do Gober-
no para que entenda que era o que
se quería dicir na normativa que
agora vén de ser anulada”.

Os tres artigos anulados sina-
laban que “as empresas adxudi-
catarias ou concesionarias que
actúan por conta do Concello, así
como as de explotación mixta,
empregarán o idioma galego”. O

artigo quinto afirmaba que “can-
do o Concello encargue estudos
a terceiros, proxectos ou traba-
llos análogos terá que demandar
que sexan realizados en galego”.
O sexto apartado dicía que “o
concello lles requirirá aos seus
contratistas e provedores a pre-
sentación de documentación en
galego e que fagan uso da lingua
galega nos bens e servizos que
sexan obxecto de contrato”.

A interpretación xudicial foi
maximalista nos tres artigos. As
palabras en discordia dos mes-
mos son “empregarán”, “terán
que demandar” e “requirirá”.
Ambas as tres expresións non
son “imperativas nin excluíntes,
senón de impulso e consello” se-
gundo o Concello, opinión que
non compartiu a sala do Admi-
nistrativo do TSXG. Na senten-
za, o xuíz estima que “a desexá-
bel potenciación da lingua pro-
pia da Comunidade Autónoma
non pode chegar ao extremo de
converter en obriga o que só é un
dereito dos cidadáns, con risco
de quedaren discriminados pola
administración no caso de non
dobrarse ás súas esixencias”.

Historia do conflito

O Regulamento naronés fora
aprobado nun pleno do Concello
en xaneiro do 2001. A iniciativa
fora presentada polo BNG e apro-
bada por maioría absoluta, cos vo-
tos de Unidade por Narón e
PSOE. Non obstante, o grupo mu-
nicipal do PP tensou o debate e
votou en contra. Opúxose a varios

artigos aprobados, incluídos os
mencionados catro, cinco e seis. 

“Como o voceiro popular non
quedara contento, podemos dicir
que se queixou perante a Delega-
ción do Goberno, daquela manda-
da por Arsenio Fernández de Me-
sa. Foi a iniciativa e perrencha do
concelleiro popular a que fixo ac-
tuar o representante estatal. Só
deste xeito pode entenderse que
actuase contra nós a Delegación
cando existen outros concellos
que teñen ordenanzas e regula-
mentos semellantes. O mesmo
ocorre coa Xunta, que ten todos
os seus documentos no noso idio-
ma, como lingua propia da admi-
nistración. De todos os xeitos,
agardamos que coa carta que lle
mandemos ao actual Delegado se
solucione o problema e volvamos
ao rego”, explica Ana Muñiz.

O problema
dunha segunda sentenza

As normativas de moitos conce-

llos galegos son semellantes á de
Narón. Pontevedra vén de apro-
bar unha ordenanza en agosto do
2004. Concretamente o artigo
2.2 sinala que “as empresas ad-
xudicatarias, que actúan por con-
ta deste Concello, así como as de
explotación mixta, farán o pro-
pio (usar o galego), e ha de fa-
cerse constar explicitamente nos
documentos correspondentes”.

Difiren un pouco na súa re-
dacción, pero non no seu fondo,
os Regulamentos aprobados re-
centemente polos Concellos de
Ferrol e Santiago. A normativa
compostelá indica no seu artigo
octavo, titulado “Relación coas
empresas privadas”, que “os es-
tudos, proxectos e traballos se-
mellantes que o Concello en-
cargue a terceiros dentro do
ámbito territorial galego terán
que ser redactados en galego,
aínda que a súa finalidade esixa
tamén a redacción noutra lin-
gua”. Na última frase especifica
que malia pedir que sexan re-

dactados en galego, isto non
impide o recoñecemento legal
de que tamén poden ser presen-
tados en castelán.

O problema radica en que un-
ha segunda sentenza do TSXG
sentaría xurisprudencia e polo
tanto quedarían sen efecto a
maior parte das normativas apro-
badas en Galicia dende que se pu-
xo en marcha a Lei 3/1983 de
normalización lingüística. O pre-
sidente da Mesa pola Normaliza-
ción, Carlos Callón, indica que
“faremos todo o que estea nas no-
sas mans para que non se chegue
a producir unha segunda senten-
za. Entendemos que actitude da
actual Delegación non é a mesma
que a da anterior. Non obstante,
pensamos que a sentenza contra o
Concello de Narón era facilmente
impugnábel e gañábel, baseándo-
se na lei de normalización lin-
güística. Foi unha mágoa que o
Concello non quixese presentar
recurso porque a sentenza foi moi
interpretativa”.♦
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O inglés, que é unha lingua do grupo xér-
mánico, posúe a palabra ring ‘anel’ que
ten equivalentes próximos noutras lin-
guas daquel grupo. A palabra foise em-
pregando pouco a pouco para denominar
o recinto onde ten lugar un espectáculo
ou unha competición. Hoxe relaciona-
mos universalmente o ring co boxeo, que
ten lugar nun cuadrilátero. O círculo fór-
mano os espectadores que rodean o ring.

Pero non é este o único ring que exis-
te (amais da palabra que evoca o ruído
dun timbre, que é unha onomatopeia)
porque moitos lectores e lectoras han co-
ñecer a palabra ring como denominación
da circunvalación das cidades en Bélxica
(o ring de Bruxelas ou o de Antuerpe) ou
noutros países de lingua xermánica (o
ring de Viena). Velaí temos outro círculo.

E outro círculo máis é o da praza de
touros, o que en español se chama ruedo
e os franceses chaman arène. Nova co-
nexión co circo latino, pois a  arena era
o espazo circular do interior dos circos,

anfiteatros e estadios onde tiñan lugar os
xogos, loitas, combates entre gladiadores
ou con animais, etc. Este espazo tiña
chan de area, polo que ao lle chamar are-
na estase facendo unha metonimia: de-
nomínase o espazo ou o obxecto pola
materia da que está feito, como cando fa-
lamos de os metais para denominarmos
os instrumentos musicais feitos de metal.

Do latín harena procede o galego
area (e o catalán e español arena) e aín-
da que o francés e o italiano tamén teñen
seus derivados, estas linguas preferiron
outro termo, sable en francés e sàbbia en
italiano, da mesma orixe que o galego

xabre ‘terra areosa’.
A propósito disto: resulta curiosa a pa-

labra xabrón, variante galega de xabón
moi espallada. Seguramente se produciu
aquí un cruce de xabre con xabón. O que é
totalmente lóxico pois a area tamén se ten
empregado para limpar utensilios. Moitos
lectores e lectoras han lembrar un produto
galego que hai anos era moi popular nas
nosas cociñas para fregar potas, tixolas,
vertedoiros, etc. A marca comercial era
ben expresiva, dicíao todo: Pedramol.

Mais volvamos ao ring. Temos outro
derivado do xermanismo *hrings ‘círcu-
lo’. É a palabra arenga ‘alocución, dis-

curso destinado a acender o ánimo dun
auditorio’ A palabra ten orixe nas reu-
nións do exército na antigüidade, reu-
nións nas que se arengaba os soldados
antes do combate dende un espazo circu-
lar . As ringleiras, as fileiras de soldados,
despregábanse logo en liñas en forma-
ción de batalla. E, naturalmente, a xerar-
quía, o rango, tamén se ordena en liñas.

Remataremos tamén no ring, no cua-
drilátero do boxeo, este artigo cheo de
combates, lembrando a loita libre, a que
internacionalmente se coñece coa pala-
bra inglesa de catch, denominación saída
do imperativo do verbo to catch ‘agarrar,
pillar’. Pois ben, este verbo está relacio-
nado co galego cachar ‘pillar, agarrar’,
do que xa temos falado en varias oca-
sións. Tanto o verbo inglés como o gale-
go son derivados do latino captiare, do
que tamén procede cazar.

Seguro que haberá sorprendidos ao
sabelo, aínda que se cadra haberá quen
xa cachara a cousa antes.♦

Ring
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O concello de Narón cualifica de ‘moi persoal’ a sentenza do Tribunal

O Superior podería deixar sen efecto
todas as ordenanzas a prol do galego

RUBÉN VALVERDE
O Concello de Narón declinou recorrer a sentenza do Tribunal Su-
perior de Xustiza de Galicia (TSXG) que deixaba sen efecto tres ar-
tigos do Regulamento municipal de impulso de uso do galego. A con-
celleira de cultura, Ana Muñiz, explica que “tomamos esta decisión
porque pensamos que o Tribunal fixo unha interpretación moi per-
soal dos artigos anulados e podería volver facela en sucesivos recur-
sos. Para nós representaría un custe enorme e non obteríamos o re-
sultado que pretendemos. Preferimos acatar a sentenza e enviarlle
unha misiva á Delegación do Goberno, que foi quen interpuxo o re-
curso, explicándolle o que significaban os artigos catro, cinco e seis”.

Carlos Callón, presidente da Mesa, e Arsenio Fernández de Mesa, ex delegado do goberno. 
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H. VIXANDE
Con dez salas de cine repar-
tidas a partes iguais en dous
complexos comerciais, La-
lín ten por habitante a me-
dia máis alta de Galiza de
establecementos dedicados
á exhibición da sétima arte.

“Os habitantes de Lalín son
uns auténticos privilexiados”,
sinala o crítico cinematográfi-
co Miguel Anxo Fernández,
que se rasca a cabeza cando lle
preguntan pola rendibilidade
dos dous complexos. Miguel
Anxo foi propietario de varios
cinemas, un deles en Lalín, e
coñece o sector. “Eu tiven que
pechar por falta de público aín-
da que é certo que era unha sa-
la illada e hoxe é fundamental
que haxa varias ofertas ao tem-
po”, sinala.

En Lalín, os cinemas están
en senllos centros comerciais.
Un deles, o máis vello –algo
menos de dous anos–, situado
nas aforas; o outro, máis recen-
te –aberto desde outono–, en-
clavado case no centro. O alon-
xado, Cines do Deza, está no
complexo do hipermercado
Eroski, o céntrico, Filmax, nun-
ha moderna galería comercial
chamada Pontiñas.

“Os fins de semana si que
hai xente”, explica Demelsa
Asorei, empregada dunha das
tendas de moda chantada xunto
á billeteira dos cinemas de Fil-
max en Pontiñas. “O resto dos
días, non o sei, como estou me-
tida na tenda todo o día...”, di
con diplomacia para evitar reco-
ñecer que o público acude uni-
camente aos cines venres, sába-
dos e domingos.

“A nós, o que nos interesa
son os fins de semana, o resto
de tempo hai algunhas persoas,
pero o público vén o fin de se-
mana”, explica Francisco For-
moso, xerente dos Cines do De-
za no complexo Eroski. “A este
centro comercial vén a xente
porque hai un gran hipermerca-
do con prezos moi competiti-
vos, no outro a oferta de ocio e
restauración é máis forte, aínda
que proximamente se anunciará
aquí a instalación de dúas im-
portantes franquicias de restau-
ración que van mellorar a nosa
oferta”, engade Formoso.

Tanto os Cines do Deza co-
mo os de Filmax teñen unha
orientación comercial. “O que
nos interesan son as estreas de
éxito e tamén incluímos todas
as películas que produce Fil-
max”, explica Ricardo, un dos
operadores de Filmax.

“Temos un pequeno acordo
para non pisarnos as estreas”,
asegura Francisco Formoso, o
xerente dos Cines do Deza, que
tamén afirma que os dous com-
plexos están á par no referente á
importancia comercial da súa
oferta. Porén, unha análise das
carteleiras ao longo dos últimos
meses outórgalle lixeira vantaxe
a Filmax, un complexo que con-
seguiu estrear en Lalín unha das

quince copias da película O
aviador reservadas para Galiza,
cando Ferrol quedou sen ela.

Boas instalacións

Poucos cinemas en Galiza po-
den compararse cos Cines do
Deza e poden contarse cos de-
dos dunha man os que poderían
rivalizar cos de Filmax en insta-
lacións. Se os Cines do Deza
son bos, os de Filmax son ex-
cepcionais; contan con butacas
dispostas en grada, enormes

pantallas e as mellores condi-
cións de son.

Mais, fai falta tanta calidade
para un lugar cun público po-
tencial tan reducido? “Un cine-
ma hoxe son as butacas, a pan-
talla, o proxector e o equipo de
son, porque a disposición en
grada da sala xa a fai o constru-
tor, de modo que é doado des-
montalo e marchar para outra
parte se non funciona ben”, ex-
plica Miguel Anxo Fernández,
crítico cinematográfico.

“Non só contamos cos vinte

mil habitantes de Lalín ou cos
cincuenta mil da súa comarca;
tamén facemos publicidade no
Carballiño e noutras zonas por-
que a vinte minutos de coche
viven oitenta mil persoas”, ex-
plica Daniel, outro dos opera-
dores de Filmax. Francisco
Formoso, o encargado dos Ci-
nes do Deza, fai as mesmas
contas e Ricardo, operador en
Filmax, explica que “aquí e
noutras partes hai xente que vai
a Santiago ao cinema, pois ben,
queremos que veñan aquí, así
aforran os 4,5 euros da autoes-
trada; respecto aos de Santiago,
virán por curiosidade para ver
o centro comercial, pero nor-
malmente non virán porque a
peaxe é moi cara”.

As estimacións optimistas
de público potencial cadran ca-
se de milagre se un dos dous
complexos consigue expulsar
ao outro do mercado e obrígao
a pechar. Nese caso a supervi-
vencia é complicada pero non
imposíbel, aínda que tanto un
cine como o outro aseguran
que son rendíbeis a día de ho-
xe. Todos os estudos sinalan
que para que un complexo sexa
rendíbel precisa dunha poboa-
ción de quince mil persoas por
sala. Pois ben, a media sobre o
público potencial do que falan
é de oito mil persoas por sala.

Esta cantidade de posíbeis
clientes xa é en si un cálculo
pouco realista, pero aínda
aceptándoa como boa, está moi
lonxe das quince mil persoas
por sala. Pola contra, se desa-
parecese un dos dous comple-
xos, a relación sería de deza-
seis mil persoas por sala, un
pouco por riba do límite de
rendibilidade, sempre que se
considere axeitada a estima-
ción de público potencial.

Estas estimacións foron as
que levaron a Ciproga, S.A. a
montar o seu complexo no cen-
tro comercial de Eroski. Hai
dous anos ao seu favor xogaba
o feito de que as obras non im-
plicaban un custe relevante
porque en realidade o cine
constituía un complemento ho-
xe moi importante para un hi-
permercado. Ademais, a em-
presa Ciproga, de moi recente
creación, xogaba cunhas esti-
macións de público contando a
existencia de só cinco salas. A
rendibilidade do proxecto com-
pletábase grazas a un cadro de
persoal moi escaso: cinco per-
soas, a metade do que logo te-
rían os cines de Filmax.

O complexo de Filmax apa-
receu posteriormente. Formaba
parte dun proxecto promovido
por empresarios locais e situa-
do no centro da vila, nun lugar
moi próximo a onde estará si-
tuado o novo concello. O cen-
tro comercial e de ocio Ponti-
ñas foi a punta de lanza dunha
operación que permitiu a cons-
trución de novas vivendas na
zona onde está localizado e que
empregaron o reclamo da gale-
ría para vender pisos. De feito,
o centro anunciou a chegada de
todas as tendas de Inditex, que
finalmente non abriu os comer-
cios porque esixe maiores con-
centracións de poboación para
instalarse.

O outro reclamo do centro
comercial, os cinemas, foron
máis doados de instalar porque
a comercialización dos locais da
galería correspondía a Superco,
a empresa que está a montar o
centro de ocio que se constrúe
no porto coruñés e que levará
un gran complexo de dezaseis
salas de Filmax. Unha por ou-
tra, Filmax aceptou establecerse
en Lalín porque así aseguraba
abrir na Coruña.♦
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Unha localidade con 20.000 habitantes e dez salas

Lalín, a Meca dos cines

Ricardo e Daniel, operadores dos cines de Filmax consideran que as salas teñen futuro.            Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

En Lalín hai unha sala por cada
dous mil habitantes. Unha extra-
polación desta media daríalle a
Vigo 150 salas comerciais, can-
do só hai vinte e oito. Se toma-
mos en conta a mesma propor-
ción pero escollendo o marco ga-
lego, habería 1.500 salas no país,
fronte ás 200 que hai realmente.

Mesmo empregando as am-
plas estimacións de público po-
tencial que realizan tanto Cines

do Deza como Filmax, ningun-
ha cidade ou comarca tería unha
media como Lalín. As oito mil
persoas por sala que os promo-
tores dos dous complexos de ci-
nemas din que hai no Deza, da-
rían que en Vigo e a súa comar-
ca tería que haber unhas sesenta
e cinco salas. Con todo, só hai
trinta e sete –trinta e nove se su-
mamos as dúas de Cangas, aín-
da que nese caso habería que

engadir á media toda a poboa-
ción do Morrazo, co cal a pro-
porción ascendería a setenta e
cinco salas.

Só aplicándolle a Vigo e a
súa comarca a media de habi-
tantes por sala que se considera
no límite de rendibilidade, quin-
ce mil persoas por sala, gardarí-
ase relación coa realidade e da-
ría en torno ás que hai. Eses
mesmos criterios aplicados ao

conxunto de Galiza tamén darí-
an unha media que se corres-
ponde coa realidade, sobre
duascentas salas.

Aínda que Lalín é un caso
excepcional por canto é unha
Meca dos cines, existe na Gali-
za outro lugar no que a media de
habitantes é igual. Trátase de
Leiro, que conta cun cinema pa-
ra unha poboación de dúas mil
persoas.♦

Unhas medias de salas por habitante inéditas

Francisco Formoso é o encargado dos Cines do Deza, da empresa CIPROGRA.



A.N.T.
Un xulgado de Vigo fallou a
prol da demanda presentada
pola comisión de festas dun-
ha parroquia desa cidade con-
tra o propósito da Sociedade
Xeral de Autores de España
de cobrarlles unha porcenta-
xe do custe dunha verbena.

O fallo do xulgado de primeira
instancia número catro de Vigo
permite que as verbenas popula-
res non paguen uns dereitos de
autor que xa desembolsan as or-
questras, como indicou a senten-
cia. A falta de ánimo de lucro foi
outra das circunstancias que mo-
tivou a decisión da xuíza.

Todo comezara en maio de
2004, cando representantes da
Sociedade Xeral de Autores de
España, SGAE, reclamáronlle á
comisión de festas de Liñares, en
Oia, Vigo, o pagamento de 2.144
euros en concepto de dereitos de
autor polas obras musicais inter-
pretadas durante a verbena. Os
cartos demandados correspondí-
an ao 7% do presuposto das fes-
tas e nin sequera importaba se as
pezas interpretadas eran tradicio-
nais –polo tanto sen dereitos de
autor– ou non.

Antes, moitas comisións de
festas pagaran o canon ante as
ameazas de levar aos integrantes
da comisión ao xulgado, mais
nos Liñares non aceptaron as
presións e presentaron eles a súa
propia demanda. Había un ante-
cedente, en Présaras, Betanzos,
onde os veciños reclamaran e fi-
nalmente a Audiencia da Coruña
reducira de 2.658 euros a 176 a
cantidade a pagar á SGAE. Tras
o fallo nos Liñares agárdase que
deixen de pagar o canon moitas
comisións de festas.

O fallo xudicial a prol da co-
misión de festas dos Liñares si-
nala que os integrantes da mes-
ma non teñen que responder co
seu patrimonio á reclamación do
canon de autores, ademais de si-
nalar que as particularidades
destas organizacións veciñais
xustifican que non as traten co-
mo calquera sociedade anónima,
xa que non teñen ánimo de lucro.

A resposta da SGAE a este
argumento xudicial chegou da
boca Xabier Vidal, o seu delega-
do na Galiza. Para desacreditar á
xuíza, Vidal non dubidou en

comparar os feitos coa subtrac-
ción. “É inconsistente argumen-
tar que as comisións de festas
non teñen ánimo de lucro. Por
esa regra, poden entrar nunha

tenda e levarse o que queiran sen
pagar”, dixo Vidal, que tampou-
co dubidou en afirmar que a sen-
tencia “non se axusta a dereito”.

O segundo argumento em-

pregado pola xuíza que redactou
a sentencia que exime do paga-
mento do canon de autores ás
comisións de festas ten que ver
coa duplicidade do cobro polo
mesmo concepto. O tribunal
lembrou no fallo que as orques-
tras xa pagan autores, polo que a
SGAE non pode pretender que o
fagan as comisións de festas.
“Estaríase abonando dúas veces
por un mesmo acto, algo equipa-
rábel á dobre imposición fiscal”,
indica o fallo.

O delegado da SGAE na Ga-
liza, Xabier Vidal sinalou que
“as orquestras non nos pagan de-
reitos de autor, iso é falso”. As
afirmacións de Vidal desmentin-
do a sentencia contrastan coas
declaracións formuladas durante
o xuízo por parte das propias or-
questras, que sinalaron que si pa-
gaban dereitos de autor.

As reclamacións da SGAE
sobre as comisións de festas pa-
ra que pagasen os dereitos de au-
tor estaban a piques de significar
a desaparición de numerosas
verbenas populares pola imposi-
bilidade económica de facer
fronte aos pagamento e polo te-
mor dos veciños a formar parte
das mesmas comisións. Este fa-
llo, pois, significa un respiro pa-
ra as festas populares.

O delegado da SGAE na Ga-
liza sinalou que presentarán un
recurso diante da Audiencia de
Pontevedra contra este fallo xu-
dicial. Vidal non considera que
o fallo anime a outras comisións
de festas a non pagar dereitos de
autor polas verbenas porque, di-
xo “a sentencia só é aplicábel
para este caso concreto”. En to-
do caso, o delegado da SGAE
avogou por non xudicializar o
conflito.

Probabelmente, para que un
fallo así cree xurisprudencia é
necesario que se emitan dúas
sentencias no mesmo sentido por
parte dunha instancia como o
Superior. Porén, a decisión xudi-
cial animará a outras comisións
de festas a non pagar e a que ha-
xa unha enxurrada de litixios que
remate dunha vez por todas con
este tipo de pagamentos.♦
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Xa o abonan as orquestras, segundo o fallo dun xulgado de Vigo

As festas populares
non terán que pagar dereitos de autor

H.V.
Cimo, a organización non gober-
namental declarada de utilidade
pública, aclarou que os volunta-
rios que traballan nos seus pro-
xectos elixen o horario e nunca
superan as dez horas cada sema-
na. A aclaración refírese a unha
información difundida na páxina
15 do número 1.157 de A Nosa
Terra, que se titulaba “búscanse
voluntarios para traballaren co-
renta e cinco horas a semana”. 

A noticia recollía de forma li-
teral a demanda de voluntarios
que solicitou Cimo a través de
senllas publicacións electrónicas:
“o horario sería de 9 a 14 horas e
de 16 a 20 horas”. Esta indica-
ción fíxose cumprimentando a
correspondente plantilla dos
anuncios a inxerir nesas publica-
cións electrónicas. Porén, Cimo
aclarou que as corenta e cinco
horas “é a franxa horaria na que
poden elixir os voluntarios” a

prestación do seu servizo. Esta
organización lembrou que cal-
quera persoa relacionada co vo-
luntariado sabe que os horarios
establecidos serven para elixir
“dentro dun abano” e que se non
precisaron máis foi para evitar a
“redundancia e a obviedade”,
aínda que sinalou que en vista
das consecuencias, “tras este de-
sagradábel incidente” incluirán a
expresión “horario e dedicación a
elixir polo voluntario”.

Cimo tamén sinalou que a
petición de licenciados á que fa-
cía referencia o artigo de A.N.T.
vén dada polo traballo a desem-
peñar, a docencia.

Á marxe de calquera equí-
voco, Cimo laiouse da “dureza”
coa que A Nosa Terra tratou a
noticia e lembrou que é unha or-
ganización que presta uns servi-
zos totalmente gratuítos e que
neste momento desenvolve o
Proxecto Oportunidade, que era

para o que demandaba volunta-
rios. Este proxecto trata de for-
mar ás persoas presas que están
a piques de abandonar a cadea
para que coñezan o funciona-
mento do mercado laboral e po-
dan conseguir algún traballo. O
mesmo proxecto tamén inclúe
outras actividades culturais para
presos e a asistencia en materia
de procura de emprego ás mu-
lleres vítimas da violencia do-
méstica.♦

Nunca traballan máis de dez horas a semana

CIMO aclara que os seus voluntarios elixen o horario

A Sociedade Xeral de Autores
de España ten un sistema de
imposición de canons por de-
reitos de autor que abrangue
todo tipo de actividades. Os
bares non só teñen que pagar
pola música que poñen, senón
tamén polo número de televi-
sores que posúen. Os grupos
de teatro afeccionado deben
renunciar a rexistrar a autoría
das súas obras para evitar que
o cobro da SGAE aos lugares
onde actúan desanime aos seus
propietarios e suspendan a ac-
tuación. Pagan os propietarios
das copisterías, págase polas
fitas magnetofónicas aínda que
hoxe o seu uso non é para gra-

var música, págase polos CD
gravábeis, págase por todo.
Até as bibliotecas públicas es-
tán no punto de mira porque
pretenden que paguen polo
préstamo gratuíto de libros.

A xeneralización da impo-
sición desta taxa parafiscal que
son os dereitos de autor só ato-
pou algún atranco cando al-
gunha organización importante
decidiu non aceptar o sistema.
Despois de moito litigar, os
propietarios de hoteis, cos pa-
rabén do Goberno central, con-
seguiron non ter que pagar de-
reitos de autor polas televi-
sións instaladas nas habita-
cións, pero é un caso illado.

A SGAE non só ten un sis-
tema de recadación moi efi-
caz, tamén é un abandeirado
da loita contra a piratería, aín-
da que ás veces faino de forma
un chisco indiscriminada. A
maior operación contra esta
práctica celebrada en España
tivo lugar hai ano e medio en
Catalunya; implicou a incauta-
ción de material de gravación
e dun gran número de discos
compactos virxes e a deten-
ción de varias persoas. A
SGAE celebrou a operación e
insinuou que a impulsara,
mais uns días despois o xulga-
do tivo que dar marcha atrás.
Todo era unha fabulación.♦

A imposición xeneralizada da SGAE

A SGAE quería cobrarlles ás comisións de festas o 7% do que lle pagaban ás orquestras.                                    PACO VILABARROS



As dúas intervencións públicas
fixeron baixar a cotización de
ENCE na que ten maioría Caixa
Galicia. O fiscal Viana presen-
tou unha demanda contra o Es-
tado uruguaio por omitir debe-
res nos controis previos de au-
torización de funcionamento
dunha fábrica de pasta na loca-
lidade de Fray Bentos, do de-
partamento de Río Negro, de
características técnicas seme-
llantes á que funciona na pa-
rroquia urbana pontevedresa
de Lourizán. A demanda aduce
a preferencia concedida ao
consumo humano no uso das
augas por riba de calquera ou-
tra utilidade económica, como
se recoñece no Estatuto da Au-
ga de caracter constitucional,
aprobado de a pouco en plebis-
cito polo sesenta por cento de
votos. A reforma constitucio-
nal ten vixencia inmediata tras
a aprobación e deixa sen efec-
to toda concesión ou permiso
anterior que a vulnere. A fábri-
ca de pasta de papel que ENCE

quere inaugurar no 2005 está
vinte quilómetros río Uruguai
arriba do lugar no que se ex-
trae a auga que despois se em-
prega para consumo humano.
O Plebiscito da Auga foi un
clamor no electorado do Uru-
guai contra a privatización dos
acuíferos levada a cabo polo
goberno de Batllé a prol das
empresas Uragua e Aguas de la
Costa, de xestión vasca e cata-
lana (Aguas de Bilbao e Aguas
de Barcelona), pero de capital
francés (Vivendi).

Periga a agricultura

Martín Ponce de León, que vai
ocupar a subsecretaría  de In-
dustria no goberno de Tabaré
Vázquez, anunciou que o seu
departamento abordaría con
carácter de urxencia a ordena-
ción do territorio para impedir
a invasión das especies fores-
tais de crecemento rápido. “Se
sumamos as áreas individuais
ocupadas por árbores de uso
industrial vemos en perigo a
área agrícola”. O membro da
equipa da Fronte Ampla preci-
sou que a chave do desenvol-
vemento do  país estaba na
produción nacional “e non nos
investimentos estranxeiros”. 

Despois dun discutido
traspaso do principal paquete

de accións de titularidade pú-
blica, en 2001, a nova direc-

ción de ENCE apostou resolta-
mente polo proxecto que ini-
ciara a Sepi en Uruguai se-
gundo o modelo de reforesta-
ción extensiva co eucalipto e
produción de astelas e pasta
ao sulfato. Durante o goberno
de Batllé, ENCE foi o primeiro
inversor estranxeiro no Uru-
guai con máis de 200 millóns
de euros metidos nas súas fi-
liais M´Bopicuá (fábrica de
pasta) Eufores (extensión fo-
restal) e no alarde de enxeñe-
ría da Terminal Loxística de

M´Bopicua, no río Uruguai, a
108 quilómetros da desembo-
cadura no Mar da Prata, inau-
gurada en novembro de 2003
polo presidente de Caixa Gali-
cia, e primeiro accionista de
ENCE, Xosé Luís Méndez, o
presidente do executivo Uru-
guaio, Jorge Batllé, e o da
Xunta de Galiza, Manuel Fra-
ga. Para completar o proxecto
forestal e de produción de
pasta, ENCE ten previsto in-
vestir outros seiscentos mi-
llóns de euros.♦

N
º 

1.
16

0 
●

D
o 

20
 a

o 
26

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

05
 ●

A
no

 X
X

V
III

A planta deitará residuos no río Uruguai, que segundo o Plebiscito da Auga é ilegal

Un fiscal uruguaio denuncia
a concesión da celulosa de ENCE en Río Negro

GUSTAVO LUCA
O fiscal do Uruguai Enrique Viana denuncia a concesión pú-
blica á empresa ENCE para construír unha planta de celulosa
no departamento de Río Negro, da República Oriental do Uru-
guai, por ser esta contraria á importante reforma constitucio-
nal da auga, que ven de apoiar o 60% da poboación. O plano
de Eufores, filial da ENCE, para producir anualmente tres mi-
llóns de metros cúbicos de eucalipto tamén está no tellado des-
pois de anunciar o futuro subsecretario de Industria do novo
goberno da Fronte Ampla, que tomará posesión o 1 de Marzo,
que o próximo gabinete promoverá unha lei para delimitar a
reforestación industrial co fin de protexer as terras agrícolas.

A celulosa de Lourizán serve de
ilustración para os efectos que
pode ter unha química pesada
sobre a poboación que vive nos
arredores. Organizacións de ba-
se do Uruguai que se opoñen á
instalación da planta de pasta
de eucalipto de Río Negro, pro-
xectan imaxes das protestas
contra a celulosa de Pontevedra
e contan como se gañou o nome
popular de “a fedorenta”. 

Amais da contaminación
aérea, que persiste despois de
cinco reformas profusamente
publicitadas nos sistemas de
filtrado de efluintes gaseosos,
sinálase que Ence foi condena-
da por delicto ecolóxico e cir-
culan copias da auditoría en-
cargada pola Xunta á empresa
auditora Wales que certificou a
importancia dos verquidos de
metais pesados á ría. Citando
entre outras a testemuña da
Asociacion para a Defensa da
Ría, o biólogo uruguaio Óscar

Galli asegurou en varias asem-
bleas que a pegada da contami-
nación de Lourizán alcanza á
fauna litoral de toda Galiza ao
recibiren os peixes verquidos

organo-clorados da química
que inciden a traveso do con-
sumo na saúde humana. Delia
Villalba, do grupo ambientalis-
ta do departamento de Río Ne-

gro sinala que o prezo pagado
polos veciños de Pontevedra a
causa da contaminación urba-
na da fábrica e ben máis alto ca
os beneficios recibidos en for-
ma de salarios e actividade
económica inducida. 

A reforestación con espe-
cies de crecemento rápido é
outro dos aspectos criticados
por agricultores e habitantes
do rural que ven o seu medio
convertido en monocultivo e a
súa paisaxe tradicional borra-
da. As fachadas dos ministe-
rios de Gandeiría, Economía e
Medio Ambiente apareceron
de a pouco cubertas por gran-
des cadaleitos nos que se podí-
an ler referencias ao avance
dos eucaliptos e á expulsión
dos agricultores das súas te-
rras. “As plantacións indus-
triais non son bosques” e “os
eucaliptos dan menos traballo
do que liquidan” eran algunhas
das protestas escritas.♦

Imaxes das protestas galegas

ENCE apostou
por un
perdedor
O balde de leite do proxecto
uruguaio de ENCE entra en
equilibrio inestábel despois de
pegar no coio dunha maioría de
votos da Fronte Ampla, suma-
mente críticos coa actuación do
capital de representación espa-
ñola. A estratexia de implanta-
ción de ENCE tiña como liñas
principais o compromiso decidi-
do co Partido Colorado de Jor-
ge Batllé e un sistema de publi-
cidade intensiva capaz de per-
mear a opinión de medios públi-
cos e privados, de preferencia
en programas populares, coa
promesa de creación de postos
de traballo. Con todo, o último
Censo Agropecuario do Uru-
guai revela que o eucalipto para
crea menos empregos que a tra-
dicional gandeiría extensiva

Batllé era cabalo perdedor
dous anos antes das elección
cun debalo na intención de voto
do 40% ao 4% no entanto o pa-
ro ameazaba con romper o teito
histórico do 20%. Eduardo Ga-
leano describe o descrédito do
goberno Colorado: “Extermi-
naron o que quedaba do sistema
produtivo e converteron Uru-
guai nun gran banco. O banco
crebou como adoita acontecer
cos bancos cando os asaltan os
banqueiros e ficamos cheos de
débedas e sen xente”.♦

Protesta contra ENCE en Pontevedra.                                          PACO VILABARROS
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H.V.
A visita do novo comisario de
Pesca da Unión Europea a
Galiza tivo carácter diplomá-
tico e pretendía coñecer o pri-
meiro país pesqueiro de Eu-
ropa. Joe Borg prepara un
plan plurianual para a pesca-
da e o lagostino que podería
implicar recortes importantes.

O novo comisario de Pesca, o
maltés Joe Borg visitou Galiza de
forma protocolaria o venres 14 de
xaneiro. A razón para elixirnos na
súa primeira saída de Bruxelas é
que o noso é o primeiro país pes-
queiro de Europa. Fronte a Franz
Fischler, que era comisario de
Agricultura e Pesca, Borg conta
con máis tempo libre porque que-
dou unicamente co departamento
de Pesca. Así, anunciou que será
máis viaxeiro que o seu antecesor.
De feito, xa sinalara á Galiza co-
mo primeiro destino, despois de
que llo indicase así o director xe-
ral de Pesca e Asuntos Marítimos,
Jorgen Holmquist, quen ten esta-
do no país en ocasións anteriores.

En correspondencia coa visita
protocolaria que fixo, Jorg cum-
primentou as autoridades e reali-
zou algúns anuncios, que van
máis aló da recuperación das axu-
das á baixura do Fondo Europeo
da Pesca entre 2007 e 2013 que
mencionaron os xornais. Moito
máis importante é o plan que pre-
para sobre as pesqueiras da pes-
cada e o lagostino, que anunciou
pero que non difundiron nin os
medios de comunicación nin a
Consellaría de Pesca porque po-
dería implicar novos recortes.

Este plan para a pescada e o la-
gostino ten carácter plurianual e
pretende que estas dúas especies
superen os límites biolóxicos que
permitan a súa sostibilidade. A plu-
rianualidade e o mesmo plan po-
ñen de manifesto que o acordo do
Consello de Ministros de Pesca do
21 de decembro non resultou o éxi-
to que proclamaron a ministra e o
conselleiro de Pesca, Helena Espi-
nosa e Henrique López Veiga, res-
pectivamente. O acordo represen-
tou un éxito porque botou atrás os

obxectivos de Borg, pero a cambio
conseguíronse medidas temporais
que durarán só o ano 2005. 

O acordo de decembro de 2004
non foi un acordo, senón un desa-
cordo entre España, Portugal e a
Comisión, por iso as propostas de
Borg quedaron en nada e por iso,
tamén, houbo unha declaración
formal para comprometerse a abor-
dar a cuestión antes de maio. Nesa
data, Borg presentará un plan plu-
rianual, acompañado de informes
científicos e obxectivos biolóxicos,
que marcarán a súa duración. Men-
tres non se alcancen os obxectivos,
o plan continuará vixente.

En tanto o plan que presente
Borg atope maiores apoios debi-
do a unha argumentación máis
sólida, a Consellaría de Pesca e o
Ministerio de Agricultura deberí-
an contar con estudos e alternati-
vas sen fisuras cos que enfrontar
eventuais recortes de pesca in-
cluídos na proposta do comisario.

Eixos do mandado de Borg

Joe Borg basea en tres eixos os
obxectivos do seu mandado como
comisario de Pesca. O primeiro
deles é a política de conservación
das especies, que procura a sosti-
bilidade dos recursos comunita-
rios e internacionais, por iso só

asinará tratados de pesca que ga-
rantan a continuidade das pes-
queiras dos terceiros países. O se-
gundo principio é a continuidade
das axudas estruturais, que se
manterán cando menos este ano.
O terceiro é a posta en práctica da
política común de pesca. Este
punto implica procurar o cumpri-
mento das regras do xogo, para o
que incrementará o control e a ins-
pección, pero non sobre os barcos,
senón sobre as autoridades.

A política común de pesca
está moi lonxe de ser política e
de ser común. Con todo, produ-
círonse algúns avances, moi in-
feriores aos alcanzados noutros
sectores, precisamente aqueles
nos que a política común trouxo
consigo a redución de sectores
produtivos básicos para Galiza.

Entre os avances rexistrados
na política común de pesca está o
acceso ás augas entre as cen e
duascentas millas establecido no
Novo Regulamento das Augas
Occidentais de 2003. Porén, con-
tinúa a haber eivas para os barcos
galegos. A flota galega non só
non pode pescar en todas as au-
gas senón que as empresas tam-
pouco atopan facilidades para ad-
quirir barcos de bandeiras comu-
nitarias porque non hai un merca-
do único de cotas transferíbeis.♦
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As previsións e datos provisionais de evolución das ma-
cromagnitudes informan que no 2004 a medra da economía es-
pañola será superior ao da área euro pero verase ralentizado po-
lo aumento da factura petrolífera e pola febleza das exporta-
cións; os prezos seguen acelerándose en relación á UE e ás áre-
as máis desenvolvidas afectando á competividade e ao poder
adquisitivo das rendas salariais e, finalmente, o desemprego
manterá unha tendencia descendente ao longo do período. De
todas as formas, a característica principal da economía españo-
la maniféstase na contraposición entre a elevada medra da de-
manda interna e o deterioro crecente da demanda externa.

Os motores que tiran da economía española son internos, tan-
to no que se refire ao consumo como ao investimento. Talvez se-
xa a construción, coa sucesión encadeada de decisións de gasto
derivada do efecto riqueza ocasionado pola revalorización da vi-
venda e o contínuo crecemento do crédito hipotecario para fi-
nanciar bens de consumo, o elemento diferencial de España res-
pecto das economías europeas. O esforzo adicado á construción
de vivendas, tanto polos axentes empresariais como polos con-
sumidores, é un dato que preocupa os analistas de todas as insti-
tucións económicas, tanto nacionais como internacionais. Espa-
ña ten o 20% dos créditos hipotecarios de toda Europa e o des-
fase entre as vivendas construídas e as necesidades da demanda
segue a aumentar e, aínda tendo en conta a chegada de inmi-
grantes, semella claramente  excesivo o incremento da oferta in-
mobiliaria. Sinálase como posibilidade para resolver o desfase a
venda de segundas residencias de lecer ou vacacións periódicas
a cidadáns europeos que poden facerse con apartamentos e casas
a prezos relativamente accesíbeis, tendo en conta o poder adqui-
sitivo das rendas das que dispoñen nos seus países. Tanto no Me-
diterráneo como en zonas do interior medra o atractivo de luga-
res que poden converterse en destino estábel de familias con cer-
ta capacidade de aforro e rendas medias. A creación, na UE, dun-
ha rede de transportes áxil e barata facilitará os traslados e pode-
ría acentuar a demanda externa de inmóbeis. A implantación das
liñas aéreas de baixo coste (Ryanair, Easyjet, etc) en Galiza po-
de acentuar aquí esta dinámica a medio prazo. 

Os investimentos en obras públicas e o aumento do consumo,
asentado na estabilidade das rendas burocráticas e actividades eco-
nómicas consolidadas, xunto co mantemento dun certo Estado de
benestar, completa a fortaleza da demanda interna española.

Como contrapartida, a demanda externa segue a restarlle
puntos á medra do PIB e tende a deteriorarse dun xeito que se-
mella imparábel. Os datos do Banco de España para o período
xaneiro-outubro de 2004 indican que o déficit acumulado da ba-
lanza por conta corrente case se duplicou respecto de igual perí-
odo do ano anterior (30.098,5 millóns de euros fronte a 15.436,2
en 2003).  O elevado déficit da balanza comercial é a causa prin-
cipal do desequilibrio (41.531,7 millóns de euros en 2004 fronte
a 30.341,3 millóns en 2003) pero tamén contribuíu o menor su-
perávit da balanza de servizos que viña tradicionalmente a com-
pensar os déficits comerciais. Os datos que se prevén para todo
o 2004 anuncian un deterioro espectacular para o sector exterior
sendo moitas e variadas as causas do problema e complicadas, a
medio e longo prazo, as posíbeis solucións. Excluída a devalua-
ción da moeda, sinalar que existe unha contradición evidente en-
tre canalizar o aforro cara ao elefantiásico sector construción e
contar con fondos para unha  economía produtiva capaz de com-
petir no mercado mundial. Datos sobre investimento privado en
I+D en 2003 na UE indican que a primeira empresa española,
Amadeus Global Travel, ocupa o nº 96 con 145 millóns de eu-
ros. A finlandesa Nokia, no nº 4, investiu 4.000 millóns.♦

‘O esforzo adicado á construción
de vivendas é un dato que preocupa
os analistas de todas as institucións
económicas tanto nacionais como

internacionais”

Borg realizou unha visita diplomática a Galiza

Bruxelas prepara novos recortes
na pescada e o lagostino

Como anunciara A Nosa Terra
en 2003, a Axencia de Pesca
da Unión Europea non chega-
rá a Vigo deica o 2007, de mo-
do que as optimistas previ-
sións de abril de 2004 non se
cumpriron.

De momento, o obxectivo
de Joe Borg é conseguir que se
aprobe a súa creación durante a
presidencia de Luxemburgo,
que dirixe a UE durante os seis
primeiros meses de 2005. Des-
te modo, a decisión podería
chegar no mes de xuño.

Mais a creación da Axencia
non implica a súa inmediata
instalación na Galiza. Primeiro
haberá que nomear un Consello
Directivo, que deberá estar
composto por un representante
de cada país con intereses ma-
rítimos máis algún integrante
da Comisión. Posteriormente,
haberá que escoller un director
executivo e a partir de aí abrir
un proceso de selección de per-
soal. Só cando estea concluído
será cando se instale en Vigo,
aló pola primavera de 2007.♦

A Axencia da Pesca
para 2007

Helena Espinosa, Joe Borg e Henrique Lopez Veiga, durante a reunion do Consello Galego de Pesca.                      PEPE FERRÍN/AGN

PACO VILABARROS



O rei Juan Carlos I, de Borbón re-
cibe o presidente do goberno cen-
tral, José Luis Rodríguez Zapate-
ro. Unha hora despois chega á Zar-
zuela o xefe da oposición, Maria-
no Raxoi. Os tres reúnense por es-
pazo dunha hora. Oficialmente fá-
lase dunha “coincidencia”: “Juan
Carlos e Zapatero demoráronse e,
niso chegou Raxoi e decidiron pa-
licar os tres”. Como tantas veces, a
versión oficial non é críbel.

Sobre todo porque viña prece-
dido este encontro co rei dunha
longa entrevista entre o presidente
e o líder do PP, que con anteriori-
dade mantivera un retiro cos prin-
cipais dirixentes do seu partido.

Coincidían todos estes feitos
no tempo coa entrevista de Zapa-
tero co lehendakari Juan José Iba-
rretxe na Moncloa, coa entrada do
documento aprobado polo parla-
mento vasco no Congreso, pero
tamén coa carta do dirixente de
Batasuna Arnaldo Otegui a Zapa-
tero, expoñéndolle unha nova vía
para alcanzar un acordo en Euska-
di. Vía que sería logo refrendada
pola ETA nun comunicado.

As entrevistas tanto na Zar-
zuela como na Moncloa foron
analizadas polas distintas organi-
zacións nacionalistas e tamén por
IU, como un novo pacto entre
PSOE e PP para reconducir o de-
bate sobre as reformas estatutarias
e tamén a reforma constitucional.
Unha especie de nova LOAPA co-
mo a que impuxeron logo do gol-
pe de estado do 23-F, cando se de-
cretou o chamado “café para to-
dos”: parón das transferencias ás
nacionalidades e máis equipara-
ción das distintas autonomías. A
coroa estaría de novo de garante
da “unidade de España”.

Fontes socialistas non negan
que Zapatero e Raxoi  consen-
suasen unha postura de PP e
PSOE ante as discusións dos no-
vos estatutos e a reforma consti-
tucional. Pero afirman que os
acordos van moito máis alá, pois
o tema central dos encontros foi
máis que o Plano Ibarretxe, a no-
va postura da ETA da que o go-

berno xa tiña coñecemento. Za-
patero tamén necesitaría “apare-
cer como españolista ante os
cambios que se aveciñan”.

Estas mesmas fontes explican
que o goberno necesitaba o apoio
tanto de Mariano Raxoi como da
Coroa nos contactos que está a ter
coa ETA. Falan dun “importante
xiro” de Raxoi nas reformas esta-
tutarias, logo de impoñer as súas
teses no retiro partidario, co apoio
de Josep Piqué, enfrontado a Jai-
me Mayor e Ángel Acebes.

Os socialistas cataláns, por
outra banda, afirman que teñen a
total garantía de Zapatero de que
o Congreso non vai desvirtuar o
texto estatutario que aprobe o
parlamento catalán. Un texto en
cuxa redacción participa o PP.

A importancia
dos pasos dados pola ETA

Desde o goberno afírmase que
acreditan no proceso comezado
pola ETA (aínda que prefiren
mostrarse cautelosos) e non dubi-
dan en afirmar que é moito máis
serio que calquera habido ante-
riormente, incluídas as conversas
de Arxel na etapa de Felipe Gon-
zález. O goberno está disposto  a

implicarse no proceso negocia-
dor en base ás propostas de HB.

Cales son os cambios nesta no-
va proposta? Batasuna defende uti-
lizar “só as vías pacíficas e demo-
cráticas” para a resolución do con-
flito vasco. AETAnon só avala pu-
blicamente a postura de Batasuna,
senón que renuncia a ser interlocu-
tor en temas políticos, cedéndolle
este papel a Batasuna. Sepárase,
deste xeito, a negociación política
do cesamento da violencia. Impó-
ñense, deste xeito, as teses dos
“milis” fronte ás dos “polis-milis”.

Case tan importante como es-
te cambio de posición da ETA,
aceptando non ser a interlocutora

política por vez primeira, é a mo-
dificación da estratexia de Bata-
suna. Até o de agora defendía que
o proceso vasco pasaba por un
“acordo entre nacionalistas”. Esta
era a base do acordo de Lizarra.
Agora Otegi, na súa carta a Zapa-
tero, propón “un acordo entre na-
cionalistas e non nacionalistas”.
Para HB, afirman fontes abertza-
les, é imprescindíbel contar coa
interlocución do PSOE para dar-
lle unha saída á violencia.

Como anunciabamos hai dú-
as semanas nestas mesmas páxi-
nas e logo corroborou a ETA no
seu comunicado, a principal rei-
vindicación da organización vas-

ca é a “desmilitarización multila-
teral”, así como atopar unha so-
lución para os presos cando ce-
sen as actividades da ETA. Eses
serán os dous ámbitos de nego-
ciación da ETA co goberno.

Zapatero anunciou que man-
terá contactos con Raxoi e Iba-
rretxe para “analizar periodica-
mente a marcha dos proceso”.
Ante as reivindicacións da Aso-
ciación de Vítimas do Terrorismo
(un encontro que tampouco pode
cualificarse de casual), Zapatero
afirmou que “traballarei para que
non lle volva pasar a ninguén”.
Hai quen quere ver nesta frase un
anuncio de negociación.♦
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Que bos actores hai en Cata-
lunya. A escenificación dos úl-
timos días é digna de ser pre-
miada, aínda que iso non im-
plica que non fora patética e
enganosa. O último episodio
foi unha comida “secreta” en-
tre o ministro de Industria e
primeiro secretario do PSC,
José Montilla, e o presidente
de Esquerra Republicana, Jo-
sep-Lluís Carod Rovira. Nese
xantar, o socialista aseguroulle
ao republicano que Esquerra
continúa a ser o socio pre-
ferente do PSOE tanto en Cata-

lunya como no Estado. Un en-
contro que chega despois do
acordo ao que chegaron o pa-

sado venres, 14 de xaneiro, o
PP e mais o PSOE para crearen
unha comisión para abordar as

reformas da constitución, dos
estatutos e do sistema de finan-
ciamento autonómico, estraña

tanta compracencia dos repu-
blicanos, tendo en conta que o
novo Estatuto catalán se tratará
nesa comisión.

O consenso que promulgan
José Luis R. Zapatero e Mariano
Raxoi queda limitado a estes
dous partidos. Igual que no Pac-
to contra o Terrorismo PP e
PSOE demostran que en cues-
tións de estado como o terroris-
mo ou o modelo territorial son
idénticos. Por iso estraña que
ERC continúe coas nego-
ciacións para estabelecer co
PSOE un pacto de lexislatura.♦

Escenificación
A. MARQUÈS

Mentres que o PSOE pacta co PP o novo modelo territorial,
ERC porfía en manterse como socio preferente do goberno
de Madrid nunha escenificación chea de interrogantes.

Barcelona

A ETA propón ‘vías pacíficas e democráticas’ para ‘dirimir as diferenzas’

Batasuna abre unha nova vía de paz

En Euskadi ábrese unha situa-
ción nova para todos. Non só HB
finiquita Lizarra, senón que o de-
nominado Plano Ibarretxe, apro-
bado polo Parlamento vasco, pa-
sa a un segundo plano. Non se-
mella ser casual que o PSOE, co
apoio do PP, decidise que o seu
debate no Congreso se celebre
xa en febreiro.

A irrupción do plano da ETA
failles modificar a PNV e máis a
EA a súa estratexia, mesmo elec-
toral. Batasuna tentará voltar á le-
galidade para presentarse á auto-
nómicas. Aínda que saben que é
case imposíbel, a negociación co
goberno vai consistir en posibili-

tar unhas listas “abertzales” con
outro nome. Sería un primeiro pa-
so para que participen no proceso
desde o Parlamento vasco. Este
paso de HB impide, ademais, que
siga o traspaso de votos cara ao
PNV, propiciado pola aposta do
denominado Plano Ibarretxe.

Esta estratexia non favorece,
certamente, o PNV. Non así ao
PSOE. Pero hai que ter en conta
que na esquerda abertzale existi-
ron sempre dúas ramas: unha
máis próxima ao PNV e outra
máis próxima aos socialistas. Es-
tas tendencias puideron ollarse
claramente na disolución de
ETA-PM. Unha gran parte dos

seus militantes pasaron ao
PSOE, a través de Euzkadiko
Ezkerra. Moitos funcionan mes-
mo como intelectuais orgánicos
dos socialistas en Madrid.

Estas dúas tendencias seme-
llan aínda estar presentes na ETA
de hoxe, aínda con menor inten-
sidade. Pero se seguen existindo
pontes dos abertzales cos socia-
listas. Por exemplo, o propio
Otegi provén dunha familia so-
cialista de Éibar.

Pero, nestes momento, a ETA
con quen necesita un acordo é co
PSOE, máis ca co PNV. Só así
poderá resolver o seu final, asu-
mindo unha derrota, pero sen un-

ha claudicación total, que  impi-
da explicar internamente a saída.

Nesta estratexia habería que
entender, segundo algúns analis-
tas vascos, o último atentado en
Getxo. Fronte aos que daban a
ETA como desmantelada, apos-
taba por mandar unha mensaxe
da súa capacidade militar. Sería a
antesala dunha negociación. Po-
derían, polo tanto, perpetrar máis
atentados. Pero o que semella
claro é que a estratexia de HB,
referendada pola ETA, non ten
sentido sen unha tregua. O que
non vai facer ETA é entregar as
armas mentres non atope unha
solución para os presos.♦

O atentado de Getxo, símbolo en clave interna

A. EIRÉ
Malia ao atentado da ETA o 18 de xaneiro en Getxo, en Euskadi es-
tá en marcha un proceso negociador para poñerlle fin á violencia.
O goberno central considera que ten mellores perspetivas que todos
os anteriores. A ETA aposta por utilizar só as vías pacíficas e demo-
cráticas para a resolución do conflito e renuncia a ser interlocutor
político, cedéndolle o papel de negociador a Batasuna. Hai dúas se-
manas anunciabamos que a “ETA ten un plano”. A esquerda abert-
zale non quere quedar marxinada no proceso aberto por Ibarretxe.

A bomba de Getxo golpeou o barrio emblemático da burguesía biscaíña, moi castigada polos atentados.



CÉSAR LORENZO GIL
Poucos días antes da toma de
posesión do segundo mandato
de George Bush, o seu gober-
no admitiu que abandonaron
a busca de armas de destru-
ción masiva en solo iraquí. A
principal escusa que os inva-
sores utilizaron para a guerra
esváese. Mais as declaracións
dos líderes da agresión non se
poden borrar tan doadamente.

George Bush admitiu que nin hai
armas de destrución masiva nin é
posíbel que se trasladasen a Siria
ou Irán. “Simplemente”, aclarou
a Casa Branca a través dun co-
municado, “hai que reformar os
servizos secretos para aclarar por
que confundimos o desexo de
Sadam Husein de crear un arse-
nal de armas químicas con evi-
dencias de que xa existía”.

Deste xeito, o Pentágono ar-
quiva o principal casus belli da
invasión do Irak e define as cau-
sas da intervención en termos
ben diferentes. “O mundo é un
lugar máis seguro sen Sadam
Husein”, afirmou a secretaria de
Estado norteamericana, Condo-
lezza Rice. “Os seus crimes non
quedarán sen castigo e os iraquís
por fin son libres”.

Queimar a hemeroteca

Este xiro radical na xustificación
da guerra non se libra do escozor
das hemerotecas. Por moito que se
queira negar e cambiar o pasado,
ao xeito do que ocorría na novela
1984, de George Orwell, a realida-
de é que hai abondosa documenta-
ción sobre a porfía dos promotores
da guerra a respecto da presenza
de material militar de destrución
masiva nos cuarteis iraquís.

Amais de Bush, participaron
das mentiras agora recoñecidas
non só membros destacados do
seu gabinete –o vicepresidente,
Dick Cheney, o secretario de De-
fensa, Donald Rumsfeld e princi-
palmente o ex secretario de Esta-
do, Colin Powell– senón tamén
responsábeis políticos europeos,
caso do aínda primeiro ministro
británico, Tony Blair, o actual pre-
sidente da Comisión Europea, Jo-
sé Manuel Durão Barroso, e o ex
presidente español, José Mª Aznar.

O principal documento que
proba que o motivo principal da
invasión do Irak eran as armas é a
propia declaración de guerra ofi-
ciosa que Bush, Blair, Aznar e
Barroso asinaron nas illas dos
Açores o 16 de marzo do 2003.
“A rebelión de Sadam Husein
contra as resolucións do Consello
de Seguranza das Nacións Unidas
que esixen o desarme da súa ca-
pacidade nuclear, química, bioló-
xica e de armas de longo alcance
conduciu a sancións contra o Irak
(…) Se Sadam refusa, incluso
agora, cooperar plenamente coas
Nacións Unidas, atrae sobre si as
graves consecuencias previstas na
resolución 1441 (…) Nestas cir-
cunstancias, asumiriamos unha

obriga solemne de axudar o pobo
iraquí a construír un novo Irak en
paz consigo mesmo e cos seus ve-
ciños”, explica a denominada De-
claración do Atlántico.

Días antes, nunha entrevista
para Telecinco, Aznar explicaba
as causas da futura intervención
militar. “A guerra pódese evitar
se Sadam responde ao chamado
do mundo. Sabemos que o Irak é
quen de facer moito dano coas
súas armas de destrución masiva

e sabemos tamén que apoia o te-
rrorismo”. 

O daquela presidente español
dixo máis ou menos o mesmo en
febreiro daquel ano nunha sesión
plenaria do Congreso, na que
esixe por lei dicir a verdade.
“Deixar que Sadam Husein siga
fabricando armas de destrución
masiva é tomar unha postura dé-
bil, semellante á que permitiu o
ascenso do nazismo na década
do 1930”. Ao mesmo tempo, o

15 de febreiro do 2003 máis de
dez millóns de persoas saíran ás
rúas en contra da guerra en toda
España, nunha manifestación
unitaria en todo o mundo.

As mentiras dentro da guerra

A invasión do 19 de marzo do
2003 non borrou automaticamen-
te as dúbidas, a pesar de que as
autoridades estadounidenses dicí-
an estar moi perto das armas. En
ano e medio de conquista do Irak,
só dúas veces o exército recoñe-
ceu ter indicios de laboratorios de
armas químicas e desmentiu que
así fose só unhas poucas horas
despois dos seus achados.

A pesar da falta de evidencias,
as autoridades estadounidenses di-
xeron en repetidas ocasións para
programas de televisión estadou-
nidenses que as armas existían e
incluso aproveitaron a súa ausen-
cia en territorio iraquí para acusar
a terceiros países. “O goberno de
Siria debe explicar por que foi po-
síbel que armas iraquís entrasen
no seu país”, dixo Rice. “Teheran
está a aproveitar a fuga de material
e profesionais iraquís para fortale-
cer os seus programas armamen-
tísticos”, explicou Rumsfeld.

Agora, perto do segundo ani-
versario do comezo dunha guerra
que xa se deu por terminada moi-
tas veces, a Casa Branca conside-
ra innecesario dar unha desculpa
e séntese respaldado polos votos
que ratificaron a continuidade de
Bush na presidencia. De aquí a
pouco, o Pentágono terá que des-
mentir a relación entre Al-Qaeda
e Sadam Husein. Non hai que es-
quecer que esa mentira aínda a
cre perto dun 40 por cento dos
norteamericanos.♦
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A débeda
externa
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Acatástrofe natural
motivada polo
tsunami trae á

mente outros desastres
artificiais debidos ás
relacións entre países.

A débeda externa
xorde nos anos 70 do
pasado século, e vén
sendo o problema
principal que impide o
desenvolvimento dos
países expoliados.
Aparece cando se
produce un excedente
de dólares polo
consumo excesivo nos
EE UU, que son
colocados en último
termo nas elites
dirixentes do terceiro
mundo. Curiosamente,
o investido en cadeas,
aparello represivo,
exércitos e armas e o
que se perdeu nas
corrupcións  é o que os
pobos deben agora.

A débeda impide o
desenvolvemento porque
non permite que os
países invistan en
infraestruturas.

A política
internacional prima a
macroeconomía, conter a
inflación a costa de
reducir salarios e
privatizar as riquezas
nacionais, fronte á
microeconomía, ao día a
día, ao cubrir as
necesidades, á soberanía
do cotián.

Hai tres grupos de
acreedores: o Fondo
Monetario Internacional
e Banco Mundial, o
capital privado e os
estados. Cando se fala da
débeda externa, do 0,7,
da condonación...,
sempre se fala da débeda
que existe entre estados,
que é cuantitativamente
a máis cativa.

Os países
endebedados pagaron
nos últimos anos catro
veces a cantidade
prestada só en intereses.
Se o financiamento fose
valorado en produtos
básicos: café, arroz,
cobre, aceite e os tipos de
interese se mantivesen,
xa estaría paga a débeda.
Actualmente, o pago da
débeda supón nalgúns
casos o 50 por cento do
orzamento nacional.  

Cousas a ter en conta
para entender non só
coma unha mesma onda
pode matar máis ou
menos dependendo das
circunstancias, senón
coma a pretendida maré
de solidariedade dos
países desenvolvidos fala
unicamente de
moratorias, non de
condonacións.♦

Os EE UU, Blair e Aznar porfiaran no perigo de Sadam Husein 

Bush recoñece que as armas de
destrución masiva iraquís nunca existiron

A pesar de que os EE UU nun-
ca lle puxeron moito escrúpulo
a facer a guerra sen o consenti-
mento das Nacións Unidas, Ge-
orge Bush tentou, até o derra-
deiro intre, asegurar o apoio do
Consello de Seguranza. Con
ese obxectivo, o ex secretario
de Estado, Colin Powell, pre-
sentou diante deste organismo
as súas “probas” sobre o arsenal
de Sadam Husein.

Powell levou a Nova York
un compendio de indicios e do-
cumentos gráficos e sonoros
que pretendía probar a existen-
cia dun arsenal. Xa famosos
son os viais víricos que mostrou
para demostrar que no Irak se
estaba a fabricar carbunclo
–substancia espallada a finais
do 2001 en varios estados nor-
teamericanos sen que aínda ho-
xe se saiba cal foi a súa orixe–
e as fotografías de satélite algo
borrosas que el interpretou co-
mo imaxes de camións que le-
vaban no remolque laboratorios
móbiles. Tamén puxo grava-
cións e documentos de power

point nos que tentaba confirmar
“movementos sospeitosos” de
material de alta perigosidade.

As explicacións de Powell
non convenceron a Francia e
Rusia, membros permanentes
do consello que estiveron en
contra da guerra mais si á da-
quela ministra de Exteriores es-
pañola, Ana Palacio. “Estas pro-

bas refrendan os nosos peores
agoiros e prevennos da necesi-
dade de tomar medidas urxentes
para impedir unha agresión con-
tra Occidente”. Palacio tomara
sona cando dixo que a guerra do
Irak ía facer descer o prezo do
petróleo. Antes da guerra, o ba-
rril de cru custaba 29 dólares,
hoxe costa máis de 45.♦

Os laboratorios móbiles de Powell

George Bush.

Colin Powell.



A.N.T.
Amais da habitual delegación
galega, composta principal-
mente por membros do BNG
e activistas de diversas orga-
nizacións da altermundializa-
ción, caso de Attac Galiza, o
noso país contará cunha mesa
redonda propia no Foro So-
cial Mundial de Porto Alegre.
A Fundación Galiza Sempre
organiza un diálogo propio.

“Uniformización cultural e déficit
democrático” é o nome da mesa
de diálogo que organiza a Funda-
ción Galiza Sempre no Foro So-
cial Mundial (FSM) de Porto Ale-
gre o próximo 29 de xaneiro.
Neste acto estarán Xosé Manuel
Beiras, presidente da fundación e
máis do BNG, Günther Dauwen,
político flamengo pertencente á
Alianza Libre Europea e o brasi-
leiro Hamilton Pereira, presidente
da Fundação Perseu Abramo.

Este diálogo inscríbese na
área de defensa da diversidade
que o FSM considera fundamen-
tal para profundar na democracia

e na protección dos dereitos hu-
manos, tanto individuais como
colectivos. Beiras, como repre-
sentante galego, tentará explicar
que importancia ten o nacionalis-
mo na Galiza e no mundo do sé-
culo XXI nesa tarefa planetaria.

Até Porto Alegre tamén viaxa-

rán, por parte do BNG, a respon-
sábel da Secretaría de Relacións
Exteriores, Encarna Otero, e máis
a representante nacionalista no
Europarlamento, Ana Miranda.
Nesta quinta edición do FSM re-
pítese o interese galego, xa que
até Porto Alegre acudirán repre-

sentantes de sindicatos, ongs e co-
lectivos de intervención social.

O Foro de Porto Alegre co-
meza o 22 de xaneiro. Esta é a
primeira ocasión na que a cita se
celebra xa sen a presenza no go-
berno local ou estadual do Parti-
do dos Trabalhadores.♦

Nº 1.160 ● Do 20 ao 26 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Semella que, por fin, o goberno dos EE
UU asume que nunca existiron os arsenais
de armas de destrución masiva cos que o
presidente George Bush xustificou a inva-
sión do Iraq. Sadam nin tiña armas nin po-
día fabricalas nin tiña a intención de mer-
calas. Sabiámolo antes de que se gastasen
centos de millóns de dólares na operación
de busca e moitos máis na liquidación do
seu réxime. Xa o dixeran, entre liñas, e en-
tre outros, os inspectores da ONU. Agora
quen o di é o propio Bush, sorrinte e re-
machando: “Síntome como se de verdade
chegasen a existir”. E dentro de pouco, to-
do pancho, coas súas botas presidenciais,
xurará, solemnemente, sobre a Constitu-
ción norteamericana, asumindo o seu se-
gundo mandato con toda a decencia que o
cargo require, pois no imperio sonche moi
esixentes e escrupulosos nestas cousas do
protocolo. E noutras: co asunto da Monica
Lewinski tivemos páxinas e lerias para ra-
to, até un impeachment, chegado o caso;
nisto da mentira do Iraq, en termos morais,
é unha parvada sen importancia.

Non apareceron probas de nada, o
único que se probou é que todo era unha
montaxe absurda e repugnante e o escán-
dalo debería ser maiúsculo, producir un
estremecemento nas conciencias de todo
o mundo, moito maior que o do maremo-
to. Todas as cadeas de televisión deberí-
an, a estas horas, estar rebobinando as fi-
tas daqueles días onde o trío dos Azores

pouco menos que insinuaba que o réxime
de Bagdad dispuña até de carrocetas ou
camións lanzadores de mísiles con carga
química e demais lindezas. No Vaticano,
o Papa debería saír ao famoso balcón pa-
ra pór orde na moral cristián, cando me-
nos co mesmo empeño que o fai para
condenar os preservativos. Garzón, pala-
dín da defensa dos dereitos humanos, de-
bería aproveitar o seu período de forma-
ción nos EE UU para especializarse non
en antiterrorismo se-
nón en xeometría (di-
go polo Pentágono) e
terrorismo de estado.
E, sobre todo, o Con-
sello de Seguridade da
ONU debería reunirse
de urxencia para dicir,
cando menos: tiñamos
razón! Para unha vez
que se resisten mini-
mamente e acertan!...

Pero, pasará algo
diso? Nada. Nin tan
sequera na Europa que
tanto protestou contra
a guerra. A sociedade
civil, esgotada, confor-
mase coa “confesión”
e os líderes europeos,
como Jacques Chirac,
miran para outro lado,
mentres recibe o presi-
dente interino de Iraq
para facer as paces e
ver de entrar no nego-
cio novamente. Dos
países árabes, cabe di-
cir outro tanto. É auga
pasada.  Washington
pode facer o que lle
veña en gana: fabrica a

mentira, destrúe, non un réxime senón,
todo un país e as súas xentes, di que men-
tiu despois de todo e bótase a rir. E non
pasa nada: nin unha presentación de es-
cusas, nin unha dimisión... Haberá que
perfeccionar os sistemas de información
para non errar na próxima!!

No Iraq, mentres, en plena campaña
electoral, os atentados sucédense. O su-
frimento das súas xentes, a secuela de
destrución e morte que provocou esta

guerra inventada e provocada polo Gran
Agresor Universal, non parece ter lími-
tes, pero pídenlles que vaian votar, su-
ponse que de un en un e en fila india,
“protexidos” polos seus salvadores, os
sacrificados en aras da defensa da liber-
dade e, faltaría mais, da verdade. Porque
Sadam Husein, claro, era un mentireiro;
incluso Hans Blix era un medias-tintas.
Non é pedirlle de mais? Sadismo en Abu
Ghraib, paraíso caribeño en Guantána-
mo, e masoquismo electoral. Quen pode
pedir máis? Canta razón destila o poeta
inglés Robert Browning, cando exclama-
ba aquilo de: Parecemos tan libres e ¡es-
tamos tan encadeados!♦

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

A confesión
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Washington pode
facer o que lle veña en
gana: fabrica a mentira,
destrúe, non un réxime,

senón todo un país e
as súas xentes, despois di
que mentiu e bótase a rir”

Piden que se
declare ‘non
grato’ ao fiscal
xeral dos EE UU

O avogado Fernando Martínez
Randulfe, presidente de Esculca,
observatorio galego para a defen-
sa dos dereitos civís, vén de soli-
citarlle aos portavoces do parla-
mento galego a aprobación dunha
resolución que declare persoa non
grata no territorio galego ao novo
fiscal xeral (ministro de xustiza)
dos EE UU, Alberto R. Gonzales.

Gonzales, dirixente conser-
vador de orixe hispano, mantivo
até tempos recentes posicións
xustificatorias da tortura a nivel
internacional, aínda que para
ocupar o novo cargo foille esixi-
da unha rectificación. 

O novo fiscal xeral norteame-
ricano fíxose célebre pola súa de-
fensa de que as leis e tratados que
prohiben a tortura non se aplica-
sen “á detención e interrogatorio
de combatentes inimigos” e que a
prohibición da tortura prescrita
pola Convención de Xenebra se
limite aos casos de “perigo de
morte ou parada de órganos”.
Gonzales considera que a ameaza
terrorista tornou obsoletos os tra-
tados internacionais a respecto
dos maos tratos.♦

Porto Alegre acolle o cumio da altermundialización de novo

Galiza terá
mesa propia no Foro Social Mundial 

O BNG asistiu desde o principio ao FSM. Na imaxe, Domingos Merino, Mário Soares, Camilo Nogueira, X.M. Beiras e X.F. Ferreiro.



CÉSAR LORENZO GIL
Xa non hai motivos para a es-
peranza en Riazor. Se a princi-
pio de tempada se falaba de es-
gotamento dun sistema, de fal-
ta de ideas, de repetición de no-
mes, unha vez pasado o ecua-
dor do campionato, preocupa
máis a falta de alegría, a tristu-
ra futbolística que lles afecta a
todas as liñas branquiazuis.

Riazor é máis blues ca nunca. Os
apenas 15.000 espectadores (ha-
bía anos que non se vía o campo
tan baleiro) que presenciaron o
Deportivo-Numancia do pasado
16 de xaneiro non teñen nin un
só motivo para estaren contentes.
O Deportivo é un equipo de loi-
to, o seu fútbol é gris e carece de
motivación ningunha para saír a
gañar. A crise do equipo, sen ser
preocupante no nivel clasificato-
rio, si vai marcar unha liña de in-
flexión na filosofía dunha esca-
dra preparada para gañalo todo e
que padece compunxida a pere-
grinaxe pola mediocridade.

Moitas veces, en situacións
semellantes, os equipos en crise
buscan fóra alicientes para acen-
der a maxia dos de dentro. Era
por iso plausíbel algunha fichaxe
que revitalizase o vestiario e de-
se algunha oportunidade de reac-
ción. Mais no caso do Deportivo
esa historia xa a coñecen. Augus-
to César Lendoiro sabe que non
pode revivir a tempada xusta-
mente anterior á chegada de Ja-
vier Irureta, na que as fichaxes
de inverno (os uruguaios Sebas-
tián Abreu e Manteca Martínez)
só serviron para soterrar aínda
máis a autoestima coruñesa.

Así que co mesmo equipo
que non conseguiu rachar a tris-
tura terá Irureta que cambiar o
rumbo. Visto o traballo no cés-

pede, parece recomendábel un
novo sistema para obrigar os xo-
gadores a un compromiso maior
coas necesidades do cadro. Xa
que para algúns o que lle sucede
ao equipo é que padece certo
aburrimento funcionarial, a me-
llor receita sería imporse novos
obxectivos, reestruturar o papel
de cada xogador e a partir de aí
tomar impulso.

Xogadores descoñecidos

Parece claro a estas alturas que
hai xogadores que perderon o
norte e están a piques de quedar
incluso fóra das súas seleccións.
O Deportivo, que sempre foi
fonte de bos xogadores interna-
cionais, queda, neste ano de paro
nas grandes competicións, sen
moito que ofrecer.

Juan Carlos Valerón deixou
de liderar. O seu nivel futbolís-
tico é o peor desde que chegou
a Galiza e xa hai quen fala dun-
ha posíbel venda en xullo. O
seu paisano Manuel Pablo non
anda mellor. A pesar de que pa-
recía recuperado dos seus gra-
ves problemas, o defensa cana-
rio é un dos puntos febles do
conxunto e iso nótano os seus
compañeiros.

Sen saír da zaga, tamén preo-
cupa o baixo nivel de Jorge An-
drade. O portugués até insinuou
a posibilidade de volver ao Porto
neste mes (Víctor Fernández
pretendía a súa fichaxe para ta-
par os parches da súa defensa) e
non deixou de se sentir incómo-
do durante estes últimos meses.

En troques, é boa noticia o
xogo de Albert Luque. O catalán
ten mérito cando consegue le-
vantar o equipo e imprimirlle o
pouco espírito que tivo nestes úl-
timos partidos.

Unha liga
afastada

A crise do Deporti-
vo pode ben ser
conxuntural, froito
do cansazo e o es-
gotamento. Mais
os síntomas tamén
poden conducirnos
a un diagnóstico
máis doroso: o De-
portivo deixou de
ter poder para
competir en igual-
dade de condicións
contra o Madrid, o
Barça ou o Valen-
cia. Logo de case
unha década de
“democracia” na
liga, ese triunvirato
parece ser hexe-
mónico nos próxi-
mos tempos –con-
tando con que o
Valencia siga man-
tendo o actual ni-
vel de investimen-
to. O Dépor non
pode gastar máis e
os mercados esgó-
tanse. Sen cartos
para investir en xo-
gadores (moitas
veces co risco de
que non rendan ao
nivel esperado), os
ingresos de televi-
sión e da billeteira
non son abondos
para manter un
equipo na elite.
Igual que lle suce-
deu ao Celta, na
Coruña deberían ir
pensando en darlle
azos á canteira, an-
tes de que sexa tar-
de de máis.♦
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■ Forza:
–Axuda a previr lesións á

hora de facer esforzos como co-
ller pesos, transportar bolsas ou
mobilizar obxectos pesados. 

–Ralentiza o proceso de en-
vellecemento e a perda de masa
muscular que acompaña ao au-
mento de idade. 

–Favorece a autonomía e a
independencia doutras persoas
porque non necesitaremos axu-
da para realizar tarefas que re-
quiran forza, como por exem-
plo, trasladar unha bombona.

■ Velocidade:
–Axuda a realizar activida-

des que teñen lugar na vida co-
tiá de forma espontánea como:
correr para que non se nos vaia
o autobús ou para cruzar a estra-
da con rapidez nun lugar no que
non existe paso de peóns. 

–Evita que o corazón sufra en
exceso ante actividades intensas.

■ Resistencia:
–Mellora o comportamento

do corpo ante ataques de virus. 
–Favorece a osixenación do

sangue e con iso, das células do
noso corpo, entre as que se ato-
pan as cerebrais. 

–Axuda na eliminación de
graxas.

–Facilita o aguante de lon-
gas xornadas de traballo e/ou
estudo e a recuperación poste-
rior.

■ Mobilidade articular:
–Axuda a previr dores mus-

culares e articulares debidos a
posicións forzadas ou a posturas
infrecuentes. 

–Facilita a recuperación
despois dun esforzo intenso.

–Mellora a reacción das arti-
culacións e os músculos ante es-
tiramentos repentinos como ao
caer, ao esvarar ou ao evitar un-
ha pucharca.

■ Que principios hai que
seguir para o desenvolvemento
destas capacidades?

Cada capacidade require un
tipo de adestramento, é dicir, un-
ha metodoloxía, pero temos un-
ha serie de principios xerais que
hai que respectar para conse-
guirmos mellorar e non danarse. 

–A duración da sesión debe
oscilar entre 1 hora e 1 e media. 

–Non é aconsellábel facer
exercicio por tempadas, é dicir,
adestrar antes de Nadal ou antes
do verán e despois deixar de face-
lo. Isto pode orixinar un efecto re-
bote consistente en que os resulta-
dos beneficiosos se volven en con-
tra ao deixar de adestrar. Se ades-
tras intensamente antes do verán
para adelgazar e baixas varios qui-
los, pero despois deixas supeta-
mente de exercitarte, o máis pro-
bábel é que en lugar de volver ter
os mesmos quilos que antes de
adestrar, peses incluso máis.

–Canto máis tempo tardes
en conseguir unha boa forma fí-
sica, máis tempo deberá pasar
para que a perdas. Se consegues
bon nivel en pouco tempo e dei-
xas de adestrar, tamén o perde-
rás en pouco tempo. 

–O día que adestres velocida-
de non debes adestrar resistencia.
Son dúas capacidades que necesi-
tan adestramentos específicos que
se contrapoñen. A mobilidade arti-
cular pódese adestrar con calquera
outra capacidade, e a forza-resis-
tencia, ou forza-velocidade si po-
den traballarse na mesma sesión.

–Cada persoa posúe unhas
características que a definen, e
reacciona dunha forma ante o
adestramento. A mellor forma de
progresar é realizar un programa
individual e personalizado.

–Co adestramento pódese
adelgazar pero non se pode de-
cidir que parte do corpo vai di-
minuír, isto é imposíbel xa que

a redución se produce en con-
xunto. O que si é posíbel, é to-
nificar partes do corpo concre-
tas cun programa axeitado que
incida nas zonas de interese. 

–O feito de facer pesas non
quere dicir que automaticamen-
te vaiamos aumentar o volumen
dos nosos músculos.

–Hai que xente que se preo-
cupa porque ao empezar a facer
exercicio, e querendo adelgazar,
comproban que aumentan de pe-
so. Isto é normal, o importante é
comprobar que reduce volume. 

–Para mellorar é preciso se-
guir o principio de progresión, é
dicir, hai que ir pouco a pouco
aumentando o esforzo nos seus
diferentes parámetros.

Se respectas estas conside-
racións será máis doado que te
atopes ben e con enerxía. Asi-
mesmo evitarás problemas in-
necesarios que desaniman e di-
ficultan o progreso.♦
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Relación entre as capacidades físicas e a saúde

Irureta precisa cambiar de sistema para que o seu equipo recupere a alegría

O ‘blues’ do Deportivo

Juan Carlos Valerón deixou de liderar. O seu nivel futbolístico é o peor desde que chegou a Galiza.
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Fállase o
‘Novoneyra’
de poesía
O venres 21 de xaneiro faise entrega
nas Pontes de García Rodríguez do III
Premio de Poesía Uxío Novoneyra
que nesta edición recaeu no autor Su-
so Pensado Figueiras. O xurado, com-
posto por Xulio López Valcárcel, Te-
resa Seara e Daniel Salgado, conside-
rou a súa obra A Tarde merecedora do
galardón. A pesar de que o autor xa ten
realizado diversas incursións no eido
das letras, como a tradución da obra
de Leopardi ao galego, este será o pri-
meiro libro de poesía que publicará.♦

De la Peña
premio Cidade
de Pontevedra
O escritor e arqueólogo Antonio de la
Peña Santos vén de ser galardoado co
premio Cidade de Pontevedra cunha
decisión unánime do xurado onde se
valorou o intenso compromiso que
mantén coa historia galega e o seu la-
bor científico e divulgador no referido
aos petroglifos galegos. Arqueólogo do
Museo de Pontevedra, Antonio de la
Peña é hoxe unha figura recoñecida den-
tro da comunidade científica interna-
cional ao tempo que autor de numerosos
títulos referentes á historia de Galiza.♦

Mar adentro
faise cun
Globo de ouro
A película de Alejandro Amenabar,
Mar adentro, acadou o Globo de Ouro
á mellor película de fala non inglesa
consolidando a súa candidatura ao Os-
car. Javier Bardem, no papel do tetra-
pléxico Ramón Sampedro, non conse-
guiu arrebatarlle o premio ao mellor
actor a Leonardo DiCaprio, pola inter-
pretación de Howard Hughes. Coa crí-
tica da súa parte, a película de Alejan-
dro Amenabar impúxose nas preferen-
cias dos membros da Asociación da
Prensa Extranxeira de Hollywood.♦

O PEN Clube
aumenta
a familia
O PEN Clube anunciou os seus novos
membros. M. Álvarez Torneiro, X.L.
Axeitos, Tucho Calvo, M.A. Fernán Ve-
llo, Xesús Fraga, Manuel Guede, Xosé
Miranda, Vítor Campio Pereira, Mª do
Cebreiro, Mª Xosé Queizán e Pura Váz-
quez pasan a engrosar a lista que xa alcan-
za a cifra de 69 persoeiros das nosas letras.
O PEN Clube Galicia nace no 1989 e o
seu labor vai desde o apoio aos escritores
en todo o mundo á organización de pre-
mios, caso do ‘Caixanova’ de poesía ou o
‘Rosalía de Castro’ás letras peninsulares.♦

er hoxe Pedro Páramo, de Juan Rulfo, refresca igual
que hai cincuenta anos, cando o autor mexicano cre-
ou unha novela distinta sobre un mundo de pantas-
mas que aínda hoxe pinga na memoria dos que a len.

Sensacións semellantes poden ter os visitantes da Bienal do
Gravado que Caixanova presenta agora en Vigo. Nesta mos-
tra poderase admirar o traballo “Souvenirs V”, do polaco
Krzysztof Szymanowicz, merecedor do premio ‘Xulio Prie-

to Nespereira’. Sen saír das pinacotecas, A Coruña é sede
até o 13 de febreiro da exposición ‘As linguaxes de Picas-
so’, que mostra no Arquivo do Reino de Galicia medio cen-
to de traballos do pintor malagueño cuxa infancia pasou en
Galiza. A cidade de cristal revive tamén os tempos difíciles
do 1936 con ‘O exilio dos nenos’, exposición patrocinada
polas fundacións Pablo Picasso e Largo Caballero, que se
pode admirar no Quiosco Alfonso até o 28 de febreiro.♦
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Uxio Novoneyra. Javier Bardem e Alejandro Amenabar.

Piñón & Atxaga
EN GALEGO

Piñón & Atxaga
EN GALEGO

Xosé Luís Axeitos.Antonio de la Peña.



A República dos soños é a obra
que consagrou á Nélida Piñón.
É unha obra que a autora reco-
ñece como unha saga do Brasil,
pero aos ollos nosos é tamén
unha saga da Galiza na diáspo-
ra. A emigración é unha das
grandes temáticas literarias ás
que sempre se pode volver, qui-
zais porque representa a maior
epopea contemporánea do país.
Fillos de galegos como Horacio
Vázquez Rial –Frontera sur–
ou Nélida Piñón teñen deixado
algunhas das mellores obras
que recrean ese mundo.

Son épocas moi semellantes
as que recrían ambos autores e
fanno desde novelas de longo al-
cance, maiormente realistas, pe-
ro inevitabelmente pegadas á
emoción. Nélida Piñón, que en
xuño pasado estivo nos Diálo-
gos de Mariñán, que organiza a
Fundación Carlos Casares, é un-
ha reivindicadora da memoria
como célula fundamental da li-
teratura. “Eulalia comezou a
morrer martes. Esquecida do úl-
timo xantar do domingo, cando
a familia se reunira en torno á
longa mesa armada especial-
mente para recibir a fillos e ne-
tos. Á cabeceira, Madruga presi-
día os festexos e os hábitos imp-
sotos na casa des que chegara a
América....” así comeza o relato
de máis de 900 páxinas que nos
mete na vida dos galegos na pri-
meira metade do século XX.

Na entrevista que lle fixo a
xornalista Carme Vidal e A Nosa
Terra referíase ao discurso litera-
rio da muller, “acostúmase a pen-
sar que unha montaxe histórica e
unha estrutura como a da Repú-
blica dos Soños só pode ser feita
por un home. Hai un, discurso in-
dividual produto de todas as ex-
periencias propias, agora, cando
a muller emerxe no mundo da

cultura ten unha visión de non
pertencer a el desde hai moito
tempo. Traduce de forma distinta
a realidade, a través dunha lin-
guaxe que nace dela porque ten a
sintaxe orixinal de ter chegado
tarde á lingua. Ademáis as mulle-
res estiveron sempre no cantiño
da sala, habituáronse a mirar de
soslaio, finxindo que non vian.
Mais claro que ollaban, claro que
sabian, claro que buscaban infor-
macións. E cando non tiñan in-
formacións enteiras, inventaban
o resto. Por tanto, a muller ten
unha natureza novelesca, e a se-
ñora das intrigas, non no sentido
moral senón de obrigarse a fabu-
lar o que non lle deixaban ver de
forma directa. Esa mirada lateral
produciu unha sensibilidade li-

bertaria porque era tida como de
segunda clase, agora, poden ver

aspectos que os de primeira clase
non ven. Uns están no centro, ou-

tros nas beiras, con distintas ma-
neiras de ver o mundo”.♦
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Sae a versión galega d’A República dos soños,
a obra cume de Nélida Piñón

A.N.T.
Primeira muller no Brasil presidenta da Académia, primeira ta-
mén, como muller e obra en portugués, en recoller o premio Juan
Rulfo, Nélida Piñón –descendente de galegos emigrados ao Bra-
sil– recreou en A República dos Soños, esa ponte de fábula e enso-
ñación americana vista con ollos galegos. A novela publícaa Gala-
xia en versión galega de María do Carme e Dolores Torres París.

A.N.T.
A finada Xela Arias e Moisés
Rodríguez Barcia comparten o
IV premio ‘Plácido Castro’ de
tradución, que outorga a Funda-
ción Plácido Castro anualmente.
O galardón consiste en 3.000
euros e será entregado o 28 de
xaneiro en Vilagarcía da Arousa.

O xurado presidido pola aca-
démica da lingua Rosario Álva-
rez Blanco, considerou de entre
todas as obras presentadas, as
máis importantes as traducións
de O Spleen de París, de Char-

les Baudelaire (Xela Arias) e de
Do asasinato considerado como
unha das belas artes, de Tho-
mas de Quincey (Moisés Rodrí-
guez). Ambos os textos pódense
ler libremente na biblioteca vir-
tual (www.bivir.com), que coor-
dina Xulián Maure.

Xela Arias, falecida no
2003, traduciu para o galego
textos de James Joyce, James
Fenimore Cooper e Wenceslao
Fernández Flórez. Alén deste
labor, destacou amplamente
como poeta, con libros tales

como Tigres como cabalos,
Denuncia do equilibrio, Darío
a diario ou Intempériome.

Moisés Rodríguez tamén
ten un amplo currículo como
tradutor. Nos últimos tempos
encargouse do titánico labor de
verter ao galego O señor dos
aneis e O hobbit, de J. R. R.
Tolkien. Tamén colabora como
crítico nas páxinas culturais do
Faro de Vigo.

O Spleen de París é un com-
pendio de pequenos poemas en
prosa, considerada desde a súa

publicación como unha obra
profundamente innovadora e au-
téntico modelo dun novo xénero
literario, que se había desenvol-
ver no século XX. Charles Bau-
delaire creou un novo modelo
poético no que é tan fundamen-
tal a inspiración estética coa re-
flexión crítica sobre a sociedade.

Do asasinato considerado
como unha das belas artes é
unha aguda reflexión política e
humorística. Por unha banda,
rescata o espírito irónico de Jo-
nathan Swift na denuncia do

dominio británico de Irlanda
pero tamén expresa as obse-
sións máis íntimas de Thomas
de Quincey, que xa gañara sona
co seu Confesións dun inglés
comedor de opio. O autor pre-
senta a primeira parte como se
fose unha conferencia lida
diante da Sociedade de Coñe-
cedores do Asasinato, con múl-
tiplas chanzas. Na segunda, o
inglés opta pola descrición do
horror e até esculca nas entra-
ñas dos célebres casos de Wi-
lliams e os M’Kean.♦

Xela Arias e Moisés Rodríguez Barcia,
premios ‘Plácido Castro’ de tradución

Carme Vidal entrevistou en 1997
a Nélida pinón, con ocasión dun-
ha das súas visitas a Galiza. Na-
quela conversa a escritora brasi-
leña falaba da xénse da súa obra
cimeira, República dos soños.

A República dos Soños é unha
novela sobre a emigración
galega?

Pretendín facer un libro que
fose a síntese da miña experien-
cia como escritora, como muller
e da búsqueda da miña experien-
cia nacional. Prepareime durante
anos para o que ía ser unha suma
teolóxica do meu país e de min
mesma. Dinme conta de que de
Brasil só se pode falar desde un-
ha certa metaforización da reali-
dade. O Brasil forma parte das
Américas, das terras dos devane-
os europeos, coas que desde a

Europa sempre soñaron. Este pa-
ís só podía ser entendido no meu
proxecto novelesco se o desen-
volvía con dous pontos de vista:
desde dentro e desde fóra. Achei
que a mellor imaxe de fóra do
Brasil coma se fose un mito, un-
ha rexión paradisíaca, era a vista
por un europeo e o que máis me
interesaba era o que chega a es-
tas terras, fai fillos, familia, fra-
casa ou non, e alí morre. O emi-
grante é o ser que, embora sexa
considerado como tal, en verda-
de é un exilado que foi expulsa-
do para valeirar Europa e que
despois de marchar manda car-
tos para substentar o seu país.
Botei man dun ollar estranxeiro,
mais xeneroso, humilde, que
chega e fica para sempre

Entón por que colle ese
referente da Galiza?

A miña propia historia me
inclinaba a escoller a emigra-
ción galega porque veño de fa-
milia emigrante. Desde nena ti-
ven a facilidade de coñecer es-
te mundo. Nacín no Brasil pero
trouxéronme a esta terra con
dez anos e sentín unha profun-
da afinidade con ela. Hai quen
di que demonstro unha grande
sensibilidade e un grande coñe-
cemento do mundo galego. Nas
outras veces que vin, nunca me
enriqueceron tanto como aque-
la primeira ocasión, é coma se
tivese retornado ao meu centro
sagrado, nada me era extrano.
Asumo eses pontos de vista e
remato cun romance que é a sa-
ga dun país, da miña nación. 

A memoria é fundamental
na narrativa?

Ningunha narrativa se subs-

tenta sen a noción de tempo e a
de memoria. É un legado extra-
ordinario que actua mesmo sen
ser consciente de ser depositario
dela. Vexo en min varios tipos
de memoria: a da miña vida
–cronolóxica–, a da miña her-
danza –familiar–, a da condi-
ción de ser muller –antiga, pre-
térita– e aquelas outras que nen
sabemos que temos. Podemos
ter máis ou menos imaxinación,
pero temos un imaxinario ga-
rantido que constitúe o patrimo-
nio da lingua, do saber da casa,
do afecto da familia, a comida
dun país, as fábulas dunha na-
ción... forma parte dun reperto-
rio que se herda sen esforzo, un
dos patrimonios máis democrá-
ticos do mundo. E é unha mara-
billa cando a imaxinación se su-
ma ao imaxinario.♦

‘Ningunha narrativa se sustenta
sen a noción de tempo e a de memoria’

XAN CARBALLA
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MARGA ROMERO
O pasado 14 de xaneiro, na
Facultade de Filoloxía da Uni-
versidade de Compostela tivo
lugar a entrega oficial ao pro-
fesor Dieter Kremer dun volu-
me de estudos filolóxicos que
pretenderon no seu día, ser o
presente do seu 60º aniversa-
rio. Kremer é un dos mello-
res coñecedores de Galiza e
realizou traballos de investi-
gación sobre a súa toponimia.

Na mesa, ademais do homenaxe-
ado, estaban presentes o Reitor
da Universidade, Senén Barro, o
Decano da Facultade de Filolo-
xía, Ernesto González Seoane,
Marta Rei, representante da Fun-
dación Barrié de La Maza, res-
ponsábel da publicación do li-
bro, o director do Instituto da
Lingua Galega, Antón Santama-
rina, Ana Boullón Agrelo, res-
ponsábel da edición, e Ramón
Lorenzo, catedrático de Filolo-
xía e amigo de Dieter Kremer.

No acto, estiveron presen-
tes ademais de representantes
do mundo académico e autori-
dades políticas, persoas do
mundo da cultura como Xosé
Luís Méndez Ferrín, Luz Pozo
ou Isaac Díaz Pardo. Alumnas
que tiveron relación co Profe-
sor Kremer a través do Gali-
cien Zentrum ou da Asociación
galego-alemana, como Catuxa
López Pato, Meike Lippert ou
Montserrat Bascoi Lamelas. 

Ramón Lorenzo esbozou
brevemente a vida do profesor

Kremer, a quen coñeceu na Uni-
versidade de Colonia en 1962,
aludiu a dúas paixóns descoñeci-
das para quen só sabe do filólo-
go, a do intérprete do violino e a
do actor do teatro en francés,
continuou co labor desenvolvido
polo filólogo, discípulo do pro-
fesor Piel, estudoso da onomásti-
ca e rematou co dinamizador
científico e realizador de grandes
empresas, o que foi presidente
da Asociación de Estudos Gale-
gos, presidente da Asociación
Galego Alemá, fundador do Por-
tugal-Zentrum (Centro de Docu-

mentação de Portugal) e do Gali-
cien-Zentrum (Centro de Docu-
mentación de Galicia) na Uni-
versidade de Trier, onde é cate-
drático de Linguas Románicas.

Ana Boullón Agrelo entre-
gou o volume de homenaxe
científica e, previamente, fixo
unha breve presentación. 

Cincuenta e nove
colaboracións

Novi te ex nomine é o título moi
ben escollido do libro de home-
naxe a quen leva toda a súa vida

dedicado a indagar a razón do
nome. Cincuenta e nove colabo-
racións, case as sesenta para ce-
lebrar eses anos de vida, que xa
pasaron algún tempo, achegas
científicas aos diferentes cam-
pos: lexicografía, antroponimia,
toponimia, onomástica literaria,
historia da lingua, sociolingüís-
tica, literatura e finalmente “Va-
ria”. Colaboracións que pescu-
dan sobre as cores do Arco da
Vella no Brasil, a historia do Pi-
to Cairo, a fabulación etimoló-
xica no Quíxote... Estudos que
viaxan pola Sardeña, Madeira,
Quebec, pola parroquia de Sou-
topenedo, polo mundo proven-
zal do século XVII... Mundos
andados por Cunqueiro ou Sar-
miento, Pondal ou Cabanillas,
Tabucchi ou as poetas galegas,
paisaxes dun “Barco sen luces”
ou das regras monásticas en
Hispania. Variedade de temas e
de ópticas científicas. Un bo e
grande traballo o de coordenar
tantas colaboracións.

Mundo plural, ofrecido a
quen un día recolleu a medalla
Castelao, en representación
dos estudos de galego no es-
tranxeiro, en homenaxe a todas
as persoas mortas, asasinadas
ou obrigadas a abandonar Gali-
za, vítimas da barbarie fascista.
(Isto non está no libro, mais é
verdade). O tempo, sen dúbida,
fará que o profesor Kremer
continúe coas súas pesquisas,
organizando máis congresos,
tocando o violín e, oxalá , vol-
va vestir roupas de teatro. ♦

Galiza homenaxea
o profesor Dieter Kremer
Dirixe o Galicien Zentrum da Universidade de Trier

Nacionalismo
etílico
VÍTOR VAQUEIRO

Circulo pola cidade co
radio da miña viatura
acesa, escoitando as

noticias que poidan
contribuir a me situar –até
certo ponto– no mundo e
minguar o fastío que xera no
condutor a urbe contemporá-
nea cos seus
engarrafamentos e o seu
tránsito caótico. Sei que
haberá quen pense que
recibo o que merezo por non
empregar o transporte colec-
tivo. Retrucarei dicindo que
posúo o oportuno cartón,
provido da súa
correspondente banda
magnética, que me faculta
para me poder deslocar no
devandito transporte.
Cómpre, embora, que
pontualice que, na miña
cidade, o emprego de tal
meio vese notabelmente
limitado se un precisa se
deslocar, como é hoxe o meu
caso, a dous ou tres lugares
diferentes e relativamente
–só relativamente–
afastados. Entón, a empresa
vira epopea de dimensións
troianas e a utilización do
carro proprio convértese en
acción obrigatoria.

De súpeto, unha mensaxe
irrompe no interior do
automóbil. O ministro Mora-
tinos vén de declarar que
prefere os viños tintos fronte
aos brancos. Até acá tudo
marcha perfeito. Mais, non
contento con isto afirma que
gosta especialmente dunha
cepa francesa. 

De maneira cintilante, a
corporación que agrupa os
diferentes produtores e
colleiteiros de viño tinto sal-
ta, como unha soa voz, na
crítica ao ministro. Afirman
o seu desexo de que as
declaracións non supoñan
unha pancada ao seitor, a es-
peranza en que a afouteza de
Moratinos non induza a
bebedores a militar no
campo dos abstemios, a aspi-
ración a que nas embaixadas
españolas non se consuma,
desde xa, auga mineral. 

Pergúntome, en canto
agardo a mudanza de cor da
batería semafórica, que
acontecería se unha
conselleira, un presidente de
Deputación, unha
empresaria, un lider sindical
galego dixeran que gostaban
dos viños de Penedés ou
Douro máis que dos
albariños, ribeiros ou mencí-
as e representantes dos
consellos reguladores
galegos saísen alporizados
como o veñen de facer os
seus homólogos españois.
Falaríase, entón, de naciona-
lismo etílico de vía estreita,
da imperiosa necesidade dos
colleiteiros galegos viaxaren
e ultrapasaren a miseria eno-
lóxica, da urxencia de
desaparecemento de frontei-
ras vinícolas, das olladas
paifocas, da leira, do caxado,
pucha e grelo.♦

Dieter Kremer.                                                                            ANDRÉS PANARO



Título: Os ciclos do bambú.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Galaxia.

Teña o lector a seguridade de
que aquí atopará o mellor
Queipo desconcertante, o
Queipo iconoclasta e anovador,
tamén un Queipo clasicista e
elegante, sempre un autor que
non pasa pola
vida sen ob-
servar, sen so-
ñar, sen facer-
se preguntas
(que tantas ve-
ces son incó-
modas).

Inicia o vo-
lume “Unhas
palabras de
presentación”,
prólogo escrito
con moita elegancia, que ofrece
unha lectura gozosa porque do-
sifica ben a información e vístea
cun estilo clásico, de adxectiva-
ción xusta, que lle permite mo-
dular o período de xeito que no
acto decodificador se produce
un simbiótico equilibrio entre a
altura do estilo (que mantén sen
problemas) e a claridade e ritmo
expositivos. En definitiva, unha
escrita redonda. Neste prólogo,
ademais de xustificar a fasci-
nación oriental que sente e revi-
sar a presenza de Oriente na súa
obra, ten a ben comentar a orixe
das dez historias que seguen.

Da primeira conta que ten a
súa orixe nunha historia vietna-
mita, asi como nos pousos que
lle deixaron dous filmes tamén
vietnamitas (L´odeur de la
papaye verte e Cyclo). “O exa-
me imperial” é unha historia
longa (dentro do formato breve,
as corenta páxinas así o indi-
can), de iniciación, amizade, co-
ñecimento, aventuras e viaxes,
que transcorre nunha terra que
nos é exótica e está protagoniza-
da por personaxes dunha menta-
lidade que tamén atrae polo des-
coñecida que é. Relátaa Huo,
criado de Nguyen Toc, estudan-
te da aldea Tsin Ho que está
preparar o exame imperial, unha
curiosa competición que decide
a vida dos tres vencedores das
comunidades que os apoien.
Cóntanos a preparación para di-
to exame imperial, a viaxe (coas
súas aventuras) desde a aldea a
Hue, onde se celebrará a proba,
a vida no Mosteiro de Hue, o
exame e o retorno á aldea, non
tan demorado como cabía agar-
dar, pois así se aseguraba no ini-
cio. Nunha confidencial primei-
ra persoa flexíbel que pouco a
pouco semella diluírse até che-
gar a informativa terceira. Onde
os segmentos oracionais tenden
a ser longos. Onde o ritmo vén
marcado por unha traballada se-
lección léxica (salientamos a ad-
xectivación, pertinente, da que
nunca se abusa) e unha estudada
combinación de períodos intrao-

racionais. De xeito que inclusive
as enumaracións e desercións
(tamén é moi descritivo) non se
senten como interpolacións no
ritmo, senón que resultan natu-
rais. Por demais, a aliaxe ben
medida de iniciación, amizade,
coñecimento, aventuras e viaxes
soe dar bons resultados, ou ex-
celentes, como aquí.

Do segundo relato, “Soño
laranxa”, do que boa parte viu
xa a luz no nº 158 de Grial, ase-
gura ter orixe nos seus soños,
no filme Samsara e nunha ex-
posición de Pisanello. Trátase
dun texto no que o ritmo, fre-

nético, resulta obsesivo e des-
quiciante. Un lírico enfiar de
sensacións, simbólico, descriti-
vo, máis prosa poética que na-
rrativa, que contrasta fonda-
mente co anterior, e é que o li-
bro presenta rexistros escritu-
rais ben variados. Consta de
cinco partes, que permiten un-
ha certa simetría entre elas, lo-
go dunhas palabras prelimi-
nares (agora iconoclastas, rup-
turistas), mais un vocabulario
final, imprescindíbel para a co-
rrecta comprensión do texto.

Doutra banda, a terceira, “As
torres do silencio”, que viu a luz

en Alquimia, asegura ter orixe
nos relatos de Erns Haëckel e
Ferreira da Silva, e di ser un dia-
rio anticipativo, non alleo ao An-
tonio Tabucchi de Il trenno que
va a Madrano, do que transcribe
un pedaciño. Trátase dun texto
que bate intensamente na visión
que da vida e, sobre todo, da
morte temos os occidentais; un
texto moi descritivo que nunca
perde o norte da narración, unha
narración que en determinados
momentos pode revolvernos o
estómago. Do relato que pecha o
libro, “Metromanía”, non co-
menta a orixe, o que nunca deixa
de ser interesante; trátase dunha
prosa obsesiva, compulsiva, es-
truturada en tres partes, onde os
períodos curtos volven señorear,
onde o centro é a necesidade de
cambio, de ruptura da monoto-
nía, a quebra da rutina, a necesi-
dade de evolución.

Finalmente, as seis historias
que completan as dez do volu-
me, “Media ducia de contos chi-
neses”, defíneas a presentación
editorial como exercicios de sín-
tese e humor”. Algúns deles son
incluídos na colectánea “Arroz
tres delicias”, terceira andaina
dos Contos Ínfimos que Jaure-
guizar (un dos meirandes pro-
motores da microliteratura) co-
ordina na rede e comezou con
Marcos Sánchez (relacionado
con aquela experiencia dos Con-
tos Ultralixeiros a través da re-
vista Alem-parte). Son dez mi-
crocontos (o meirande non pasa
de 5 liñas, exercicio de síntese)
que significan algo máis que o
“subproducto dunha cadea de
montaxe de historias” de que fa-
la Queipo. Significan a aposta
por un tipo de narrativa diferen-
te, á marxe de calquera condi-
cionamento xenérico. É curiosa,
pois en lugar da espectacularida-
de do remate lostregeante e sor-
prendente da microliteratura la-
tinoamericana, as esixencias dos
Contos Ínfimos inclínanse por
un falso retorno ás orixes (o hai-
ku) en combinación co humor.
Con todo, a microliteratura non
ten orixe só no haiku, de todos
os factores que inciden na ex-
plosión deste desxénero (que en-
tre nós aínda alinda coa xeniali-
dade e a curiosidade), o haiku é
o menor. Tampouco se debe ler,
nin escribir, só con espirito festi-
vo, a participación reflexiva do
lector é fundamental.

No conxunto, o “Soño la-
ranxa” e “Metromanía” percí-
bense como un tanto estraños -
e agardamos que os contos chi-
neses non sexan tomados como
simples e intrascendentes di-
vertimentos. Queipo deixa un
libro variado, certamente. Con
todo, o nivel de narratividade
acadado no “Exame imperial”
non volve igualarse, nin seque-
ra en “As torres do silencio”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Galicia única
Galicia en cen prodixios, de
Henrique Alvarellos, é un
percorrido por cen cousas
únicas das que nos podemos ga-
bar –ou non– os galegos. Polas
páxinas
ilustradas
desfilan o
lugar máis
ao norte da
Península, a
primeira
cidade
republicana
de España, o
templo máis
antigo do Ca-
miño de Santiago, a única igre-
xa románica de mármore de Es-
paña ou os únicos fentos xigan-
tes de Europa. Edita Xerais.♦

Historia da auga
O servizo de aguas da Coruña
cumpriu cen anos e a súa histo-
ria vai máis alá. Aguas de La
Coruña 1903-2003. Cien años
al servicio de la
ciudad, de
Alberte Mar-
tínez, Luís
Xiadás,
Xesús Mirás,
Carlos Piñei-
ro e Gustavo
Rego, pescuda
na traxectoria
dunha empresa
e dun sector
como o da traída de aguas, su-
xeito a moitos cambios no últi-
mo século. Edita Lid.♦

A pegada
de Roma
Edicións Lea vén de publicar
As vías romanas na provincia
de Lugo, de Benito Sáez Tabo-
ada. Neste
traballo, o au-
tor percorre as
principais
estradas que os
romanos
fixeron para o
transporte de
mercadorías ao
redor de Lucus
Augusti e expli-
ca os motivos
das construcións
destas infraestruturas, así como
a súa evolución durante a histo-
ria de Galiza.♦

O ceo vivo
Xosé Penas, Carlos Pedreira e
Calros Silvar son os autores
da Guía das aves de Galicia,
que edita Baía na súa
colección ‘Guía da
natureza ver-
de’. A través
de láminas de
cor e sucintas
fichas,
explícanse as
características
de cada ave
que se se pode
observar nos
ceos galegos.
Ideal para os
que se queren
achegar ao apaixonante mun-
do da natureza.♦

Queipo
deixa
un libro
variado
no que
destaca
o primeiro
relato.
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1. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

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

3. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.

4. O FILLO DO ACORDEONISTA.
Bernardo Atxaga.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. DICIONARIO DE USOS E DIFI-

CULTADES DA LINGUA GALEGA.
Benigno Salgado (coord.).
Galaxia.

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

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

4. BREVE HISTORIA DA MÚSICA
GALEGA.

María Pilar Alén.
A Nosa Terra.

5. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA.

Xosé Feixó.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

Dez fabulacións orientais e un prólogo 
Queipo publica Os ciclos do bambú

Xavier Queipo.                                                                              XAN CARBALLA
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Título: Era por setembro.
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais.

Xabier Quiroga é un novelista
que prefire vivir no anonimato
biográfico de xeito totalmente
voluntario e consciente, coa

fin de centrar
os esforzos do
lector na obra
literaria que
vén ser verda-
deira protago-
nista.

O seu pri-
meiro libro
foi Atuado na
Braña, novela
longa que nos
fixo recuar
até a novelis-
tica do século
XIX, máis por
d i m e n s i ó n s
que polas pro-
postas narrati-
vas. Quiroga
deitaba nela
as características fundamen-
tais do estilo literario que po-
súe e que se volven repetir na
súa segunda obra, a novela

curta titulada Era por setem-
bro. Nela volvemos atopar o
gusto e a fascinación que
Quiroga sente por un idioma,
vivo, latexante, preciso, sono-
ro, rítmico, cheo de texturas.
A segunda é a memoria, o fas-
cinio polo pasado, a lembran-
za, como espazo que recupe-
rar no eido coletivo e indivi-
dual. En Era por setembro
son os ollos de Aldara quen
no seu espertar adolescente
descubrirán unha paisaxe de
fondo, a Guerra civil e a pos-
guerra, que explican situa-
cións, afectos, odios, compor-
tamentos e ideoloxías, todo
empregado coa técnica do
flashback.

Era por setembro é unha
novela iniciática que aínda
que está na colección de na-
rrativa é un libro recomendá-
bel para os lectores e lectoras
xuvenís. Nela, o autor mostra
a preocupación que a nosa li-
teratura está a vivir nestes in-
tres pola memoria e a súa re-
cuperación con autobiografí-
as como a de Lois Tobío ou os
dous volumes da triloxía de
Ramiro Fonte, ensaios coma

o de Xosé Luís Franco Gran-
de cuxo cerne é a cultura, e
obras literarias de ficción aín-
da que estean baseadas en fei-
tos reais, aquí atopamos auto-
res como Xosé Manuel Sari-

lle, Xosé Fernández Ferreiro
ou mesmo Manuel Veiga, o
recente premio Xerais, entre
outros.♦

XOSÉ FREIRE

Volvemos
atopar
o gusto e a
fascinación
que
Quiroga
sente por
un idioma,
vivo,
latexante,
preciso,
sonoro,
rítmico,
cheo de
texturas.

Iniciativas 21
Nº 1. Decembro do 2005. Prezo 6 euros.
Dirixe: Fabiola Sotelo.

Este primeiro número da
publicación da Fundación Ini-
ciativas 21 inclúe entrevistas
coa vicepresidenta primeira do
goberno español, Mª Teresa
Fernández de la Vega, co
director xeral de Emigración,
Xesús Copa. Antonio
Vázquez
explica
cales son
os retos
da educa-
ción tras a
suspensión
da Lei da
Calidade.
Alexandre
Sanxurxo
repara no
negocio cultural do Xacobeo.
Fernando Blanco explica a
presenza de enerxía eólica en
Galiza.♦

Eco
Nº 164. Xaneiro do 2005. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo entre-
vista o director xeral de
Caldaria, Francisco Xabier
Soto, a Francisco Fuentes,
diorector da empresa turística
Distur. Gonzalo Fernández en-
trevista a María Caeiro, xeren-
te dos
concesio-
narios Ca-
eiro.
Alfonso
Basterra
conversa
con Casto
Cendón,
presidente
da consulto-
ra BTO e
mais co avo-
gado Antonio Viñal. Esther
Garrido entrevista a Xosé Ma-
nuel González, director xeral
de Tecnoloxía e
Desenvolvemento Sectorial.
Olivia Tudela entrevista a Cé-
sar Antonio Molina, director
do Instituto Cervantes. Inclúe-
se unha mesa redonda cos sin-
dicatos sobre o futuro de
Izar.♦

Encrucillada
Nº 140. Novembro-decembro do 2005. Pre-
zo 4 euros
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

O XIX Foro Relixión e Cultu-
ra en Galicia centra os artigos
de Xoán Antonio Estrada e
Bernardo García. Marisa Vidal
fai unha cró-
nica da
asemblea de
‘Somos Igre-
xa’. Inclúen-
se as
habituais cró-
nicas política
(Xosé Luís
Barreiro), cul-
tural (Xoán
Bernárdez
Vilar) e eclesiástica (Rubén
Aramburu). Raquel Gil,
misioneira en Moçambique,
escribe unha carta de
agradecemento.♦

Título: Amenstra-N-Gallar.
Autor: Varios.
Edita: Emilio Araúxo.

Hai xa un ano que apareceu o
número 5 da revista de Emilio
Araúxo Amestra-N-Gallar, de-
dicado en maior parte a Paul
Celan: 14 traballos, de variado
interese que acaban por confor-
mar un retrato do poeta e a súa
poesía. Un po-
eta, como es-
cribe Bernard
Böchenstein,
cuxa poética
“está fundada
na necesidade
e na imposibi-
lidade de ex-
presar poetica-
mente o silen-
cio falante que
sería o equiva-
lente dunha lá-
pida sepulcral
para os mortos
dos campos da
segunda guerra mundial”.

A poesía de Celan, da que
tanto se fala hoxe, como se inte-
rroga Fernand Cambon “trátaría-
se dun sinxelo fenómeno de mo-
da, coma os que máis que nunca
atravesan a nosa “cultura”?”. Se
ben Cambon non afirma tal cou-
sa, cando menos lanza a cues-
tión. A poesía de Celan, como di

Vivian Liska é “[...] a pescuda,
despois da Shoah, dunha lingua-
xe que implique á cultura occi-
dental fronte ao inhumano deste
tempo a través dun traballo de
enunciación poética, traballo so-
bre a linguaxe cheo de matices
–o que Celan chama “das feine
Minenspriel der Sprache”–, tra-
ballo con e contra os elementos
desa linguaxe lírica tradicional
que, á luz da catástrofre, non
conta ‘xa’”. 

Un traballo sobre a enun-
ciación poética que é resposta,
diferente, a dúas preguntas ou
cuestións: a) a de Heidegger-
Hölderlin, ¿para que poetas en
tempos de miseria?; e b) a de
Adorno, ¿é posíbel escribir

poesía despois de Auschwitz? 
Só cabe esperar que despois

deste interesante número de
Amestra-N-Gallar se faga reali-
dade o desexo de John Felstiner
de que “se poida escoitar a voz
de Celan tamén en galego”. Pa-
ra iso comprirá, porén, un/ha
tradutor/a que teña en conta que
no poeta romeno a prosodia e a
sintaxe (sobre todo a partir de A
rosa de ninguén) violentan a
linguaxe: desarticúlana, esmiú-
zana, rómpena. Existe na poe-
sía última de Celan algo com-
parábel ao que acontece nos úl-
timos esbozos (paratáxicos, co-
mo di Adorno) de Hölderlin:
condensación e xustaposición.
Mais nada, ou case nada de pro-

cura léxica e, como escribe La-
coue-Labarthe, “mesmo cando
sacrifica a metáfora ou a imaxe
a unha especie de uso “surreali-
zante”, non o fai afastándose da
lingua máis simple, máis núa”.
Difícil, mais non imposíbel, té-
rao o/a tradutor/a, como demos-
tran as excelentes versións cata-
lás –para min superiores ás es-
pañolas de Munárriz e outros, e
ás francesas de Martine Broda
ou A. de Bouchet– de Karen
Müller & Andreu Vidal. 

Un último ensino, ou lec-
ción, que se pode tirar deste
interesante número da revista de
Emilio Araúxo, a quen hai que
agradecerlle máis unha vez a
súa dedicación e traballo a favor
da poesía, é o desta cita (ao xei-
to celaniano) de Andrei Corbea,
reproducida no importante tra-
ballo de Heinrich Stiehler sobre
O mozo Celan e as linguas de
Bucovina e da Romanía: “Non
creo no bilingüísmo en poesía.
Falso –algo que tamén existe en
diversas artes da palabra con-
temporánea– ou en obras de ar-
te, sobre todo naquelas que sa-
ben estabelecerse de maneira
políglota e polícroma, en leda
harmonía co correspondente
consumo de cultura. Poesía –a
fatal singularidade da lingua”.♦

X.G.G.

Visita galega a Paul Celan

Interesante
número da
revista de
Emilio
Araúxo, a
quen hai
que agrade-
cerlle máis
unha vez a
súa dedica-
ción a favor
da poesía.

Os ollos de Aldara contemplan o horror
Xabier Quiroga pescuda na memoria do 36
en Era por setembro

Xabier Quiroga.

Paul Celan.



M.V.
A voz e o rostro que o 24 de
xullo de 1985, hai axiña vinte
anos, abría as históricas emi-
sións da Televisión de Galicia,
acaba de írsenos. Dolores Bou-
zón finaba a pasada semana
con pouco máis de corenta
anos. Con apenas 18 inaugura-
ra, poucos anos antes, Ondas
Galicia, unha radio fórmula
que dirixía Fernando Madri-
ñán. Alí coincidiu con outras
xornalistas que comezaban, co-
mo Piedad Cabo, coa que ta-
mén coincidiu logo na TVG.

Tras o seu paso pola radio,
foi a Madrid onde realizou cur-
sos relacionados coa interpre-
tación e de regreso incorporou-
se xa a unha esperanzada tele-
visión que nacía. A súa foi a
primeira cara deste medio que
fixo normal que heroes e cana-
llas dos filmes empregasen o
noso idioma ou que os infor-
mativos tivesen Galiza como
ámbito de referencia. A TVG
fíxonos por primeira vez prota-
gonistas e suxeitos activos. 

“A televisión era a súa vi-

da” di de Dolores Bouzón a súa
compañeira Pilar Comesaña.
Precisamente da man de Pilar
participou, entre 1998 e 1999,

no magazine semanal de cultu-
ra, Isto é noticia, realizado a
base de rápidos sketches nos
que Dolores Bouzón cubría,

sobre todo, o apartado de moda
e así se converteu nunha habi-
tual das pasarelas Gaudí e Ci-
beles. Precisamente unha das
cousas que lle tería gustado fa-
cer era deseñar. A súa vida non
lle deu para iso. As súas amiza-
des coinciden en definila como
persoa “libre e creativa, moi vi-
tal, con sentido do humor e
cunha voz marabillosa”. 

A interprete
de Lola Corazón

Moi achegada aos círculos gais
santiagueses dos noventa, in-
terpretou un personaxe propio,
co nome artístico de Lola Co-
razón, que serviu de título a un
programa de televisión do que
só se emitiría un episodio. Ese
programa nacera da Lola Cora-
zón que ela representaba, con
guión de Pilar Comesaña, nun
programa anterior, un magazi-
ne da tarde chamado De todo
corazón con Fidel Fernán. 

Lola Corazón, lembra Pie-
dad Cabo, non era un programa
do corazón dos de agora. O que

facía Dolores Bouzón era mo-
derno, con clara influencia es-
tética da movida que nacera a
finais da década anterior. Alí
cabía desde unha homenaxe a
Doris Day a unha performance
de muller en papel albal. 

Dolores Bouzón, que coinci-
diu nun curso de actores con
Mabel Rivera, curso impartido
polo xa finado Paco Pino, fixo
de todo na tele. Desde a voz de
continuidade a crónica de galas,
pasando por programas de ne-
nos e concursos. Levaba algúns
anos retirada do traballo, por
mor dos seus problemas de saú-
de. Deixa un fillo, Afonso, de 17
anos, e un historial deslabazado,
ás veces frustrado e sempre en-
tusiasta, como a propia televi-
sión que corría polas súas veas.

A enfermidade deu cabo
dela cando aínda se atopaba no
ecuador da vida. Lola Corazón
forma parte xa da memoria da
TVG, unha cadea que agarda-
mos ver renacer cunha home-
naxe aos que lle forneceron
boa parte do seu brillo, a pesar
de non poucas opacidades.♦
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“E como vai ser a alma dun home
meirande que a vida que viviu?”

Edgar Lee Masters

“É interesante o lonxe que está a literatura, 
como actividade, 

do centro de todos os acontecementos
decisivos”

Bertolt Brecht

I
Aínda na altura de hoxe, cada vez que o
enésimo salvador da pureza na poesía de
occidente se dispón ao rescate das esen-
cias, o debate verbo da cuestión retrocede,
polo menos, sete décadas. Regrésase ao
período de entre guerras –europeas– e moi
probabelmente sucan o ceo cepelíns, den-
tro dos bares báilase jazz de cando o jazz
non era Gran Música Negra, a burguesía
elevada europea bota o nazismo á rúa pa-
ra protexer os seus intereses de clase e hai
quen pensa que hendecasílabo e significa-
do funcionan como auga e aceite. Estabe-
lécese unha eterna e indisolúbel disxunti-
va: poesía e política, arte e compromiso,
forma e fondo, continente e contido, esté-
tica e ética. Dáse por sentado, xa que logo,
que poden existir poesía sen política, arte
non comprometida, formas que non teñen
fondo, continentes baleiros, unha estética
que prescinda da ética. Acto seguido, rea-
parecen estelarmente os campos de con-
centración en Siberia, o comisariado polí-
tico, as revistas literarias do partido comu-
nista, a desconfianza no suxeito humano
e, máis ou menos camuflada/o, ora a fin
da historia, ora o crepúsculo das ideoloxí-
as. E ninguén lembra que Mario Conde e
John Kerry tocaron en bandas de rock and
roll. Porque un poema non é que non poi-
da ter ideoloxía; é que, segundo os após-
tolos dese ser humano que se dá desco-

nectado da humanidade, pode non a ter.

II
Quen escribe un poema puro, ao que pa-
rece, deixa de participar na colectividade.
Suspéndese a humani-
dade no intre do subli-
me. Sen terxiversa-
cións: acó non se vai
falar de levitación,
mais as letras que non
se comprometen, as le-
tras desconectadas, as
letras limpas, habitan
outras altitudes, onde
non chega nin a suci-
dade das rúas, nin o
ruín da cousa política, nin a mancha dos
pneumáticos na estrada comarcal, nin o
parafuso que solta o freo da segadora. Ese
poema de góndola e de turismo cultural
no que nada renxe e ao que nada lle ren-
xe, non “vive de todo lo que se alza / al ai-
re y de nacer” (Juan Gelman). Vive das
ruínas de pensamento que adobían as plu-
mas de tan exquisitas señoras e señores
poetisas e poetas. Por certo, deben gastar
fiestras de PVC. Ben albas, ben lustrosas,
ben illadas, ben podres para dentro.

III
Porén, quizais haxa que non escribir máis
coma os ghichos de Reixa que miran o cre-
púsculo. Quizais haxa que reducir ese ex-
ceso de solpor na poesía da nación que de-
tectou Xabier Cordal. Perdermos o medo, a
repugnancia, o terror que acordaba, a dicir
de Walter Benjamin, nos primeiros que mi-
raron de fronte a multitude da gran cidade.
Pasarnos á multitude e mirar de fronte aos
que teñen medo, repugnancia, terror de
nós, multitude. O estraño, pero non miste-
rioso –non hai misterio– mecanismo que

pon en marcha o proceso de produción po-
ética actívase de igual xeito para o que cha-
man un poema de política que para o que
chaman un poema de amor. O alto grao de
imprevisibilidade que actúa nas fontes da

escrita permite tamén
cadrar a praxe como
cidadán coa praxe co-
mo escribidor de poe-
mas. A inevitábel e
adoito escollida posi-
ción no esquema de
relacións sociais ha re-
sultar trabe importante
no que se deite ao pa-
pel. Por outra banda,
ás veces parece que o

máis enorme poema de amor coñecido titu-
louse Manifesto Comunista. 

IV
Acontecen na poesía de noso sucesos que
teñen a ver co Estatuto de Autonomía. Os
libros de texto anuncian que a normaliza-
ción institucional postransición española
provocou a normalización poética, enxer-
gando por norma o soterramento de cal-
quera palabra que cheire a Celso Emilio. Á
fin se pode escribir da Grecia clásica, dos
románticos ingleses –pouco Byron, que
como é sabido morreu coas armas contra o
imperio otomano–, de Ezra Pound –que
como é sabido, locutou na radio para a Ita-
lia fascista–, dos ouros do outono. Á fin se
escribe normal. Non como antes. E todo
este solaz, entre outras razóns, porque He-
riberto Bens descubriu o rouquén e o rato-
eiro das voces ceibes e un escritor engagé
(sic) levaba os vultos de Manuel Fraga
nunha viaxe a Cuba. Asemade, as institu-
cións que o Estado español preparou para
o noroeste achanzaron o camiño do parna-
so e mesmo son quen de asumir un ano

Lorenzo Varela, non se atragoaren coa súa
biografía político poética mentres miran
pirotecnias, e aquí paz e logo gloria. Perpe-
trárono con Luís Seoane, con Roberto
Blanco Torres. Só se len as magnolias de
Xosé Luís Méndez Ferrín, déixase a pól-
vora no faiado, que arrecía democracia e
liberdade de expresión e lei lingüística, e
vaise armando o máis esvelto dun sistema
literario. E velaí o leite, a humidade, o sa-
litre e a pouca constitución europea do sec-
tor máis mediaticamente visíbel dos e das
poetas dos noventa.

V
Esgázase a experiencia humana e os poe-
tas puros e os críticos que aman os poetas
puros semellan entomólogos derregando
onde remata o poema e onde comeza o
compromiso. Non existe superposición
posíbel, non hai dialéctica. Instálase ara-
me de espiño e muro electrificado. Patru-
lla o Seprona da Garda Civil para impedi-
ren que a res pública polucione o soneto.
Confúndese o minirrealismo (Gamoneda)
ao xeito mesetario coa poesía política de
esquerdas e mírase cara á maceira en flor
cando Bertolt Brecht explica que o realis-
mo non debe ser estilo senón obxectivo.
Ninguén atende a que Descripción de la
mentira parte da decepción na segunda
restauración borbónica. Óbviase que o
exercicio de humanidade, o exercicio de
cidadanía nunha estrutura de clases, é o
que precede ao exercicio poético. “A al-
ma dun home non pode ser meirande que
a vida que viviu”. 

A derrota na batalla axudou a elimi-
nar inxenuidades pouco operativas. Xa
non se trata de considerar o poema unha
arma. Trátase, sobre todo, de achegar o
asunto poético ao centro dos acontece-
mentos decisivos.♦

Que facer? 
Sobre poesía e compromiso

DANIEL SALGADO

‘Ás veces parece que
o máis enorme poema

de amor coñecido
titulouse Manifesto

Comunista”

Morre Dolores Bouzón, o rostro que abriu
as emisións da TVG hai vinte anos

Dolores Bouzón.



Coincidiu no tempo coa saída
da edición galega, como viviu
a polémica que se suscitou
arredor da crítica en El País
a O fillo do acordeonista?

A polémica é moi interesante
e hai materia até para un libriño
que titularei Odio étnico. O
asunto ten moitas derivacións.
Non hai nada máis rendíbel que
a inxuria. Poderíasme preguntar
polas traducións e diríache que
está contratado para doce lin-
guas; ou que estivo na final do
Premio Nacional de Literatura, e
foi defendida polos membros ga-
legos do xurado; que tivo máis
de vinte e cinco reseñas e algun-
has foron as mellores que proba-
belmente recibín nunca. Houbo
críticos cos que non teño ningu-
nha afinidade ideolóxica e no-
meárono como mellor libro do
ano. Subliño a reflexión, que é
de Leopardi, que ante a inxuria
estamos desarmados, porque a
acollida do libro foi magnífica e
por unha única inxuria véxome
metido nunha polémica que só
me interesa nun sentido e é ver
canto ten isto de xeral dentro dun
sector da intelectualidade espa-
ñola, canto hai neste caso do que
houbo no caso Medem, no do
bispo Setién ou no dos cociñei-
ros. Ou o que houbo na época de
Aznar cando no parlamento vas-
co, un deputado do PP chamou-
lle, cando se estreou como ora-
dor, “hijoputa” a Ibarretxe. 

A novela está orixinalmen-
te en euskera e despois foron
saindo as edicións en castella-
no e agora en galego. Como é
a súa política de traducións?

A miña práctica como escri-
tor bilingüe, desde Obabakoak,
foi publicar en lingua vasca e
despois, canto antes, nas outras
linguas. Desta volta, excepcio-
nalmente por ter a novela 500
páxinas, vinme metido nun tra-
ballo que non llo desexo a nin-
guén. Ser escritor bilingue desta
maneira é un lío, porque hai ou-
tros escritores bascos que alter-
nan obra en castelán e euskera.
No meu caso e no da nosa xene-
ración a práctica é facer a obra
en euskera e despois a tradu-
ción. As traducións danche tem-
po de ir recollendo parte das
acotacións que che fan e corri-
xir. Na obra orixinal falaba que a
casulla do crego o Domingo de
Ramos era verde e despois dun-
ha carta dun crego lector, que
me dixo que era vermella, xa o
incluín ben na tradución. Como
ese detalle hai moitos, e non só
formais, e estou convencido de
que correxir é parte fundamental
do acto creativo. 

A novela trata algo da es-
colla de defensa da lingua,
cando o protagonista xoga
coas fillas a agachar palabras
en caixas de mistos e enterra-
las no xardín.

Ese mesmo feito ten unha ló-
xica narrativa, é un xogo como
tantos que se fan cos nenos para
que aprendan algo, pero para
quen o queira ler doutro xeito ten
un simbolismo claro. En todas as
etapas da obra usei o emblema
da bolboreta e o sepulcro, que é
xa antigo e pasa por ser o mellor
sobre a morte e a vida, a morte e
a resurrección. Na escena que
evocas hai unha tumba e unha

bolboreta, pero tamén no refuxio
do americano hai un chapeu, ou
hai un cabalo enterrado que vai
asomar e bolboretas por todo o
libro con diferentes sentidos. Eu
considero que unha persoa só
pode acadar momentos felices
na súa vida se ten unha visión
propia da vida e escolle un itine-
rario dos moitos posíbeis.

A novela presenta diferen-
tes opcións, que parecen sinalar
tamén os dilemas dunha xene-
ración, é a súa?

Falo do que coñecín e expe-
rimentei moito. Escrebo sobre
aqueles que coñecín de perto e
coincidiron conmigo na patria
máis importante, que é o tempo.
A todos os desa época a lectura
seralle moi cercana. Na novela
falo de como se superpuxeron
dous tempos diferentes. Como
anécdota podo contar que cando
escoito falar da Revolución
China por primeira vez, eu que
non ouvira xamais falar de nin-
gún chino, é un día me pasan un
libro que poñía Libro Vermello
de Mao-Tse-Tung. Ese cambio

é crucial, porque cando me dan
ese libro ou outros que che pa-
saban como Manual para el
empleo de las armas, que era un
libro vermello da ETA, ou as
Obras Completas de Lenin... a
partir da aparición desas formas
de pensar, dese léxico a vida é
diferente por completo. Ese foi
o material narrativo que utilicei.

Sempre hai unha tenta-
ción de ver compoñentes au-
tobiográficos?

Quen me coñeza sabe que
hai eses elementos autobiográfi-
cos. Xa que falo para Galiza, di-
reiche que nun momento que se
fala do xaponés Toshiro, e se fa-
la dunha sala de festas, sitúome
mentalmente nesa precisa sala
porque alí coñecín a Carlos Ca-
sares, cando el tiña vinte e oito
anos e eu dezanove. Eu paseaba
por alí e el tamén, porque daba
clase nun instituto. Non nos co-
ñecíamos de nada e puxémonos
a falar precisamente fronte a esa
sala que se chamaba La Jaula.

Na obra hai un contraste
explícito entre o mundo do

campo e o da cidade. Refírese
a mantenta ao mundo rural
en termos de Arcadia feliz.

A idealización é un punto de
partida para calquera persoa. Na
xuventude a idealización de cal-
quer aspecto é moi forte. No li-
bro fágoo expreso e para máis
insistencia cito a Virxilio. Hai
quen poida ver nisto unha falta
de descripción obxectiva, así
non son os campesiños,... e van-
mo a dicir a min que fun cobra-
dor da luz catro anos caserío por
caserío e pelexei con todos os
cans imaxinados e até me traba-
ron! É unha parvada pensar que
é un libro de socioloxía. É unha
descripción subxectiva, pero os
xóvenes, e os da miña xenera-
ción con seguridade, sempre ti-
veron unha idea de paraíso, que
ás veces lles fixo mover monta-
ñas e outras destruílas. Se para o
comunismo o ideal estaba en
Cuba ou Rusia, para outra xente
estaba no pasado ou nunha ima-
xe estereotipada do mundo cam-
pesiño que viña de antigo. 

Fai unha descripción da

época na que o peso da gue-
rra, a presenza dos antigos re-
presores, as gañas de sacudir-
se a ditadura, case indica a
inevitabilidade da violencia.

Así foi como o vin e o vivín
tanto eu como os personaxes. A
miña visión como Atxaga é que
en Euskadi, pero tamén en Ca-
taluña, en Galiza e por moitas
partes, quizais polo tirón ro-
mántico do Che Guevara, pen-
sábase como normal esa presen-
za digamos en xeral da “guerri-
lla”. Cando estudaba Económi-
cas integrarte nun comando, e
pasar de ir a unha clase de his-
toria a organizarte para tirar un-
ha bomba, vivíase cunha certa
normalidade. Non parecían, co-
mo despois resultaron ser, un-
has decisións terríbeis, para to-
do o mundo e desde logo para o
País Vasco. Sempre digo que o
surximento de ETA foi unha
mistura entre o prestixio das
múltiples guerrillas, do Che
Guevara, con esa ideoloxía ro-
mántica e un pouco inconscen-
te, e a represión franquista da
guerra e a posguerra. 

Aparece tamén ese dilema
cando un fillo coñece a verda-
de do pai implicado na repre-
sión e no crime franquista.

A primeira vez que escribín
disto foi nun poema, unha miga
inocente, que falaba das grinal-
das negras que van unindo xene-
racións. A miña impresión é que
cando hai violencia nun lugar as
consecuencias prolónganse cen-
tos de anos, non se limitan a un-
has poucas xeneracións. É unha
resurrección de Caín que se
transforma en cada xeneración,
con roupas, excusas ou ideoloxí-
as diferentes. Quizais sexa un
pouco ahistórico, pero paréceme
que cando comeza a violencia é
Caín que bota a camiñar e non
sabemos cando parará. Eu vin
perfectamente desde meados
dos anos 60 que calquer cousa
contra o réximen parecía lexíti-
ma, e así se escribiu e se falou
nos discursos e nas reunións.
Porque a guerra e a posguerra
foran espantosos e os mesmos
fillos dos represores aceptaban
esa lóxica. O libro está cheo de
epitafios e un deles é o do final
dunha época, porque hoxe vivi-
mos un dos momentos históri-
cos nos que hai unha fenda e un
corte. Dentro de vinte anos as
miñas fillas pensarán que todo
iso que eu conto ocurriu hai mil
anos, tanto cambiarán as cousas.

A vostedes esíxenlles pro-
nunciamento público como
intelectuais e ao mesmo tem-
po ocúltase o que din.

Para certos sectores e gru-
pos políticos tanto ten o que di-
gamos, teñen xa o guión escri-
to. Ao principio extrañábanos
que cando un grupo de escrito-
res en euskera facíaamos un
manifesto moi forte, e mesmo
eramos advertidos por ETA,
iso non tiña ningún eco fóra do
País Vasco. Cando fixemos
campaña en favor de Ezker Ba-
tua, Saramago, Vázquez Mon-
talbán e eu mesmo publicamos
un texto do que se buzonearon
un millón de exemplares e non
se publicou en ningún lado.
Asústame de entrada pero xa
estou afeito.♦
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Bernardo Atxaga
‘O fillo do acordeonista

é tamén o epitafio da violencia’
XAN CARBALLA

A última novela de Bernardo Atxaga, O fillo do acordeonista, ven de ser pu-
blicada en galego por Xerais. Anteriormente xa algunhas das súas obras máis
emblemáticas viran luz na nosa lingua. Atxaga reflexiona sobre o libro, cando
aínda palpita a polémica que envolveu unha crítica da obra no diario El País.

XAN CARBALLA



Un suceso artístico sen prece-
dentes e unha inesperada re-
cepción de público que se ve
acompañada da positiva res-
posta que, paralelamente, man-
tén en Lisboa a magna exposi-
ción dedicada a Helena Vieira
da Silva, a outra grande figura
da pintura lusa.

Logo de superar sobrados
os 100.000 visitantes que se
achegaron ás salas do museo
do Porto, Paula Rego colócase
á altura mediática de citas tan
recentes como a da fotógrafa
americana Nan Goldin, unha
autora de culto nos circuítos
expositivos occidentais. Pou-
cos son xa os días que quedan
para disfrutar da agradecida e
gran canti-
dade de
obra que se
expón de
Paula Re-
go. Óleos,
gravados e
pasteis e,
entre eles
todos so-
brancean-
do, os seus
xa míticos
e combati-
vos cadros
dos anos
sesenta que
pintara pa-
ra denun-
ciar cos
pinceis as
d i t a d u r a s
ibéricas de
Salazar e
F r a n c o .
Obras co-
mo “Sala-
zar a vomitar a Patria” ou “Os
cães de Barcelona” nas que se
visualizou o compromiso so-
cial e político de Rego desde
unha capacidade narrativa
contrastada e capaz de cauti-
var a intertextualidade precisa
para armar un imaxinario
plástico no que a literatura
mostra a súa indisimulábel in-
fluencia.

O caso é que aínda que na-
cida en Lisboa en 1935,  desde
1952 Londres é un lugar co-
mún para a pintora lusa e In-
glaterra unha escola de amiza-
des na que chega a construír a
complicidade precisa para si-
tuarse á par de clásicos con-
temporáneos como Bacon ou
Freud.

A pintura de Rego ten sido
ás veces acusada de estar moi
apegada a Lucien Freud e mes-

mo de ser excesivamente na-
rrativa. Paula Rego non disi-
mula o seu achegamento á tra-
dición do gravado cosmopoli-
ta,  tan ligado ás revistas ilus-
tradas. Os seus cadernos de es-
bozos e deseños de prepara-
ción, expostos no Serralves,
son testemuña dunha querenza
que tamén se afirma e bebe no
comic culto que se realiza en
Europa desde 1955.

O certo é que a súa pintura
cautiva a distintos e case masi-
vos públicos até lograr des-
prender un aura de obra mes-
tra en tempos de condicionan-
tes postmodernos e concep-
tuais, tan habituais no museo
do Porto. A ampla lectura que

Rego reali-
za da his-
toria da ar-
te “amaes-
tra” a quen
se sitúa an-
te calquera
das súas
obras. Os
visitantes
len con ela
os clásicos
e recoñé-
cense nun-
ha pintora
na que ato-
pan desde
R e m -
b r a n d t ,
Degas ou
Goya e,
s o b r a d a -
mente, a
L u c i e n
Freud. To-
do un
exerc ic io

de memoria e rigor plástico
que, xa no século XXI, recon-
cilia coa pintura e o lenzo. 

Portugal déralle á contra
durante moitos anos malia o
esforzo dun selecto e atrevido
grupo de críticos. Paula Rego
tardou en ser recoñecida no
seu país a conta do seu exilio
entre voluntario e forzado en
Inglaterra. Unha terra que a
acolle e onde casou co tamén
pintor Victor Wiling. Alí obti-
vo cinco doutorados honoris
causa e nela imparte aulas
maxistrais desde 1976 para
transmitir o poderío dunha
muller que non esquivou nun-
ca, como apunta a especialista
na súa obra Ruth Rosengar-
ten, a explotación de xénero
no discurso pictórico de tantas
das súas máis celebradas pe-
zas.♦
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Paula Rego ao fin abraia no Porto
O Museo de Serralves completa
a máis ampla antolóxica da artista portuguesa

X. ENRIQUE ACUÑA
Xa fora a grande sorpresa daquela exposición que iluminara o
Auditorio de Galiza compostelán en 1999 baixo o título de “A
Escola de Londres”. Unha mostra que servira para admirar por
vez primeira no noso país a espectacular pintura de Bacon e Lu-
cien Freud e que descubriu unha impactante e pouco coñecida
Paula Rego. A mesma que ao fin triunfa no seu país e converte
a mostra antolóxica do Museu de Arte Contemporáneo de Se-
rralves no éxito máis desbordante da actual arte portuguesa.

Paula Rego.

Sen título 1, 1998.

Metoforseándose segundo Kafka, 2002.



Músico cubano dos sesenta, o pia-
nista e compositor Felo Bergaza
nas noites de cabaré Tropicana
sorprendía ao público con radicais
arranxos musicais que interpretaba
nun piano de cola. Referíase a eles
como desarranxos, ao quedar o
seu número inicial totalmente mu-
dado tan só mantendo a estrutura
central. É precisamente o concep-
to de desarranxo o que artella a no-
va mostra que se inaugura o ven-
res 21 de xaneiro nas instalación
do museo vigués de arte contem-
poránea, unha selección de obras
comisariada por Gerardo Mosque-
ra, na que por primeira vez se ofre-
cen obras exhibidas nunha das ci-
tas da arte brasileira contemporá-
nea con máis prestixio.

Con esta mostra, preséntase
en Vigo unha escolma do que se
está a realizar actualmente nun
dos espazos máis innovadores a
nivel internacional, unha selec-
ción que lle dá a volta ao estable-
cido e ao academicamente fixa-
do, pero sen caer nunha antoloxía
da arte do Brasil, como indica o
propio comisario. Sara Ramo,
Leonilson, Fernanda Gomes,
Paulo Climachauska, Adriana
Varejão, Vik Muniz, Lucas Levi-
tan e Jailton Moreira son algúns
dos autores participantes na mos-
tra e algúns dos protagonistas

máis importantes das novas
orientacións brasileiras. Xunto a
eles poden contemplarse as ache-
gas de Umberto Costa Barros,
Adriano e Fernando Guimarães,
Ernesto Neto e Cildo Meireles. 

Nun momento no que semella
impoñerse  no mundo unha sorte
de “linguaxe artística internacional
froito da maior internacionali-
zación dos circuítos e do mercado
da arte”, para o comisario da mos-
tra “os brasileiros, máis que falar
nesta linguaxe con acento, están a
construíla á brasileira, reinventán-
doa ao seu propio xeito”.

Ademais dos artistas brasilei-
ros, na mostra inclúense autores
doutras nacionalidades que non vi-
ven no Brasil. En Vigo, única sede
do estado que exhibirá estas obras,
inclúense ademais creacións do ar-
tista galego Jorge Barbi.

Actividades complementarias

Paralelamente o museo ten pre-
vista a realización dun taller de
performances, O xogo, o discur-
so e o corpo, dirixido polos artis-
tas Adriano e Fernando Gui-
marães, que terá lugar no mes de
febreiro e que estará dirixido a
artistas e estudantes de Belas Ar-
tes, de artes visuais, de artes es-
cénicas e disciplinas afíns.♦Nº 1.160 ● Do 20 ao 26 de xaneiro de 2005 ● Ano XXVIII

Desarranxos
do Brasil

MAR BARROS

O MARCO acolle a mostra 20 desarranxos, un percorrido polas propostas máis innovadoras da arte con-
temporánea brasileira recollidas da exposición Panorama 2003, unha das citas máis destacada do país
americano. Esta é a primeira vez que Panorama viaxa fóra de Brasil e se presenta internacionalmente.

Á
esquerda,
Copulônia,
de Ernesto
Neto
(Colección
do Museo
de Arte
Moderna
de São
Paulo);
abaixo,
Non hai
nada
oculto
diante dos
teus ollos,
de
Jorge
Barbi.
A carón
destas
liñas,
Os ríos por
meu fluido
entrego
meu
coração, 
de
Leonilson
(Colección
Eduardo
Brandão e
Jan Fjeld,
São
Paulo).



Se até hai pouco era máis doa-
do coñecer a programación das
salas madrileñas que ler as no-
vidades discográficas dos gru-
pos galegos, con este novo ano
veñen de saír a rúa dúas revis-
tas musicais coa intención de
darlle unha volta ás tornas. 

Por unha parte, xa se está a
distribuír o segundo número de
Distrito Son, unha publicación
que saíu á luz da man de Alber-
to Montañés e que quere con-
verterse no punto de referencia
dentro da música feita e escoi-
tada no país. Cos xeitos dos
grandes lanzamentos das mul-
tinacionais do disco presentou-
se na sala Capitol baixo os rit-
mos de Mega Purpel Sex Toy
Kit e Jolie Rouge, unha inicia-
tiva pioneira en Galiza, no
marco dun concerto no que es-
tiveron presentes músicos, dis-
cográficas e produtoras.

Como explica o director de
Distrito Son, Alberto Monta-
ñés, “o proxecto naceu hai al-
gún tempo ao constatar un gru-
po de amigos relacionados coa
música que facía falla unha pu-
blicación na que se abordasen
todos os sectores musicais de
Galiza”. “Sempre fomos o re-
duto nas revistas estatais, o re-
sidual, e nós queríamos ser o
centro”, sinala.

Estruturada en diferentes
apartados, atendendo ao folk,
ao pop e rock, hip-hop, jazz,
blues e á fusión, Distrito Son
parte cunha tirada de cinco mil
exemplares, integramente en
galego. “A sociedade galega,
–comenta o director-, está o
suficientemente madura para
superar a idea de que todo en
Galiza é folk. Neste momento
existe un movemento de novas
expresións musicais e quere-
mos servirlles de plataforma”. 

Os lectores poderán atopar
nas súas páxinas axendas de
actividades programadas en
salas e locais galegos así como
crónicas de concertos, reporta-
xes de grupos que actuaron no
país e análises das novidades
discográficas.

A nova publicación, cunha
periodicidade mensual, distri-
buirase fundamentalmente por
tendas especializadas e esta-
blecementos públicos, como
bares ou salas.

Folkus, no eido da tradición

Esa mesma constatación de
que no país non existían sufi-
cientes revistas de temática
musical, nin sequera no referi-

do á musica de raíz, impulsou
tamén a Rafa Cachafeiro e a
Roi Maceda a levar a diante e
cunha periodicidade bimen-
sual, a revista Folkus, centrada
nos contidos folk e de world
music. 

Unha entrevista aos mem-
bros de Quempallou e a Susa-
na Seivane, un repaso pola his-
toria do Festival de Ortigueira,
unha reportaxe sobre o grupo
Treixadura así como recomen-
dacións de locais de concertos
e críticas discográficas foron
algún dos contidos cos que se
estrenaba Folkus o pasado mes
de novembro. Con todo, e co-
mo indica o seu director, esta
nova revista pretende conver-
terse nun medio no que os ar-
tistas galegos poidan ter a súa
promoción natural.

“Non queremos ser unha
revista de músicos para músi-
cos, senón unha publicación li-
bre que chegue ao gran público
e que informe do que está a su-
ceder en Galiza no eido do
folk, o celta e o tradicional”. 

Sae a rúa cunha tirada de
tres mil exemplares que se po-
derán adquirir en locais rela-
cionados co folk, pubs, librerí-
as, conservatorios, escolas tra-
dicionais e estudios de grava-
ción. 

Deste xeito, Distrito Son,
de carácter máis xeral, e a pu-
blicación centrada en música
folk e world music Folkus sú-
manse a Cartafol, a única pu-
blicación especializada que se
vendía no país e que presenta-
ba os seus contidos a través de
monográficos. Agora, con va-
rios números no mercado am-
bos directores fan unha boa va-
loración da acollida que ambas
publicacións están a ter aínda
que non perden de vista que
“neste país non é doado que
este tipo de revistas sobrevi-
van”. Neste sentido, Alberto
Montañés recorda a desapari-
ción de revistas como Na Gait,
dirixida por Emilio Sampedro,
un dos impulsores, por outra
parte, da revista Festa e Espec-
táculo e do novo proxecto Dis-
trito Son. Con todo, os dous
responsábeis coinciden en que
en Galiza falta moita infrae-
tructura, non só publicacións,
dentro da industria discográfi-
ca e Rafa Cachafeiro sinala
neste sentido, que aínda existe
moito control por parte das
institucións públicas. “Os go-
bernos teñen que coidar a cul-
tura pero até certo punto e aquí
chegamos ao extremo”.♦
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Un novo
rei Lear
MARICA CAMPO

Italo Calvino sinala como
nota identificadora dun
clásico o feito de que

sempre regresemos a el.
Clásico entre os clásicos,
Shakespeare é talvez o
autor máis (re)lido e, polo
tanto, máis reinterpretado.
E é que, as grandes obras,
pódense reducir ou estirar,
utilizar segundo as
necesidades ou serlles fieis
até a última letra, mais
nunca descoñecer. 

Días para volver ao Rei
Lear, aquel que, chegado a
unha idade, decide dividir o
reino entre as tres fillas.
Para facer o reparto, quere
que cada unha delas
verbalice o amor que lle
profesa. Fano con profusión
de palabras Regan e
Goneril, mais non Cordelia,
a menor, malia ser a que
máis o quere. As primeiras
reciben a súa herdanza e
non tardan en desprezar o
ancián. Cordelia terá que ir
ao exilio, mais finalmente
casará co rei de Francia.
Unha longa serie de intrigas
dará como resultado último
que, tras a morte de toda a
familia, o reino pase ás mans
do conde de Glocester.

Ao rei Lear perdeuno o
desexo de ser adulado e son,
precisamente as
aduladoras, as que primeiro
lle dan as costas. 

¿Cal sería a historia se o
rei, mantendo a unidade
das fillas, preservase tamén
a integridade do reino?
Certamente non habería
traxedia e, daquela, non
tería interese literario. 

O argumento tamén
podería ser este: Rei Lear
entrégalle o reino ás tres
fillas e elas deciden
libremente quen ha ser a
sucesora. As tres, de
caracteres diversos,
manteñen, porén, a unidade.
Mais o pai, que bota en falta
o poder e os afagos, dedícase
a lles falar mal ás unhas das
outras. ¿Non lles parece
moito máis patética a imaxe
deste rei que a daquel
desprezado por fillas e
servintes? Este, dificilmente
poderá promover afecto. Se
acaso, a compaixón que
espertan os seres posuídos
por unha doenza anímica, a
da egolatría sen límites.
Aquí si hai traxedia e é
literario. Mais eu, esta vez,
falo da vida.

Como gosto dos finais
felices, imaxino e escribo
que rei Lear le un día na
tristura dos ollos de
Cordelia, a filla que, porque
o quere ben, non o afaga e
lle di as verdades. Daquela
pon ao servizo da unidade
do reino a nobreza que,
malia todo, garda no
corazón. ♦

Revistas
de música

MAR BARROS

Folkus, dirixida por Rafa Cachafeiro e Distrito Son, de Alberto Montañés, son as dúas no-
vas revistas de información musical que botaron a andar con este novo ano. Dúas propos-
tas que veñen encher o baleiro existente no país no que a publicacións deste tipo se refire.



Un ring de boxeo, unhas cordas
delimitando tres por tres metros
e dous equipos enfrontados. Aín-
da que poda parecer unha pelexa
ao máis xenuíno estilo america-
no, con estas premisas parte a
primeira Liga de Improvisación
para Xóvenes Afeccionados (LI-
XA), unha iniciativa pioneira en
todo o estado que se desenvolve-
rá dende o venres 21 de xaneiro
e o 19 de febreiro no concello de
Vigo. O proxecto, coordinado
por Francisco Peleteiro, artéllase
ao redor dos denominados com-
bates de improvisación, un novo
xeito de facer teatro onde dous
equipos enfróntanse entre si, pre-
parando durante vinte segundos
unha improvisación a partir dun
tema escollido polo público.

Co obxectivo de “darlle un
pulo ao teatro afeccionado e de
achegar as artes escénicas aos
máis novos” arranca o próximo
venres a LIXA, un proxecto in-
cluído dentro do programa Súbe-
te ao Castro, co que a concellaría
pretende ofrecer unha alternativa
cultural para os mozos da cidade
ao tempo que tenta recuperar un
espazo de lecer. 

“É adictivo”, comenta o co-
ordinador do proxecto referíndo-
se aos combates, e “non hai tem-
po para aburrirse. A xente que
proba repite”. Con estes recla-
mos e co atractivo de que o pú-
blico presente ten unha función

destacada, foron moitos os parti-
cipantes que se sumaron a este
primeiro encontro de teatro de-
portivo. En total son cen os acto-
res de entre 13 e 31 anos e dez os
equipos que competirán, entre
institutos, a Asociación Veciñal
de Cabral, a Escola Municipal de
Teatro e o Centro Cultural de
Coruxo, superándose así as ex-
pectativas iniciais.

A organización agarda que a

acollida de público sexa boa, aín-
da que non perden de vista un
dos principais problemas cos que
se atopa o teatro en moitos pun-
tos de Galiza, que pasa pola “fal-
ta dun público acostumado a acu-
dir a este tipo de espectáculos”.

Para Francisco Peleteiro, en
calidade de membro fundador da
Asociación Central de Teatro, es-
te tipo de iniciativas serven para
consolidar boas propostas dentro

do eido afeccionado. “Neste te-
rreo hai moi boa calidade, con
moitas compañías, pero co pro-
blema de que están illadas e non
existe comunicación nin proxec-
tos conxuntos”, sinala. “Cómpre
facerlle ver ás institucións que te-
ñen que apostar máis en serio por
este arte, establecendo un circuíto
cultural e creando, como noutras
partes do estado, toda unha rede
de turismo cultural, que está de-
mostrado que é rendíbel”.

Dos rings á Escola Superior

Este ano está previsto que se ma-
terialice en Vigo unha das de-
mandas máis antigas que se ve-
ñen formulando dende hai anos
dentro das artes escénicas, a cre-
ación dunha licenciatura especí-
fica ao mesmo nivel que a de Ca-
talunya e Madrid, aínda que de
momento non conta cun espazo
físico definido. “Para o teatro su-
poría dar un paso máis alá –ex-
plica Francisco Peleteiro-, por-
que os futuros actores e direc-
tores non terían que emigrar para
poder aprender a profesión, o
que implicaría que a riqueza cul-
tural quedaría en Galiza. Ao
mesmo tempo converteríase en
baluarte do teatro galego, pode-
ría dinamizar todo o panorama
cultural da comarca e rachar cos
hábitos do público no que a artes
escénicas se refire”.♦
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José Manuel
Vilabella 
‘A gastronomía
é a literatura
do século XXI’

A.N.T.
Vén de ser galardoado co
premio nacional de xorna-
lismo gastronómico Álvaro
Cunqueiro polo seu traballo
Os cocidos do outro Camiño
de Santiago que se publicou
o pasado verán na revista
Restauradores. Que signifi-
ca recibir este galardón?

Álvaro Cunqueiro é un
nome emblemático non só
na gastronomía galega se-
nón tamén na do Estado, así
que que me dean un premio
co seu nome é unha honra. 

En que consistía o seu
artigo?

Ao facer referencia ao Ca-
miño de Santiago sempre se
fala do Camiño Francés e es-
quécense os outros percorri-
dos espureos. A xente ía a
Compostela por onde podía.
Todos eses novos trazados fo-
ron xerando un xeito de comer
característico e diferenciado.
Unha desas comidas é o coci-
do e eu artellei o traballo sobre
eses primos que lle saíron.

Que cómpre reunir pa-
ra poder facer periodismo
gastronómico?

Non o sei. Sempre estiven
traballando neste eido e agora
non marcho porque non me
deixan. Coido que a gastro-
nomía é a literatura do século
XXI. Superada a época da fa-
me chega a do apetito e con
ela xurde un novo xeito de
comer e de falar de comida. 

Que destacaría da gas-
tronomía galega?

É unha cociña acabada, na
que podes empezar en galego
e rematar en galego, porque
ten pans, viños, primeiros pla-
tos, segundos, postres... É un-
ha gastronomía moi xenerosa.
Os escritores que fixeron as
mellores páxinas da literatura
gastronómica do Estado eran
galegos. Así podemos atopar
a Picadillo, Cunqueiro ou
Emilia Pardo Bazán.

Con que quedaría, cun
cocido ou cuns canapés?

Cocido sempre.
Comida de restaurante

ou da casa?
Onde mellor se come é

nos resturantes, da man dos
bos profesionais, o da comi-
da caseira é unha entelequia.

É recoñecido dentro da
literatura gastronómica,
pero, dentro da cociña?

(Risas) Non, en absoluto,
son un ignorante. Xa quixera
eu cociñar. Ao máis unhas
verduras á prancha, pero ne-
cesito que mas gaben moito.♦

Silencio, improvísase
MAR BARROS

Por primeira vez en todo o Estado ponse en marcha a única Liga de Improvisación
de teatro, na que diversos grupos de teatro afeccionado combaterán dramatica-
mente sobre un ring. A iniciativa, organizada pola Concellaría de Xuventude de Vi-
go, contará coa participación de dez equipos e durará ao redor de catro semanas.

Os combates de improvisación
xurdiron nos anos setenta en Ca-
nadá como un experimento tea-
tral, que en pouco tempo se con-
verteron nun xogo con numero-
sos seguidores até o punto de
que na actualidade contan cunha
Liga Profesional de Improvisa-
ción televisada. Como outros
produtos culturais, este novo
formato dramático comezou a
exportarse a países como Arxen-
tina, Francia e México. Hai dez
anos asentouse en España, da
man da compañía de teatro Asu-
ra, quen ademais de facer repre-
sentacións deste tipo, iniciou a
primeira Liga de Improvisación
Madrileña. Como espectáculos

esporádicos, os combates de im-
provisación chegaron a Galiza
no ano 2002 a través da Aso-
ciación Central de Teatro, que
opera en Vigo e que está com-
posta por xente nova. Como ex-
plica Francisco Peleteiro “sou-
bemos deste novo formato vía
internet e comprobamos que
funcionaba”. Agora vénse de
dar unha volta de torca, inaugu-
rando nese mesmo concello a
única liga deste estilo dirixida
aos grupos afeccionados, supe-
rando as expectativas iniciais.
Con todo, os organizadores
agardan poder continuar con es-
te proxecto ampliándoo, en vin-
deiros anos, ao público adulto.♦

Historia de rings

Presentación oficial da Liga de Improvisación de Xovenes Actores. Lohengre, única compañía de Vigo que fai espectáculos improvisados, fixo unha intervención.          PACO VILABARROS
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O Voo do Moscardo                           José Viale Moutinho

O protagonista do primeiro filme
português de ficção chamava-se
Diogo Alves e terá nascido em
1810 na paróquia de Santa Gertru-
des, no bispado de Lugo. Conto
que o meu querido amigo Dario
Xohán Cabana se dê ao trabalho
de, quando lhe sobrar tempo, tirar
esta naturalidade a limpo. O pai era
Anselmo Alves e a mãe Rosa Al-
ves. Leite Bastos (1841-1886) es-
creveu um romance de aventuras
intitulado Crimes de Diogo Alves
(ed. 1877), integrado na colecção
Flores Românticas! Pai da literatu-
ra de género em Portugal, Leite
Bastos assentou a sua obra no pró-
prio processo de Diogo Alves e na
imprensa da época. Esta, em 1836,
começou a registar o aparecimento
de cadáveres sob as arcadas do
aqueduto das Águas Livres, ainda
hoje em pé, nas imediações da
Ponte 25 de Abril. Em Lisboa, na-
turalmente. Vejamos esta figura de
galego que não se contentou com o
futuro de infeliz migrador, traçados
pelos seus pais. Mas, antes do
mais, uma nota sobre o aqueduto.

A falta de água sempre foi um
drama em Lisboa. Agravou-se no
século XV, pelo que as pessoas tin-
ham de fazer grandes filas de espe-
ra junto dos poucos poços e chafa-
rizes da capital. Isto levava a cenas
de pancadaria, por vezes até à mor-
te! Dizia-se “que se ia por água e se
regressava com sangue!” E a ver-
dade é que o problema da água em
Lisboa só poderia ser resolvido
com um aqueduto, o qual acabaria

por ser construído no reinado D.
João V, porém a expensas do pró-
prio povo de Lisboa. Assim, no Ar-
co das Amoreiras foi posta uma ins-
crição que dizia: “No ano de 1748,
reinando o piedoso, feliz e magnâ-
nimo Rei João V, o Senado e povo
de Lisboa, à custa do mesmo povo
e com grande satisfação dele, intro-
duziu na cidade as Águas Livres
desejadas por espaço de dois sécu-
los, e isto por meio de aturado tra-
balho de vinte anos a arrasar e per-
furar outeiros na extensão de nove
mil passos”. Porém, no reinado se-
guinte, o de D. José I, o primeiro-
ministro Marquês de Pombal man-
dou substituir essa inscrição por es-
ta: “Regulando D. João V, o melhor
dos reis, o bem público de Portugal,
foram introduzidas na cidade, por
aquedutos solidíssimos que hão-de
durar eternamente, e que formam
um giro de nove mil passos, águas
salubérrimas, fazendo-se esta obra
com tolerável despesa pública e
sincero aplauso de todos”. Assim,
não se sabia que, efectivamente, fo-
ra o povo a pagar! Logo em 1748 as
águas já corriam no novo aqueduto,
mas só em 1799, 67 anos depois do
início da construção, é que a obra se
concluiria. 

Foi nesta altura que surgiram
os famosos aguadeiros, na sua
maioria galegos, que transporta-
vam pelas ruas de Lisboa barris
de água que vendiam pelas ca-
sas. Abasteciam-se nos chafa-
rizes e depois lançavam os
seus pregões: “Há água fres-

quinha! Quem quer, quem quer?” 
Ora, conta Leite Bastos, quan-

do o Diogo Alves “esteve em esta-
do de pegar num barril, foi manda-
do para Lisboa com outros vizin-
hos. Na véspera confessou-se e
despediu-se dos parentes”. A mãe
disse-lhe: “Vai-te, filho, e pega-te
a Nossa Senhora!” E as noticias
que chegavam a Santa Gertrudes
lá do galeguinho em Lisboa eram
as melhores, que trabalhou sempre
nas melhores casas fidalgas da ca-
pital. Até que nunca mais escreveu
a dar noticias. Estava já com as
piores companhias e era amante da
Parreirinha, uma taberneira faci-
norosa, que o precipitou no crime.
E, um triste dia, Diogo Alves
arranjou uma chave do aqueduto e
passou a fazer dele o seu campo de
caça aos desgraçados que anda-
vam com dinheiro próprio e al-
heio. Gente assaltada, voava lado
alto ao empedrado do caminho. Os
jornais diziam que era uma corren-
te de suicídios. Mas tudo acabou
por descobrir-se, entre denúncias e
investigações. E Diogo Alves e os
seus cúmplices foram condenados.
Ele à forca e os outros ao degredo.
Curiosamente, as tristes aventuras
de Diogo Alves constituiram o pri-
meiro filme de ficção português,
em 1907, realizado por Lino Fe-
rreira, que fixou incompleto…
porque os actores embarcaram
quase todos para o Brasil quando
menos se contava! Voltaria o filme
a ser realizado, desta vez por João
Tavares, em 1911. Ainda há cópias

na Cinemateca Nacional. Um dia
voltaremos a isto.

Aguadeiros

A profissão de aguadeiro não podia
ser exercida de qualquer maneira.
Tinham de se inscrever e de obter
primeiro a autorização na Câmara e
também tinham de usar ao peito um
emblema da cidade. Além disso,
eram obrigados a dar auxílio à po-
pulação em caso de incêndio. Nes-
ta época ainda não havia bombeiros
organizados como actualmente e,
por isso, cada aguadeiro devia re-
gressar a casa sempre com um ba-
rril bem cheio, não fosse acontecer
as chamas de um incêndio fazerem
das suas durante a noite. 

Apesar de nos dois séculos se-
guintes se terem construído mais
condutas para trazer outras águas
para Lisboa, a verdade é que o
Aqueduto das Águas Livres fun-
cionou até 1968! A sua última
missão foram alguns abasteci-
mentos de pequena escala na re-
gião de Sintra. Actualmente já não
funciona como aqueduto, mas es-
tá aberto a grupos de pessoas que
queiram visitá-lo e conhecer a sua
história e também a própria histó-
ria da cidade de Lisboa. 

Resta dizer que se contam
muitas outras histórias sobre o
aqueduto, como aquela que fala
de Diogo Alves. E também se diz
que José Teixeira da Silva, o céle-
bre Zé do Telhado, também andou
pelo aqueduto a fazer das suas.♦

O primeiro filme português de ficção
De viaxe
co ‘Galicien
Magazin’
MARGA ROMERO

Que dirán de nós? É o que
nos leva a ler aínda rela-
tos de viaxeiros, penso

agora en León de Rosmithal que
saíu de Praga en 1465 ou no in-
glés F. G, Bell, que nos visitou
no XIX, igual ca os portugueses
Silveira da Mota ou F. Paula
Mellado. Unamuno e Cela nas
súas crónicas non se sitúan “fóra
de”, é moito máis interesante a
narración de Josep Pla. Gosto da
crónica de J. Münzer, a Galiza
(1498) e penso na sorte deste
médico alemán, chegado desde
Núremberg, ao pasar por
Redondela, ao atopar a un
alemán nacido en Francfort, que
lle deu pousada, xa que na vila
non había. Facilitoulles todo o
que precisaban “pagando
naturalmente”. Problemas seme-
llantes para atopar onde deitar o
corpo tivo Claude de Bronseval
quen, chegado cos seus acompa-
ñantes á civitas Tudensis, foi ob-
xecto das mofas e das burlas dos
seus habitantes, “como se fosen
bárbaros ou sarracenos”,
salváronos dous irmáns predica-
dores que os levaron xunta unha
vella que lles valeu. E así nesta
cidade, foi a súa derradeira
estancia en Galiza, de onde con-
clúe, que o aloxamento estaba
considerado moi bo, mais “non
valía absolutamente nada”. Estas
pequenas incomodidades non as
deberon sufrir, xa que non se pa-
ran niso, o grupo de persoas que
visitou Galiza entre o 1 e o 18
de outubro do 2004, cunha via-
xe moi ben organizada por
Antón Porto (lector de Galego
na Universidade de Berlín) e
Mónica Góñez (lectora de Gale-
go da Universidade de Trier). Á
cabeza desta expedición
atopábase o profesor Dieter Kre-
mer, filólogo e coñecedor da
maxia dos topónimos. E así che-
garon, por vez primeira a algúns
lugares, desde a universidade de
Heidelberg: Felipe, colombiano,
Verena, Mirjam. Da de Trier
viaxou a estudante rusa Lidia,
Jette, que xa levaba uns meses
vivindo en Compostela e Meike.
Dous diarios de viaxe relatados
por Mónica Góñez, a visión da
galega que ve as reaccións e as
vivencias da xente de fóra, as
súas propias vivencias con esta
xente, e por Verena Hankel, que
ofrece as súas descubertas e via-
xe interior. Todo na revista ‘Ga-
licien Magazin’, número 15.
Ademais dos estudos sobre a co-
ciña de Meike Lipper, sobre a
xeografía de Verena Hankel e da
toponimia de Lidia Kounetsova.
Porto descobre o sabor da Saue-
rampfer, que medra en Santa
Tegra. Magníficas as fotografías,
moitas de Kremer. En Galiza,
esta publicación da asociación
galego alemá pode lerse en
bibliotecas e mercarse
nalgunhas librarías. As linguas,
as da asociación.♦

Exmo. Senhor Presidente da
Junta da Galiza: Com o respeito e
consideração devidos tenho a ousa-
dia de me dirigir publicamente a
Vossa Excelência para o informar
de certos abusos impróprios de ins-
tituições públicas dependentes do
seu governo e que apesar de os de-
nunciar repetidamente nos meus ar-
tigos persistem numa prepotente
atitude delituosa.

A Rádio da CRTVG, emissora
pública, tem vários programas de
música culta e neles se emitem
obras procedentes de fonogramas
comerciais mas também a partir de
registos sonoros realizados pelos
técnicos da emissora, o que se
conhece como produções próprias. 

O passado Domingo 9 de Ja-
neiro, o director e apresentador
do espaço ‘Concerto Popular’,
logo de anunciar que o programa
ia ser um resumo das Bandas que
participaram no 4º Certamem
que organizou a Deputação de
Pontevedra, e que não se repetiria
a peça obrigada em cada uma das
distintas secções, acrescentou:
“evitamos também as peças gra-
vadas com um imposto especial”.

Devo presumir que o director
dum programa radiofónico numa
emissora pública não é qualquer
pateta, e que acredita uma for-
mação na matéria tanto técnica
como legal. Como Vossa Excelên-
cia bem sabe, não existem impos-

tos especiais que gravem a música
e afirmar tal coisa num meio de
comunicação público só pode res-
ponder a uma turva intencionali-
dade, que espero não seja política
nem um veto encoberto. A falsida-
de das premissas invalida a con-
clusão ainda que esta seja lógica.

O registo sonoro duma obra
musical não pode ser realizado
sem obter previamente uma autori-
zação expressa e por escrito dos ti-
tulares dos direitos, ou seja: o au-
tor, os herdeiros ou quem tenha ce-
dida a exploração em exclusiva por
contrato de edição musical. Sem
essa autorização prévia, e mais a
dos intérpretes, toda gravação so-
nora é contraria a lei e qualquer uti-
lização, distribuição ou exploração
desse registo, inclusive a radiodi-
fusão, é totalmente ilegal. Só um
ignorante ou indocumentado pode
confundir autorização dos titulares
com imposto especial.

Algumas editoras têm enviado
facturas pelos direitos das obras,
mas a CRTVG as ignora, ainda
que a alguma editora não galega
sim que lhe pagaram. A Asso-
ciação de Editoras de Música
propôs à CRTVG negociar um
convénio que legalize o arquivo de
obras gravadas e regulamente a
justa, equitativa e legalmente irre-
nunciável remuneração dos auto-
res dessas obras; um convénio si-
milar aos assinados já com outras

emissoras públicas como a TVE
ou a Rádio Clássica de RNE. Nun-
ca responderam.

Tenho testemunhos de compo-
sitores galegos que foram convida-
dos a não editar as suas obras se
queriam ser programados na Rádio
Galega. Também me consta por
declarações de directores, que as
Bandas de Música recebem avisos
de não programar as obras editadas
dos compositores galegos se é que
querem sair em Concerto Popular.

Na página web da CRTVG re-
tiraram a informação das obras
que se emitem no espaço Concer-
to Popular, talvez num intento de
obstaculizar que o resto de auto-
res e editoras exerçam os seus le-
gítimos direitos, que não impos-
tos especiais, mas isso tão-só pro-
va que já conhecem o seu delito. 

O Centro Dramático Galego
também sabe algo disso quando
não identifica o autor da música
nalguma das montagens, como é o
caso de “Calígula” de Albert Ca-
mús onde uma música dum com-
positor vivo reforça a acção dramá-
tica de princípio a fim, mas sem a
autorização preceptiva. Outro tanto
acontece na colecção de CDes
“Música Clássica Galega” que pu-
blica o IGAEM. E assim muitos
mais abusos que seria longo de re-
latar. Não parece muito edificante
que as instituições públicas não
respeitem a legalidade vigente. 

Permita Vossa Excelência que
aproveite esta carta para lhe fazer
uma sugestão em nome dos com-
positores galegos. A próxima vez
que assine um convénio com uma
Orquestra, ou mesmo com Bandas,
Coros ou Agrupações Musicais em
geral, não esqueça incluir uma
cláusula de compensação musical
pelo dinheiro público que vão rece-
ber, e que repercuta na promoção
da actual criação musical galega,
sem descuidar a nossa história da
música culta. Não se trata de mo-
nopolizar a programação senão de
aplicar também na música o bilin-
guismo harmónico, ou mais bem fi-
larmónico. O lógico seria exigir
uma percentagem de horas de mú-
sica culta galega directamente pro-
porcional à percentagem que o sub-
sídio público representa no orça-
mento da Orquestra ou Agrupação.
Transitoriamente poderia estabele-
cer-se um período onde esse bilin-
guismo galego e extra-galego se
harmonizara em 25% e 75%. Mas
o que sim desafina muito é dar o
equivalente a quinhentos milhões
de pesetas anuais a uma Orquestra
Sinfónica que dedica menos do 1%
da sua programação aos composi-
tores galegos vivos.

Agradeço a atenção de Vossa
Excelência e fico na esperança
de ver corrigidos os abusos insti-
tucionais.

(Esta carta foi-lhe enviada ao
Presidente D. Manuel Fraga an-
tes da sua publicação aqui.) ♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

Bilinguismo filarmónico
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Barbanza
FRANCISCO CARBALLO

OBarbanza é unha
península; é todo un
mundo de Noia a

Boiro, da Curota ás dunas
de Corrubedo. No Barbanza
e na Terrra Chá tiveron o
berce tantos creadores da
nación que merecían
axuntarse máis e roubar o
Pindo para templo común.

Estiven estes días no
Barbanza cos mozos de
Boiro e coas xentes de
Aguiño. Invitáronme
porque en Boiro entre o
alcalde, o concelleiro Xoán
e os mozos fan estartelar
coa súa coherencia e porque
os de Aguiño celebraban
auto por Francisco Lorenzo
Mariño, (U2003).

Pode que moitos lectores
non lembren a Paco de
Aguiño-Francisco L.
Mariño. Mais en Ribeira e
no Barbanza inda o
lembran ben. A multitude
que se acercou ás
homenaxes dos días 14 e 15
e ao auto eclesial, en
Aguiño, son boa proba. Foi
abade de Aguiño máis de
corenta anos, desde os seus
vinte e tantos até a súa
morte. Un abade galego. Si,
do estilo de Rosendo de
Celanova. Foi mariñeiro cos
de Aguiño, profesor en
Ribeira, cura con todos os
do Barbanza. Paco de
Aguiño estivo nos
“Coloquios cristiáns” desde
os anos 60, con Irimia desde
o 77, coa mocedade do
Barbanza que mobilizou e
mobiliza esta península cara
a ideais de traballo e de paz.

Pero don Francisco de
Aguiño segue na súa
parroquia. Esta nin existía
cando o enviaron a creala;
Obra del e dos veciños.
Paga a pena ir a Aguiño:
templo orixinal –un templo
mariñeiro da Galiza–,
arredores que certifican a
súa pegada e a comunidade
veciñal dunha freguesía
cristiá que ora, canta e
decide. O templo fala:
quece moito no vran,
enfríase no inverno, di do
presente do esperado, todo
e sempre desde o mar, desde
o galego e desde Xesús de
Nazaré. Un poema branco,
azul e ocre.

Francisco Lorenzo
Mariño, corenta anos é
máis en Aguiño, cura
mariñeiro, profesor,
escritor, artista, apóstol.
Proba da presenza cristiá
nesta terra; proba dun
mundo posíbel; proba
dunha Igrexa galega a
recuperar por Galiza
adiante, porque en todo este
país existen templos,
parroquias, mosteiros e
conventos coloniais que
hibridan mais non crean
cristianismo. Francisco
Lorenzo Mariño foi un
crego cristián, galego de
nación e apóstol do
mundo.♦

Sen que ninguén o mande florece
o tradicional Entroido. E faino
cando lle corresponde no almana-
que, anunciando a primavera. Co-
rentena que complementa unha
sabia especie de ying-yang popu-
lar coa recatada, beatona e escu-
chumizada dona Coresma. Festa
máis viva aínda na Galiza do inte-
rior, onde concorren máis actores
que espectadores. Xinzo e Verín
rivalizan entre si, tanto a manter a
tradición como a creatividade, ou
esa outra terceira vía que se dedi-
ca a sacar modelos de disfraces do
anecdotario cotián dos medios. O
maxín, a leria e a lediciá ao poder. 

Domingo de Fareleiro, de
Oleiro, de Corredoiro, cos corres-
pondentes Xoves de Compadres e
Comadres, co Domingo de En-
troido, seguido do luns, o martes,
e o punto final no correspondente
Mércores de Cinza, que lembrán-
donos que todo pasa e  que os hu-
manos somos parte do humus, pe-
cha un tempo de liberdade, sim-
bolizado na praza pública  por un
deus-espantallo, Entrodio, Urco,
Meco ou o Momo, pendurado dun
pau ou entronizado. Ídolo, noutro-
ra de palla e farrapos, que traspa-
sa o tempo dende as saturnais ro-
manas, para ser queimado nun
irónico Enterro da Sardiña, cando
é o peixe o que habería que cele-
brar para, seguidamente, darlle
cumprimento ao tempo das vixi-
lias e os xexúns impostos por Do-
na Coresma, a que prohibe canto
significa a carne. Festa de ini-
ciación para os mozos, de relación
para todos, que simboliza un cam-
bio no comportamento, tamén na
dieta, a despedida da cachucha,
das restras de chourizos, da an-
droia ou botelo, rabo... orellas de

frade, torradas, filloas de sangue,
fariña ou de caldo... sen faltar os
viños que, con idioma propio, xa
falan por si mesmos. O tempo ca-
loroso de verán, nin a vareixa re-
comendarán tal menú. 

As mimosas e as camelias son
esenciais no escenario rural. Cada

bisbarra cun entroido ancestral e
diferente, pero sempre acompaña-
do de cor e leria, de aturuxos e ao
son das chocallas e das esquilas:
Boteiros de Viana do Bolo, Ciga-
rróns de Monterrei, Peliqueiros
de Laza, Felos do Carballiño, Xe-
nerais do Ulla, Galáns e Galanas

do Morrazo, Volantes de Chanta-
da, Irrio de Castro Caldelas, Ga-
mainchiños de Betanzos, ou o in-
vento das modernas Sábanas de
Viveiro.... Madamitos e Madami-
tas... e o guedelludo oso, pervi-
vencia antiga moi repetida en Eu-
ropa... O oso que, despois da Can-
deloria e o San Brais, esperta  con
estrondo do seu letargo, dando
golpes no peito, bocexando e pei-
deando... A Morena ou símbolo
do touro bravo que invade as eiras
e os rueiros, as congostras aldeás,
investindo os que miran.... Símbo-
los do caos, da forza bruta e do
instinto, da besta brava, que inva-
de agora o mundo urbano, organi-
zado en normas e leis... que ás ve-
ces cómpre anovar para non dexe-
nerar e apodrecer na rutina dos vi-
cios prendidos que cómpre ani-
quilar. Manda a fartura, as batallas
de fariña, símbolo de hórreos che-
os de semente, e que denantes foi
gran nas eiras, para moer no mui-
ño e coa que se amasa e coce pan
nos fornos... gran, alimento das
aves, pan noso de cada día, ense-
ña da paz... 

Festa rural ou festa urbana,
na que un ensaia consigo mes-
mo, cando do dereito se fai o re-
vés,... test social: polos xeitos de
diversión podemos comprobar o
estado anímico do pobo: os seus
traumas, resentimentos, medos
infantís, que tamén desembocan
en agresividade, nese mal gusto
que vai contra unha festa de ma-
durez, de creatividade, leria e re-
tranca, de auténtica e espontánea
liberdade. Rico recurso cultural e
turístico da vida e a espontanei-
dade dun pobo, no que manda a
forza intensa das súas sólidas
tradicións.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

A inmensidade simbólica
do Entroido galego 

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
Este venres 21 ás 20 h, Au-
la Sociocultural de Caixa
Galicia acolle unha confe-
rencia sobre este tema.

■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

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

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Co-
lectivo Camiños organiza,
unha nova tempada, de ro-
teiros abertos á partici-
pación de calquera persoa
interesada, por un prezo de
2 euros, con saída desde a
Estación de Autobuses, so-
bre as 11 da mañá dos do-
mingos para voltar á tardi-
ña. O domingo 30 visitan a
zona de Miraz en Guitiriz.
Ademais, como novidade,
o colectivo pon en marcha,
xunto coa recén constituída
asociación de consumo
consciente Millo Miúdo, a
actividade Horta, de ache-
gamento a agricultura eco-
lóxica, para o que contan
cunha terra no concello de
Cambre. Máis información
no telf. 649 759 734 (Da-
vid), ou no local da aso-
ciación sito na rúa Tren 5,
baixo.

CONTACONTOS
Os máis cativos gozarán, na
Biblioteca Pública este sá-
bado 22 ás 12 h, con Carlos
el Tímido. O sábado 29 se-
rá o turno da historia O pes-
cador e a súa muller.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe continúa co ciclo
adicado ao director israelí
Amos Gitai (Haifa, 1950),
do que se proxectan as fitas
Brand new day (1987), es-
te venres 21 ás 18 h; Go-
lem, l´esprit de l´exil
(1991) o martes 25 ás
20:30; Le jardin pétrifié
(1993) o vindeiro venres 28
ás 18 h; e Devarim (1995) o
sábado 29 ás 20:30 h. Do
director Tsai Ming -liang

podemos ollar, este xoves
20 ás 20:30 h, The river
(1997); e o vindeiro xoves
27 Vive l´amour (1994).
Este venres 21 ás 20:30 h.
podemos contemplar Se-
creto tras la puerta (1948),
de Fritz Lang. No ciclo
adicado aos Independentes
Americanos proxéctase este
sábado 22 ás 18 h. Los ase-
sinos de la luna de miel
(1970), de Leonard Cas-
tle; e ás 20:30 Taxi Driver
(1976), de Martin Scorse-
se; o mércores 26 ás 20:30
ollaremos Last chants for a
slow dance (1977), de Jon
Jost; o venres 28 ás 20:30
Erection (1971) e Rape
(1969), de Yoko Ono e
John Lennon; e o sábado
29 ás 18 h. In the year of
the pig (1968), de Emile de
Antonio. No adicado ao di-
rector británico Peter Wat-
kins, o luns 24 ás 20:30,
proxéctase Punishment
park (1976) Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

FEDERICO
GARCÍA CABEZÓN
Co Atlántico na mirada ti-
tula a mostra de fotografí-
as que podemos contem-
plar na Casa de Cultura
Salvador de Madariaga
até o 6 de febreiro. Nela
recóllense 75 imaxes reali-
zadas entre 1970 e o 2004
que inclúe as series Os úl-
timos labregos, Chapapote
e Finisterrais.

VARI CARAMÉS
O fotógrafo mostra as súas
imaxes, de gran formato, na
galería Ana Vilaseco. A súa
fotografía actual, aínda que
parte de elementos figurati-
vos, evolúe cara a abstrac-
ción onde ten especial rele-
vo a cor.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 05
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

CHUCHO
Desde o primeiro da súa ca-
rreira, 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 felici-
dad e Los diarios de petró-
leo. Mudan de gravadora,
da Virgin para Sinnamon
Records, coa que sacan o EP

La mente del monstruo, que
seica non ten desperdicio.
Estarán este xoves 20 a par-
tir da 22:30 no Playa Club.

CON RAÍCES
Este ciclo de concertos,
promovido polo Concello e
Caixanova, comeza este
venres 21 ás 21 h. no teatro
Rosalía de Castro coa pre-
sentación de Las cosas que
nadie debe ver, último tra-
ballo dos Lovely Luna,
grupo formado por Xoel
López, de Deluxe, e Félix
Arias, de Guru Deva. En-
tradas á venda na billeteira
do teatro, ou no servizo de
telebilleteira no teléfono
902 434 443, por 6, 7, 8 ou
12 euros.

GLAMOUR TO KILL
Despois de intalarse, hai
dous anos, en Berlín, o gru-
po underground de estética
glam e actitude punk de
Luís Miguélez e Antonio

Glamour, conseguiu entrar
nos circuitos da modernida-
de europea, actuando nos
mellores clubes de London,
Moscova, Amsterdam ou
Ibiza. O sábado 22 ás 12 h.
presenta o seu novo álbum
Musik pour the ratas, con
temas en francés, inglés,
alemán e castelán, no Playa
Club. Entrada anticipada á
venda por 8 euros en Nonis
e Portobello, ou por 10 eu-
ros na billeteira.

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

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

‘Galicia en foco’é unha das expo-
sicións de fotografía con maior
prestixio. En total móstranse 30
traballos de 15 fotoxornalistas ha-
bituais dos medios de comunica-
ción galegos, incluído Xosé Ma-

rra (A Nosa Terra). Sobre o papel
as principais noticias do ano 2004
atrapadas nun só instante. Até o
28 de xaneiro, na sede do Colexio
de Arquitectos de Galicia en
Compostela.♦

Noticias plásticasNoticias plásticas
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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

Vai dar un concerto este xoves 20
ás 21 h. no Auditorio de Galicia
de SANTIAGO, dirixida por John

Nelson, que repetirá o venres 21
ás 20:30 h. no Pazo da Ópera na
CORUÑA.♦

OrOrquestra Sinfónica de Galiciaquestra Sinfónica de Galicia

Federico
García

Cabezón
mostra as

súas
fotografías

na Casa
da Cultura

Salvador de
Madariaga

da CORUÑA.
Á dereita,

unha imaxe
da serie

Finisterrais.

Xoel López,
á esquerda,
e Félix Arias
forman o
grupo
Lovely Luna,
que toca
este venres
21 no teatro
Rosalía
de Castro
da CORUÑA.



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 amosa,
até este venres 21 de xanei-
ro, 22 traballos pintados so-
bre papel doutros tantos ar-
tistas 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.

LalínLalín
■ MÚSICA

NARF
O novo proxecto do experi-
mentado músico e composi-
tor Fran Pérez, Narf, chega
o este venres 21 ás 23:30 ao
pub Barriga Verde. Unha xi-
ra íntima na que leva o seu
facer por diferentes espazos
dentro e fóra do país. Can-
cións que son dardos sen
punta, poemas contemporá-
neos que deixan doce sabor
de boca, pezas lúdicas para
combatir os demos sen agre-
sividade.

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 obra pictóri-
ca deste insigne galeguista
e empresario, 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. Fes-
tivos pechado.

■ MÚSICA

ELLEN GOULD
VENTURA
Vai dar un concerto este xo-
ves 20 ás 20:30 h. no Centro
Cultural Gustavo Freire,
dentro da cuarta edición do
ciclo Tribos Ibéricas.

HOWES-LECHNER-
MARTIN TRIO
O excelente trío de jazz, for-
mado polo violinista nortea-
mericano Christian Howes,
o pianista Federico Lech-
ner e o baixista Pablo Mar-
tín, toca este xoves 20 no
Clavicémbalo. O sábado 22
vai dar un concerto Esguin-
ce, The Paleo Rock Band
grupo rescatado do paleolíti-
co do rock compostelán, que
conta cun repertorio de máis
de 25 temas, pertencentes a
grupos históricos como os
Beatles, Rolling Stones ou
The Animals entre outros. O
vindeiro xoves 27 Silvia Pe-
nide, cantautora de 25 anos
con 5 traballos baixo o brazo
e xiras por Eslovenia, Croa-
cia e Italia, apresenta nesta
sala o seu último traballo ti-
tulado Invisible.

■ TEATRO

V MOSTRA
DE TEATRO CLÁSICO
Vai ter lugar no auditorio
Gustavo Freire, ás 20:30 h,
desde o luns 24 ao sábado 29
de xaneiro. Este luns 24 a
obra que se representa é Mac-
beth, de William Shakespea-
re, polo Teatro del Olivar, na
versión de María Ruíz, que
tamén dirixe, e Ronald Brou-
wer, e con Eusebio Poncela,
Clara Sanchís, Fernando
Conde, Mª José Moreno, Mo-
desto Fdez, Pedro G. de las
Heras, Eleazar Ortiz, Ismael
Mtnez, Richard Henderson e
Diego Rguez. O martes 25
sube ás táboas Ur Teatro con
La tempestad, tamén de W,
Shakespeare, en versión e di-
rección de Helena Pimenta e
con Álex Angulo, Ramón Ba-
rea, Vicente Díez, José To-
mé... O mércores 26 é a vez
para Alquibla Teatro que re-
presenta El día de las locuras
(Fígaro de Caron de Beau-
marchais) en versión de J.
Ramón Fdez, baixo da direc-
ción de Antonio Saura e con
Jacobo Espinosa, Esperanza
Clares, Julio Navarro, lola
Mtnez, Susi Espín, Ángeles
Tendero, Alfredo Zamora e
Antonio M.M. Existen uns
bonos para 6 funcións por 18
euros, as entradas costan 6 (3
para estudantes, parados e xu-

bilados) no telf. 902 504 500,
na caseta da Praza Maior de
12 a 14 h. ou unha hora e me-
dia antes de cada función no
propio auditorio.

MurMurosos
■ ACTOS

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

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

XOÁN BOSCO
NA FOTOGRAFÍA
DO S. XIX
Até final de xaneiro pode-
mos visitar esta mostra na
asociación xuvenil Mencer.

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

FAROS E MARES
Podemos ollar a pintura de
Xurxo Alonso, até este xo-
ves 20 de xaneiro, na gale-
ría Visol.

■ MÚSICA

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

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
A sala de exposicións do
auditorio municipal Reve-

riano Soutullo acolle, até
final de mes, esta mostra de
50 fotografías submariñas
realizadas por José Luis
González.

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. 

SantiagoSantiago
■ ACTOS

VIII ENCONTROS PARA
A NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA
Organizados polo Centro
de Documentación Socio-
lingüística de Galicia, coa
colaboración do Consello

da Cultura Galega, celé-
branse na Aula de Cultura
de Caixa Galicia desde este
xoves 20 ao sábado 22.

■ CINEMA

CICLO ARXENTINO
Continúa no teatro Princi-
pal coa película La quime-
ra de los héroes (2003), de
Daniel Rosenfield, ás 20
deste xoves 20; e ás 22:30
h. Romeo, Zulú (2003), de
Enrique Piñeyro. O venres
21 ás 20 h. proxéctase a fi-
ta 18 J. (2004), conformada
por dez curtas de Adrián
Caetano, Carlos Sorín,
Daniel Burman, Alberto
Lecchi, Alejandro Doria,
Lucía Cedrón, Juán Bau-
tista Stagnaro, Mauricio
Wainrot, Marcelo Schap-
ces e Adrián Suar; e ás
22:30, Familia rodante
(2004), de Pablo Trapero.
O sábado 22 ollaremos, ás

20 h, Un mundo menos pe-
or (2004), dirixida por Ale-
jandro Agresti; e ás 22:30,
El cielito (2004), de Mª
Victoria Menis.

■ DANZA

DISQUE DANZA
A compañía viguesa actúa
desde o vindeiro xoves 27
ao sábado 29 ás 22 h. na sa-
la Nasa.

■ EXPOSICIÓNS 

ADOSADOS
A Fundación Granell amo-
sa, até o 15 de marzo, di-
versos traballos de artistas
novos.

SKY SHOUT
A mostra A pintura despois
da pintura pódese ollar, até
o 27 de marzo, no Auditorio
de Galicia.

GALICIA EN FOCO
Unha mostra de fotografía
con maior prestixio. Trinta
traballos de 15 fotoxornalis-
tas galegos, incluído Xosé
Marra (A Nosa Terra). Até o
28 de xaneiro, na sede do
Colexio de Arquitectos de
Galicia.

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 Cam-
pus Sur, até o 31 de xanei-
ro, recolle numerosos li-
bros que ilustran os prece-
dentes do Código Civil
Francés, promulgado por
Napoleón en 1804, apari-
ción, consecuencias e co-
mo 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 diferentes empregos
temporais, enfermo, cos
seus amigos... fotografías
ou obra en papel de peque-
nas imaxes obtidas da pá-
xina electrónica da Guarda
Civil, que dan pé á refle-
xión sobre a orde, o prohi-
bido, o permitido, o abs-
tracto e o figurativo. Até o
12 de febreiro.

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

GALICIA
DESDE OS FAROS
Até este xoves 20 de xanei-
ro podemos ollar a mostra
na Casa da Parra.

HERDANZA E CAMIÑO
Esta mostra pódese ver,
até este xoves 20, na Aula
Sociocultural de Caixa
Galicia.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha mag-
nífica retrospectiva que
aborda o traballo creativo
nos diversos ámbitos artís-
ticos (pintura, escultura,
arquitectura, 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.

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO
As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
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O Centro Dramático Galego re-
presenta a obra As laranxas máis
laranxas de todas as laranxas, de
Carlos Casares, o mércores 26 e
xoves 27 en VIVEIRO; o domingo

30 e luns 31 poderemos ollala en
PONTEVEDRA. Este espectáculo fa-
miliar é unha proposta escénica de
José Caldas, de quen tamén é a di-
rección♦

As laranxas máis laranxas...As laranxas máis laranxas...

Tomas Gayo Producciones repre-
senta este xoves 20 ás 20:30 h. no
teatro Principal de OURENSE a pe-
za de Ramónn María del Valle-
Inclán, dirixida por Nieves Gá-

mez. O venres 21 a representación
vai ser no CC Caixanova de VIGO;
e o sábado 22 verémola no Audito-
rio Municipal de VILAGARCÍA DE
AROUSA.♦

TTirano Banderasirano Banderas

Narf,
Fran Pérez,

toca este
venres 21
en LALÍN.

Howes-
Lechner-
Martin Trio
toca este
xoves 20 no
Clavicémbalo
de LUGO.
Á esquerda
Christian
Howes.

J.L.
González
mostra as
súas
fotografías
mariñas en
PONTEAREAS

O certame
de foto-
xornalismo
Galicia
en Foco
atópase
na sala de
exposicións
do Colexio
de Arqui-
tectos de
SANTIAGO.



Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

■ MÚSICA

DIEGO MASSIMINI
O pub Modus Vivendi aco-
lle este concerto de música
brasileira que se vai cele-
brar o martes 25 ás 22:30
h. No mesmo lugar pode-
remos ollar o mércores 26
ao showman Tom, e o xo-
ves 27 escoitaremos ao
dúo Hams, con Héctor
Lorenzo á guitarra e Naj-
la á voz.

BRAZILIAN NIGHT
O mércores 26 escoitarase a
mellor música brasileira
coa actuación do Cuarteto
de Carlos Gustavo Almei-
da, ás 22:30 h. no pub A
Borriquita de Belén.

CABO JAM LOURENZO
O mércores 26 ás 22 h. go-
zaremos do Proxecto Galá-
pago, dentro do espazo pa-
ra a música electrónica, ex-
perimental e a improvisa-
ción da sala Nasa.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar o concerto, baixo a
dirección de Paul Daniel,
con Radovan Vlatkovic na
trompa e o tenor Mark
Padmore, no que interpre-
tará pezas de Haydn, Brit-
ten e Bethoven, o vindeiro
xoves 27 ás 21 h. no Audi-
torio de Galicia.

■ TEATRO

RAW BEEF
A Nasa acolle a actuación
da compañía Hoax Prods,
chegada de Bristol, desde
este xoves 20 ao sábado 22
ás 22 h. Dentro do ciclo Os
Novos que esta sala adica
ao teatro emerxente presén-
tase o martes 25 ás 22 h.
And the winner is... de
Xiana López.

MATARILE
A compañía compostelana
estrea, do mércores 26 ao
domingo 30 ás 21 h. no
Principal, Historia Natu-
ral (eloxio do entusias-
mo), un espectáculo de
gran formato que xunta te-
atro, danza e música en di-
recto, integrado por 6 ac-
tores, 2 bailaríns e un
cuarteto de vento, con tex-
tos de Ana Vallés, citas de
Peter Handke, composi-
cións orixinais de Benja-
mín Otero e o espazo e
iluminación de Baltasar
Patiño.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta librería
temos este xoves 20 a pre-
sentación do libro Os ollos
da ponte, de Ramiro Fonte
editado por Xerais; o mar-

tes 25 celébrase o Día dos
Lectores, no que calquera
pode participar libremente
recomendando ou falando
das obras que desexe ou
simplemente escoitar; o
vindeiro xoves 27 as xorna-
das Pensar Europa acollen
unha mesa redonda titulada
A constitución europea:

unha restauración conser-
vadora? na que van intervir
Manuel Martínez Barrei-
ro de Attac, Almudena
Bergareche Gros, Cate-
drática de Direito Constitu-
cional da Universidade de
Vigo, e o historiador Ru-
bén Carrera. Todos os ac-
tos darán comezo ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

ARQUITECTOS
GALEGOS
O Consello da Cultura Ga-
lega e a CRTVG organizan
esta mostra de cartaces, que
está acompañada do docu-
mental A idea construída,
desde o luns 27 ás 20 h. no
Colexio de Arquitectos. Na
inauguración intervirán Ia-
go Seara, Teresa Táboas,
Eloi Lozano, Franciso
Campos Freire, Alfonso
Zulueta de Haz e Alberto
Núñez Feixóo e realizarase
unha homenaxe ao arqui-
tecto Xosé Bar Boo coa
proxección dun documental
sobre a súa obra.

Mª CARMEN IGLESIAS
A Sala II do CS Caixanova
acolle unha mostra da obra
desta artista até o 6 de fe-
breiro.

20 DESARRANXOS
O MARCO inaugura, este
venres 21, unha mostra so-
bre o Panorama da arte
brasileira, conformada por
57 obras en todo tipo de so-
portes, como instalacións,
intervencións, obxectos,
pinturas, gravados, escultu-
ras, videos, etc... concebi-
das a partir da idea do desa-
rranxo artístico de estrutu-
ras, materiais, da dimen-
sión formal ou do contido
das mesmas. Os participan-
tes foron ecollidos por se-
ren protagonistas importan-
tes destas orientacións, o
que permitiu incluir a catro

artistas que non naceron
nen viviron no Brasil, como
o galego Jorge Barbi, o bel-
ga Wim Delvoye, a chinesa
Kan Xuan e o arxentino
Jorge Macchi, dándolle á
mostra un carácter máis te-
mático e aberto.

NACHO MENÉNDEZ
Ten unha mostra da súa arte
na galería Chroma onde per-
manecerá 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 teñen unha
mostra de fotografía dixital
e pintura na Casa do Libro.

CASA DA XUVENTUDE
O alumnado do IES Poli-
técnico, na modalidade de
Bacharelato Artístico, mos-
tra as súas obras: debuxo,
collages, simetrías, escultu-
ras, escritos, maquetas... na
Sala de Exposicións da Ca-
sa da Xuventude até este
venres 21 de xaneiro de 10
a 14 e de 17 a 21 h.

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.

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encontra
no Espazo Anexo do MAR-
CO, é o resultado dunha obra
en proceso, iniciada na prima-
vera deste ano coa selección
de cinco proxectos de 6 artis-
tas procedentes da Facultade
de Belas Artes 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.

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.

■ MÚSICA

KENT STEEDMAN
O músico interpreta vellos
clásicos do punk rock aus-
traliano e composicións
propias, acompañado pola
banda de luxo The Tubu-
lar Greens, este xoves 20
ás 22:30 h. na sala Iguana
Club. Entrada á venda por 8
euros en Elepé e Honky
Tonk e por 10 euros na bi-
lleteira. No mesmo lugar
estarán, o venres 21 ás
00:30 h. e por unha entrada
de 6 euros, os fineses Ga-
rage 13, xunto cos Same-
sugas. O sábado 22 ás
00:30 h. poderemos escoi-
tar a Chucho, banda do ex-
Surfin Bichos Fernando Al-
faro, co EP La mente del
monstruo, cunha entrada
anticipada de 10 euros á
venda en Elepé, Gong e La
columna, ou de 12 na bille-
teira. O vindeiro venres 28
ás 00:30 h. estará tocando
en directo o grupo Heissel e
máis os Revolujoin.

PRESIDENCIAL DE
ANKARA
A magnífica filarmónica,
dirixida por Cem Mansur,
vai dar un concerto o mar-

BOLSAS DE POSGRAO
NO ESTRANXEIRO
A Fundación Barrié convoca 28 bolsas
para a ampliación de estudos (master e
doutoramento) nos EE UU e países da
Unión Europea. O obxectivo é facilitar
o acceso á mellor formación de pos-
grao a novos universitarios galegos
que poderán así completar o seu de-
senvolvemento académico nos progra-
mas e centros europeos e estadounide-
neses de maior prestixio nas súas res-
pectivas disciplinas. A dotación anual
das bolsas nos EE UU ascende 20.300
dólares e na Unión Europea a 17.460
euros. En ambos programas a funda-
ción cobre unha viaxe de ida e volta e
a totalidades dos gastos de matrícula; e
a súa Asociación de Bolseiro brinda
unha rede de apoio excepcional aos be-
neficiarios antes, durante e despois do
periodo de gozo da bolsa de estudos. O
prazo de solicitude vai desde o 1 de fe-
breiro ao 18 de marzo. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

BOLSA DE ESTUDOS PARA
BACHARELATO INTERNACIONAL
Como cada ano a Fundación Barrié
dota unha bolsa dirixida a candidatos
galegos para cursar estudos revalidá-
beis e equivalentes ao 2º de bacharela-
to nalgún dos Colexios do Mundo Uni-
do. As base da convocatoria xeral e os
impresos de solicitude pódense obter
na páxina electrónica da Fundación

Comité Español de los Colegios del
Mundo Unido (General Moscardó 5, 3º
C, 28020, Madrid - telf. fax 91 576 93
24 - correo electrónico: cmu@cole-
giosmundounido.es. O prazo de solici-
tude chega até o 7 de marzo.

III CERTAME ATENEA
O Ateneo Ferrolán organiza este con-
curso de teatro infantil e xuvenil no que
poderán participar todos os grupos tea-
trais, non profesionais, vencellados a
colexios públicos e privados, a socieda-
des culturais ou veciñais da comarca,
en catro categorías: A) Grupos de teatro
Infantil; B) Grupos de teatro Primaria;
C) Grupos de teatro xuvenil; e D) Edu-
cación especial. Cada grupo participan-
te só poderá presentar unha obra, de en-
tre 20 e 75 minutos de duración, e a
idade límite para participar como actor
será de 20 anos. Na solicitude indicara-
se o nome do colexio ou entidade e da
persoa responsábel cos datos corres-
pondentes ao grupo presentado, nome,
título da obra, número de actores e ida-
des, duración e espazo necesario, e re-
mitirase xunto co texto íntegro da peza,
e se se quere cunha gravación da obra
en formato VHS, antes do 21 de xanei-
ro ao Ateneo Ferrolán (r/ Magdalena,
202 Aptdo. 303 15402 FERROL). Todos
os grupos seleccionados actuarán na fa-
se final, e recibirán unha cantidade en
metálico, igual para todos polo importe
de douscentos cincuenta euros, que de-

berán ser destinados á adquisición de
materiais para a formación e promo-
ción das artes escénicas.

XII PREMIO DE PUBLICIDADE
O Consello Asesor de RTVE-G pro-
move este certame referido aos anun-
cios realizados durante o pasado ano,
tanto en televisión como en radio, ao
que poderán concorrer as entidades
promotoras que presenten anuncios e
cuñas de carácter comercial ou promo-
vidas por institucións de natureza be-
néfico-social, transmitidas integra-
mente en galego, ou mesmo traballos
que envíen os meios de comunicación
que os emitiron, ainda que non sexan
os productores, coa autorización da
axencia publicitaria ou empresa que os
elaborou. Valoraranse especialmente
aspectos como a singularidade da pro-
dución, a calidade lingüística oral e es-
crita e a promoción de Galiza. Os tra-
ballos concursantes terán que ter sido
emitidos no periodo comprendido en-
tre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro
de 2004 e presentaranse nos soportes
técnicos habituais e cunha copia en ca-
sete ou video, na sede do Consello, si-
ta na Praza da Quintana, 2 1º de SAN-
TIAGO DE COMPOSTELA. Máis infor-
mación no telf. 981 571 462.

BÁRBARA MONTEAGUDO
A bailarina, coreógrafa e directora da
compañía Trespasando imparte este sá-

bado 22 e domingo 23 un Curso de dan-
za contemporánea na escola de danza e
teatro A Artística de VIGO, cun prezo de
100 euros 880 para os socios). Máis in-
formación na Artística Barcelona 35,
baixo) ou no teléfono 986 425 392.

O XOGO, O DISCURSO E O CORPO
O MARCO de VIGO organiza como
actividade complementaria da expo-
sición 20 Desarranxos un taller de
performances que terá lugar no mes
de febreiro, dirixido polos artistas-
performers brasileiros Adriano e Fer-
nando Guimaraes, presentes na mos-
tra. O prezo da inscrición é de 90 eu-
ros (60 para estudantes e amigos do
MARCO) que se pode efectivizar na
billeteira do museo até o vindeiro
venres 28, data na que se abrirá un
proceso de selección definitiva de 15
participantes que durará até o 4 de fe-
breiro. Máis información en
www.marcovigo.com.

MAXIMO GORKI
A Asociación de Solidaridade entre os
Povos de Vigo reanuda as súas activi-
dades culturais, consistentes en aulas
de Ruso e Castelán para rusos; Xadrez
a dous niveis; Coral Polifónica de vo-
ces mixtas; e biblioteca. Para máis in-
formación chamar ao 986 366 381 po-
la mañá, ou ao 986 224 457 de 5 a 7 da
tarde, ou na rúa República Argentina
17, 2º esq.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO

Convócanse axudas a mozos para a reali-
zación de cursos de idiomas en calquera
dos estados membros da Unión Europea.
Poderán solicitalas todas aquelas persoas
que teñan entre 18 e 30 anos, teñan a súa
residencia en Galiza, realicen cursos de
idiomas en calquera dos países membros
cunha duración igual ou superior a tres se-
manas e cun mínimo de 15 horas lectivas
por semana, no período comprendido, úni-
ca e exclusivamente, entre o 1 de xuño e o
31 de outubro. Os beneficiarios non debe-

rán estar matriculados no curso académico
2004/2005 en ningún centro universitario.
As solicitudes presentaranse no rexistro
oficial desta consellaría.♦

CONSELLARÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E RELACIÓNS
LABORAIS

Establécense subvencións para investi-
mentos, mantemento e promoción de acti-
vidades destinadas á prestación de servizos
sociais polas asociacións e outras entida-
des de iniciativa social. Poderán ser bene-
ficiarios asociacións, federacións ou cal-
quera outra entidade de iniciativa social

que desenvolvan programas, presten servi-
zos de atención primaria  e sexan favore-
cedoras da participación e benestar social
das persoas ou colectivos que sofren algún
tipo de carencia ou desatención. As solici-
tudes formularanse nos modelos que se fa-
cilitarán nos servizos centrais ou periféri-
cos da Consellaría de Asuntos Sociais,
Emprego e Relacións Laborais, así como
nos centros de servizos sociais, servizos
sociais municipais ou en calquera das ofi-
cinas de Información Administrativa e
Atención ao Cidadán da Xunta de Galicia.
Máis información referida á documenta-
ción que cómpre presentar na páxina ofi-
cial da Xunta de Galicia (www.xunta.es).♦

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

MÓNICA COUSO

Matarile
Teatro

representa
Historia
natural

(eloxio do
entusiasmo),

desde o
mércores 26
ao domingo
30, no teatro
Principal de
SANTIAGO.

Kent
Steedman
toca este
xoves 20
na Iguana
de VIGO.



tes 25 ás 20:30 h. no CC
Caixanova.

■ TEATRO

TIRANO BANDERAS
No CC Caixanova, Tomas
Gayo Producciones repre-
senta esta obra de Valle-
Inclán, dirixida por Nie-
ves Gámez, o venres 21 ás
20:30 h.

MOMO
Este sábado 22 ás 18 h.
chega ao CC Caixanova
este clásico de Michael
Ende, da man da compa-
ñía Teatro do Morcego,

con Celso Parada na di-
rección. O vindeiro venres
28 poderemos ollar, no
mesmo lugar, a obra Con
las alas cortadas, de John
Godber, adaptada e dirixi-
da por Ana Diosdado, e
protagonizada por Blanca
Marsillach e Juán Gea.

DISONANCIAS
Gozaremos da peza de Es-
trella García Danza, desde
este venres 21 ao domingo
23, no teatro Ensalle. Máis
información en www.tea-
troensalle.com.

BragaBraga
■ LEITURAS

MILIARIOS E OUTRAS
INSCRICIÓNS...
...viarias do Noroeste His-
pánico (conventos braca-
rense, lucense e asturicen-
se), libro do que son auto-
res Antonio Rodríguez
Colmenero, Santiago Fe-
rrer Sierra e Rubén Da-
río Álvarez Asorey, da
Universidade de Santiago,
que será presentado este
venres 21 ás 12 h. na Uni-
versidade de Braga. Ade-
mais dos autores intervirán
Gèza Alföldy, catedrático
de Historia Antiga da U. de
Heidelberg e presidente do
Proxecto Miliarri Imperii
Romani, da Academia de
Berlín; e Jorge de
Alarcão, catedrático de Ar-
queoloxía da U. de Coim-
bra. Organiza o Consello
da Cultura Galega e a Uni-
versidade de Braga.

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 venresna Bibliote-
ca Nacional.

MadridMadrid
■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRANDE ENSAMBLE
O vindeiro xoves 27 ás 20
h. e o venres 28 ás 22 h.
preséntase, no Círculo de
Bellas Artes, dentro da pro-
gramación do Festival In-
ternacional Escena Con-
temporanea, o Proxecto
Miño, xurdido por encargo
do Festival Internacional
de Jazz de Guimaraes, vai
xa para 5 anos. Nesta oca-
sión contarase ademais coa
participación especial do
virtuoso zanfonista francés
Valentín Castrier.♦

DICIONÁRIO ELECTRÓNICO
ESTRAVIZ
www.agal-gz.org/estraviz

A Associaçom da Língua Galega pon en
liña o mellor dicionario do noso idioma,
o elaborado polo profesor Isaac Alonso
Estravis. Un equipo de quince persoas di-
rixidas polo propio Estravis realizou esta
versión electrónica, que conta con
91.000 entradas e que está adaptado á
norma galego-portuguesa. Consulta moi
doada. Imprescindíbel.♦

AA RedeRede
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■ Coidanse nenos e anciáns e faise
limpeza de fogar en Vigo a calquer
hora. Chamar ao 655 976 180 ou ao
986 403 492.

■ Busco unha muller solteira e sen
compromiso, preferibelmente entre
25 e 35 anos, que sexa honesta, sen-
síbel e teña uns ideais progresista e
galeguistas, para amizade e compatir
momentos, aficións e o que xurda. O
meu correo electrónico é galizana-
cion1965@yahoo.es

■ Alúgase cuarto en Vigo, na Trave-
sía de Vigo. Telf. 670 528 678 ou 986
250 144.

■ Mudanzas e traslados con efica-
cia e seriedade en Vigo. J.J. Herbón,
telf. 647 047 790.

■ 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 distin-
tas 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 Mi-
ño desenvolve unha iniciativa coa que
quere instar á Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta a declarar as
pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, a maior protección prevista
pola lei para os bens culturais, co fin
de frear a construción de presas nes-
te río. Quen queira adscribirse ao pro-
xecto pode enviar un correo a alber-
te_reboreda@yahoo.es, incluíndo no-
me e profesión.

■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.

■ A Comisión Viguesa pola Memo-
ria do 36, pide a colaboración volun-
taria de xornalistas, historiadores, de-
señadores, programadores de web,
antropólogos, arqueólogos e todos
aqueles que queiran traballar pola
memoria histórica do 36. As persoas
interesadas poden porse en contacto
con Lois Pérez Leira no 986 266 282.

■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Mar-
garida Agulló, telf. 986 378 608.

■ Ofrécese persoa para traballar co-
mo repoñedora, limpadora ou auxiliar
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.

■ Vendo piso en Vigo na zona de
Gregorio Espiño. 100 m2, 4 dormito-
rios, garaxe, trasteiro, exterior. Telf.
639 134 041.

■ Vende-se amplificador de baixo
eléctrico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w mais 2 tweeters, pre/post
equalizaçom, baixo activo/passivo, 7
bandas de equalizaçom, line out (600
euros). Telf. 988 240 680 / 619 370 043.

■ Alugo casa en Alcabre, Vigo, con-
fortabelmente equipada. Pequeno xar-
dín, tres cuartos. 500 euros ao mes en
temporada baixa. Telf. 639 074 558.

■ Estudante último curso de 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.♦
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Libros imaxinados para algo máis que ler.

Edicións A Nosa Terra

Cantos
de ausencia.
Elexías
(1959-2002)
Salvador
García-Bodaño

Teoría de Lugo.
Guía urbana de
espazos amenos

Henrique
Alvarellos

Variacións Nube

Cesáreo
Sánchez Iglesias

Baldo
Martínez
Grande
Ensamble
toca en
MADRID o
próximo
venres 28.

O MARCO
vigués

alberga
unha mostra

sobre arte
brasileira.
Na imaxe,

Respiración,
de Adriano
e Fernando
Guimarães.
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Fai moi ben o Tribunal
Superior limitando o
uso do galego nos con-

cellos, como vén de suceder
en Narón. Porque os que
usamos o castelán estámo-
nos a ver excluídos de todas

partes. Na prensa, só hai un
semanario en castelán; na te-
levisión, só unha cadea en
español e para iso entrefe-
brada de galeguismos; na ad-
ministración, o castelán está
prohibido; se vai ao médico,

ao xulgado ou ao notario e
emprega a lingua de Cervan-
tes rinse de vostede. O caste-
lán corre o risco de desapa-
recer, a xente nova xa non o
fala. Grazas Superior, grazas
Delegado do Goberno.♦
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ZP na
encrucillada
MANUEL CIDRÁS

Os avatares da ma-
rea desatada polo
Plano Ibarretxe,

sitúan a José Luis Rodrí-
guez Zapatero no centro
de todos os desexos. Za-
patero o Desexado é como
a raíña do baile, que recibe
proposicións de todos os
danzantes. O PP ofrécese
incondicionalmente como
parella para salvar a uni-
dade da patria que periga,
redimindo o presidente da
súa catividade dos inde-
pendentistas de Esquerra.
Arnaldo Otegi, pola súa
parte, ofrécelle o loureiro
de pacificador, convidán-
doo a se converter no
Tony Blair español sendo
el o Gerry Adams de Eus-
kadi. O último comunica-
do da ETA dálle luz verde
a este emparellamento.
Por fin Juan José Ibarret-
xe, que deu o primeiro pa-
so, resístese a que o seu
plano pase sen pena nin
gloria polo Parlamento es-
pañol e quere que se nego-
cie. Unha lea.

Entre tanto convite Za-
patero está nunha encruci-
llada. Escoller de compa-
ñeiro de viaxe a Mariano
Raxoi sería incompatíbel
co histórico papel de esta-
dista que logra por fin a
pacificación de Euskadi,
pero asumir ese rol o sítua
no risco de pasar á historia
como o presidente que
abriu unha fenda na unida-
de de España coas súas
concesións aos indepen-
dentistas vascos e cataláns.
As acusacións de ceder a
chantaxes, non só da viru-
lenta ETA senón tamén do
pacífico Josep Lluís Carod
Rovira, son explícitas e o
camiño, xa de seu difícil,
está inzado dos atrancos
sementados por anos de
excesos retóricos.

Cando a historia seme-
lla deterse empantanada
diante dun novo cadaleito
é útil a retórica do “nunca
cederemos, nunca haberá
negociación e han apodre-
cer na cadea”. Pero nos
momentos decisivos esa
retórica convértese nun
lastre pesado e o que se
impón é a verdade. A ver-
dade do que realmente im-
porta: ou ben a paz sen
condicións e sen límites,
ou outros propósitos en si
mesmos lexítimos, tanto
sexan a unidade de Espa-
ña como a construción na-
cional de Euskal Herría.

A ETA non deixou as
armas, certo, pero semella
dar un paso ao non condi-
cionar esa agardada deci-
sión á aceptación polos de-
máis do seu propio pro-
xecto para Euskadi. Zapa-
tero debe ter a valentía de
poñer a paz por diante
doutros intereses. Paz e li-
berdade, sen condicións e
sen límites.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

XAN CARBALLA
Xirarei é o grande éxito da súa
carreira, na que leva máis de
trinta anos. Agora sae un novo
disco, vai e ven, no que conta co-
as colaboracións de Uxía, Susana
Seivane, Mercedes Peón ou Xosé
M. Budiño. O moañés Xil Ríos é
hoxe un dos máis veteranos artis-
tas vivos da nosa música popular.

Cantos anos leva xirando?
Empecei no 1971 nos Festi-

vais Bahía de Vigo e quedei se-
gundo, detrás de Joan Baptista
Humet. Daquela xa me fichou
Philips-Fonogram. No 1972 gra-
bei o meu primeiro single, co meu
primeiro tema Nosa Galicia, que
estrenara no Festival do Viño do
Condado. Alí me bautizou Xosé
Mª Castroviejo como “o rapsoda
de Moaña”. E mira como era a
época que no segundo disco tiña a
canción Aos meus amigos e vetá-
ronma na televisión. No 1973 ga-
ñei o Festival do Miño en Ouren-
se con Miña Maruxiña e en 1985
foi cando Philips lle encargou un
traballo a Xoan Pardo para min, o
Xirarei que foi a gran explosión.

Vostede estaba no ronsel de
Andrés do Barro, Bernardo
Xosé, Xoán Rubia...

Do Barro e Bernardo son an-
teriores a min e Xoán Rubia fi-
chou ao mesmo con Philips. Des-
pois viñeron á mesma compañía
Fuxan os Ventos. E desde aquela
sen para até hai catro anos cando
pensei en deixalo. Pensa que foi
moito tempo actuando seguido,
primeiro en salas de festas e des-
pois ao aire libre, cun desgaste
tremendo. Mira que fun visto ra-
ro cando empecei e facía un ver-
dadeiro show de música en gale-
go de máis de dúas horas!

De vostede lin estes días
que lle sacaban parecido a
Iggy Pop, polo físico e pola for-
za no escenario.

Pero sen fariña, a min chéga-
me con dúas copas de albariño
para poñerme a tope.

A música galega pasou da
explosión dos setenta a un tem-
po de baixón, e despois volveu
repuntar.

A evolución foi brutal. Milla-
doiro foi o escaparate da nova épo-
ca despois daquel baixón, e penso
que foron a locomotora que tirou
dunha chea de músicos e grupos.

Na súa época primeira esta-
ban os Voces Ceibes. Hai quen os
distinguía a uns como elite e ou-
tros, como vostede, populares.

A diferenza era que eles eran
un movemento estudantil e eu era
un rapaz do pobo que denunciaba
as inxustizas que vía no meu en-
torno de mariñeiros. Eles traba-
llaban nun mundo organizado e
eu vivía unha rebeldía natural
contra o abuso. Coñeciámonos

pero tivemos pouco contacto.
Quizais houbo un tempo que a
nós mirábannos un pouco por riba
do ombreiro, pero hoxe o mundo
da música ten moi bo rollo. Ro-
maní e Seoane íanme producir un
disco xusto antes de que a com-
pañía me propuxera a produción
de Xoán Pardo a todo meter.

Empezou a traballar de
barbeiro e alí xa cantaba.

A música venme de tradición
familiar, porque meu pai era músi-
co e barbeiro, oficio que adoptaron
moitos músicos. Pola parte da miña
nai non, era familia de mariñeiros.

E facer música en galego
era o propio.

Eran as miñas raíces, como
eu me criei. E eu case sempre es-
cribín os meus propios temas.

Por que non hai máis cola-
boracións cos poetas?

Eu nunca o fixen, non porque

non estivera aberto pero nunca
tiven ese contacto.

Non viviu nunca da música
en exclusiva?

Desde o primeiro souben que
non me ía dar de comer nin para
manter tres fillos. Así que me me-
tín en negocios de hostelería, mon-
tei un restaurante e máis tarde unha
pequena discoteca. Era moi duro...

Estaba a bohemia do músico.
Pero tiña que adaptarme e ao

sair do traballo chegar a casa, de
noite, e coller a guitarra. Foron
tempos difíciles.

Para os músicos galegos Luar
é un verdadeiro escaparate.

É fundamental, sen Luar
moita xente teríao moi difícil e
danos a oportunidade a todos de
estar aí. E tamén a Radio Galega.
Visto desde a cultura é unha ver-
gonza a marxinación fóra deses
medios da música galega.♦

A NOSA TERRA

Mª Pilar Alén
Colección: ESENCIAS

Desde o esplendor medieval e a música do camiño aos mestres de capela das catedrais.
As figuras do noso nacionalismo musical no século XIX e o rexurdir dos coros galegos.

Veiga, Montes, De Adalid, Perfecto Feijoo e Santalices e outros compositores da música
clásica no noso país ao par dos grandes nomes do folclore. 

Un percorrido pola nosa música da man de Pilar Alén no que tamén ocupan lugar as
últimas aportacións, tendencias e movementos da música popular galega contemporanea.

Breve Historia da Música Galega

Xil Ríos
‘Sen Luar os músicos galegos teriámolo moi difícil’


