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FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Madrid e
Catalunya

coparon dous
terzos dos fondos

de cohesión
(Páx. 16 e 17) 1,75 euros

A BATALLA QUE ESTÁ A TER COMO EPICENTRO PONTEVEDRA
non é casual. Vén determinada por dúas novas situacións. A chega-
da dos nacionalistas á alcaldía levou a que a súa tradicional oposi-
ción á papeleira se convirta nunha realidade institucional tanto im-
pulsando a reubicación, como tratando de impedir a privatización
dos terreos e o asentamento definitivo da factoría nas marismas de
Praceres. Por outra parte, a privatización da empresa e a entrada de
Caixa Galicia no seu accionariado deu lugar a que a Xunta aban-
donase o seu proxecto de traslado (Plano Cuíña), pero tamén que
impulsase a posta en marcha dunha fábrica de papel. O cambio de
planos da Xunta trouxo o enfrontamento institucional entre o Go-
berno autónomo e os concellos da Ría, capitaneados por Ponteve-
dra, que acusan a Fraga de saltar a legalidade. As trabas legais, a
crecente competencia no Estado no sector do papel tisú e os cam-
bios no mercado internacional provocaron que a multinacional
americana Georgía Pacific decidise rexeitar finalmente a constru-
ción da nova factoría. Un feito aproveitado para redobrar os ataques
contra o nacionalismo. O máis importante, contodo, é que a Xunta
está a apostar por unha política caduca. A cambio de noventa pos-
tos de traballo –que poderían ser igualmente ubicados noutro lugar
da comarca– Fraga intenta hipotecar definitivamente unha das zo-
nas máis estimábeis de Galiza, mesmo atrevéndose a vulnerar a lei
de costas e perpetuando un dos maiores desastres ecolóxicos dunha
Europa que aposta pola rexeneración dos espazos degradados.♦
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A ESPAÑA POSIBLE
O posible reordenamento do
Estado, a reforma da Constitución
Española, a Unión Europea... Un
debate de actualidade que GRIAL
quere fomentar e abrir.

O alcalde de
Pontevedra acusa
a Fraga de
beneficiar
os amigos

A GUERRA DA CELULOSA

O alcalde de
Pontevedra acusa
a Fraga de
beneficiar
os amigos

(Páx. 2 a 5)

Miguel F. Lores,
Alcalde de Pontevedra.
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O 67% dos profesores
aposta polo ensino en galego

(Páx. 13)

Axencia Pesqueira,
un triunfalismo
sen base real

(Páx. 15)

Os Tonechos
falan do seu
novo programa

(Páx. 31)



“A reubicación de ENCE lonxe
das marismas de Lourizán é un
soño de décadas para os naciona-
listas”. Estas palabras do voceiro
nacional do BNG, Anxo Quinta-
na, na súa visita do pasado 8 de fe-
breiro a Pontevedra, enmarca moi
ao xeito o que está a ser a disputa
entre os que se opoñen á constru-
ción dunha fábrica de papel e de-
mandan o traslado da factoría a
outro lugar da comarca e aqueles
que apostan porque a factoría de
ENCE se perpetúe na ría ponteve-
dresa máis alá do 2018 cando re-
mata a súa concesión e apostan
porque ao seu carón se constrúan
novas fábricas como a de papel.

Se a “loita contra a celulosa”
tivo para os nacionalistas un ca-
rácter galego desde o seu reagro-
llar nos anos sesenta (arquetipo
de industria de enclave, contami-
nante e con poucos beneficios
para o país), a aposta polo trasla-
do da “peideira”, como é coñeci-
da entre os veciños, contaba co
seu epicentro en Pontevedra.

Da oposición a esta fábrica
poden dar fe as múltiplas campa-
ñas postas en marcha desde a súa
implantación en 1959 e o nace-
mento de ducias de asociacións
que foron xermolando a partir
dos anos sesenta e que ían mo-
rrendo segundo finalizaban os
tempos de axitación. Pero tamén
algunha como ADEGA que se
asentou como unha das organi-
zacións ecoloxistas máis impor-
tantes do Estado e que tivo a fins
dos anos setenta a ENCE como
un dos seus baselares reivindica-
tivos, co avogado pontevedrés,
José Luís Fontenla, á fronte.

En 1987 nacía a Asociación
para a Defensa da Ría, que, des-
de o ano seguinte, vén convocan-
do unha marcha-manifestación,

na que participan milleiros de
persoas.

Cada poucos anos, ENCE
anunciaba que ía rematar cos
cheiros e coa contaminación en
custosas campañas propagandís-
ticas.Tamén desenvolvía na cida-
de do Lérez un importante labor
“social” e de imaxe, con axudas

aos clubs deportivos, patrocinios
culturais, subvencións a entida-
des públicas e privadas, merca de
vontade de supostos científicos e
xornalistas, ampla carteira publi-
citaria para os medios de comu-
nicación... En suma, unha pre-
senza pública como non tivo nin-
gunha outra empresa na Galiza.

Certamente, a empresa públi-
ca ENCE-ELNOSA reduciu to-
dos estes anos os cheiros, mu-
dando o método de fabricación
de pasta, e tamén a súa perigosi-
dade e contaminación, ao min-
guar a fabricación de cloro e o
seu emprego no branqueo da
pasta de papel, así como os ca-

mións de cloro, auténticas bom-
bas rodantes, que circulaban po-
lo medio de Pontevedra. Cidade
na que non esquecen os escapes
de gas con mortos incluídos ou o
medo á contaminación por mer-
curio da ría, co desastre de Mi-
nemata no Xapón, como referen-
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A Xunta pasa do “Plano Cuíña” para o traslado a
propugnar que a empresa se faga cos terreos

A privatización muda as perspectivas
de ENCE

A. EIRÉ

A UE ten fondos para o traslado de industrias contaminantes. O Ministerio de Medio Ambiente tamén aposta
por reubicar Celulosas, apoiando a opción do Concello de Pontevedra. Pero a empresa, co apoio da Xunta, Co-
misións Obreiras e a Asociacións de Empresarios, pretenden que ENCE se faga en propiedade cos terreos das
marismas de Lourizán. A Xunta deseñara o “Plano Cuíña” para o traslado. Todo mudou coa privatización.

Imaxe dunha das moitas mobilizacións contra a contaminación provocada pola celulosa.                                                                                                    PACO VILABARROS



te, levantaban alarma social.
Xosé Cuíña Crespo, sendo

conselleiro da COTOP, tentou
pór en marcha un plano para re-
ducir a contaminación da ría e a
procura doutro emprazamento
para a factoría de Celulosas. Ar-
mou moita revolta, pero, segun-
do ten comentado o ex consellei-
ro, viuse na obriga de aparcalo
primeiramente e logo de retiralo.

Unha nova etapa
coa privatización

O traslado era a demanda social
máis unánime seguramente da
cidade de Pontevedra. Os na-
cionalistas incluíron esta medida
nos seus programas electorais,
avogando pola súa reubicación
na comarca. Coa chegada de Mi-
guel Anxo Fernández Lores á al-
caldía, as demandas nacionalis-
tas ían collendo peso para se fa-
ceren realidade, aínda que fose a
anos vista. Todo o máis, 18.

A privatización de ENCE por
parte da SEPI volveu mudar a si-
tuación. Por unha banda, xa non
era o Estado con quen había que
negociar o seu traslado, coa segu-
ridade de que no 2018 como máis
tarde desaparecía a factoría; polo
outra, a entrada de Caixa Galicia
no capital da empresa,  resituaba
os poderes, tanto políticos como
económicos, abranguendo os me-
diaticos. Xa non era algo local de
Pontevedra, senón que se aplica-
ba de novo a todo Galiza.

A proposta de construír unha
fábrica de papel tisú, por máis que
fose de efectos económicos min-
guados, conectaba con reivindica-
cións de que se se “contaminaba
en Pontevedra, polo menos se

completase o ciclo, para sacarlle á
papeleira máis valor engadido”.

A empresa privatizada, con
Caixa Galicia á fronte (co que
esta entidade significa no noso
país) reclamou para si os “nece-
sarios dominios públicos maríti-
mo terrestres”. Tentaba facerse
coa titularidade dos terreos. Non
só impedía os desmantelamento
legal previsto para o 2018, senón
que podería logo renegociar o
seu uso. A súa estratexia non
prosperou pola
negativa do go-
berno central. 

Paralelamente
o Concello de
Pontevedra dene-
gáballe a licenza
de obra á fabrica
de papel de baño
que pretendían
construír. A deci-
sión levaría á
Xunta a declarar
que o complexo
era supramunici-
pal, para pasar por
riba do Concello e outorgarlle li-
cenza. O litixio está no Supremo.
A estratexia foi un absoluto fraca-
so. Por primeira vez desde a súa
construción, a empresa non facía
o que quería.

Ante as negativas legais do
Concello, arroupado polos de-
mais municipios da ría, o 1 de fe-
breiro, ENCE e a súa parceira
Georgia Pacific anuncian que
non construirán esta fábrica. Pe-
ro esta só é unha das razóns. Hai
outras como a apertura de fabri-
cas do mesmo produto en Cata-
lunya e Aragón ou a man de obra
máis barata noutras partes do
mundo, sen a oposición social de
Pontevedra. Este cambio de pla-

nos a quen máis prexudica é a
Caixa Galicia, que tamén ten
problemas con ENCE no Uru-
guai, porque o novo goberno
oponse aos seus planos.

Fronte opositora

Ante a negativa do goberno mu-
nicipal de Pontevedra para lle
conceder licenza á nova planta
de papel de váter, ponse en mar-
cha unha fonte opositora. Por un-

ha banda, a Xun-
ta, que presiona o
alcalde Lores pa-
ra que conceda a
licenza da nova
factoría. O presi-
dente Fraga, nun-
ha visita a Ponte-
vedra, viaxando
co alcalde no co-
che oficial, con-
mínao a mudar
de posición. O al-
calde négase,
mesmo a discutir
naquelas circuns-

tancias. Fraga non está afeito a
estas negativas e alporízase co
alcalde.

Desde aquel día as campañas
mediáticas van directamente di-
rixidas contra o alcalde Lores.
Non contra o goberno municipal
nin sequera contra o BNG. Non
hai máis que ollar a maioría dos
titulares dos xornais e da TVG.

A outra cara opositora é o sin-
dicato Comisións Obreiras. Ta-
mén eles teñen o alcalde como
branco principal, non só en carta-
ces e declaracións, senón que se
chegan a pechar no seu despacho.
O alcalde nacionalista é cualifi-
cado de antiobreiro. CC OO ten-
ta capitalizar a defensa dos pos-

tos de traballo na factoría, ao
tempo que se fai co control do
comité de empresa. Así recolle
sinaturas dos traballadores para
revogar o actual comité, con
maioría da CIG, acusándoos de
“lacaios” do goberno municipal.
Consegue 135 dos 270 traballa-
dores. O día 15 de febreiro nunha
asemblea decidirán se revogan o
actual comité. Se se aproba terán
que realizarse novas eleccións.

Parellamente, Comisións
Obreiras reúnese coas organiza-
cións empresariais que, non só
exercen presións sobre os parti-
dos e sindicatos, senón que ma-
nifestan que o proxecto para
construír a fabrica de papel tisú
aínda non é un tema pechado.

O mesmo sindicato entrevísta-
se no Ministerio de Fomento para
expoñerse o seu plano de que as
marismas de Praceres pasen a de-
pender do porto de Marín. Este
plano é o mesmo que o ideado po-
la Xunta para sacarlle a titularida-
de dos terreos a Costas. Deste xei-
to, non só poderían construír a no-
va factoría, senón que estas ma-
rismas poderían pasar a ser pro-
piedade de ENCE, cando remate a
concesión no 2018.

O xornal La Voz de Galicia, a
quen acusan os opositores de ser
o portavoz oficioso de empresa,
dá a nova da intención de Fo-
mento de integrar os terreos de
ENCE no porto de Marín para
salvar a factoría, en primeira pá-
xina a tres columnas.

Desde o PSOE afírmase que o
Presidente de Portos do Estado,
Mariano Novas, unicamente reci-
biu a Comisións Obreiras, que lle
expuxeron un plano, que el deci-
diu analizar e consultar coa Xunta.
Pero que esta postura non é a do

PSOE nin a do goberno central.
Por outra parte, tanto a tenen-

te de alcalde socialista en Ponte-
vedra, Teresa Casal, como o de-
putado Antón Louro, manifestan
o súa oposición a que se perpetúe
a factoría papeleira en Praceres. 

Ambos deixaron claro que o
Ministerio de Medio Ambiente
está disposto a rescatar antes do
2018 a concesión dos terreos de
ENCE para trasladar a factoría a
outro lugar da comarca, e recupe-
rar esta zona litoral. Esta actua-
ción contaría co apoio da UE, que
manexa importantes fondos para
estas recuperacións medioam-
bientais, que vai moi na súa liña
de actuación económico/social.

Aínda así, aos nacionalistas
preocúpalles as posicións dos so-
cialistas, que mostran evidentes
contradicións. Pensan que, por
unha banda se queren subir ao
carro social de potenciar a rique-
za da ría e o desenvolvemento
urbanístico de Marín e Ponteve-
dra, e pola outra están a negociar
cos poderes económicos. Sobre
todo cos do norte, que mostran
gran poder e predicamento nas
súas decisións.

Censuran sobre todo no BNG
a ambigüidade, unha vez máis de
Emilio Pérez Touriño, que tanto
fala de negociar, como mete a
Moncloa polo medio para arran-
xar o problema máis alá da lega-
lidade e da posturas dos seus
compañeiros pontevedreses.

Que os socialistas non falen
claro, que a Xunta tivese un tra-
sacordo e que as presións arre-
cien contra o BNG e os sindica-
tos, pode ser unha mostra que
estamos nunha das últimas bata-
llas contra a ENCE. Semella que
todo vale.♦
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Vén da páxina anterior

G.L.
O vicepresidente saínte do Uru-
guai, Luis Hierro, visitou Galiza
para prometer o apoio do novo Go-
berno do seu país aos importantes
investimentos de ENCE no depar-
tamento de Río Negro. A maioría
dos medios non indicaron a condi-
ción de vicepresidente a piques de
abandonar o cargo de Hierro.

Sen citar a súa condición de
cargo democrático cesante, en
mandato interino despois dunha
elección, a información sobre a
visita de Hierro non podía ser
máis confusa. A TVG, por exem-
plo, repetía que Hierro como re-
presentante do goberno da Repú-
blica do Uruguai, en visita oficial,
se mostraba entusiasmado cos
proxectos de ENCE no seu país,
admirado pola fábrica de Louri-
zán e mesmo apenado porque o
proxecto dunha planta de papel
continuo á carón da pasteira non
dese progresado. Para anunciar o
fracaso administrativo do proxec-
to da fábrica de papel continuo
ENCE convocou á Xunta e ao vi-
cepresidente uruguaio cesante.

A visita de Hierro é ainda máis
extraña, dende a perspectiva da
formalidade democrática, cando
se sabe que o vicepresidente en
proceso de mutis político era o
campeón por antonomasia do li-
brecambismo no goberno de Jor-

ge Batlle, posición que foi obxec-
tivo das críticas e mellor razón nas
urnas para a Fronte Ampla de Ta-
baré Vázquez. O Cónsul de Uru-
guai na Galiza, recén nomeado
polo goberno en extinción de Bat-
lle e asegurado no cargo durante
catro anos por unha cláusula de
garantía, invitou á visita do Vice-
presidente a diversas organiza-
cións de amizade coa República
Oriental. Moitas delas declinaron
o convite coa advertencia de que
só acodirían para criticaren en pú-
blico ao ministro de Batlle.

O vicepresidente que repre-
sentaba en Santiago e Ponteve-
dra o seu canto de ciño político
(nen sequer obtivo un escano no
Senado como pretendía) provo-
cou hai un ano en Uruguai as crí-
ticas da Xudicatura e as protestas
da oposición ao declarar nun
programa de radio que algunhas
actuacións dos xuíces “eran de-
masiado independentes”.

Os ditirambos que o político
en trance de despedida pronunciou
en Galiza sobre ENCE non se co-
rresponden coas protestas crecen-
tes que está a recibir o proxecto da
pasteira galega no seu país e que
aparecen resumidos na carta remi-
tida ao Foro Social Mundial por
seiscentas asinaturas encabezadas
por Eduardo Galeano, Adolfo Pé-
rez Esquivel, Hebe de Bonafini,

Josefína Plá e Adriana Catena. “O
Modelo actual de monocultivos
forestais a grande escala –sinala o
manifesto– que impuxeron no pa-
ís fixo ricos a uns poucos co di-
ñeiro de todos, aprofundou a ex-
clusión social, a concentración e a
extranxeirización da terra e a
dgradación do ambiente”. A carta
refírese a fábrica de pasta de papel
de ENCE e a dunha compañía fi-
nesa: “para completar este pro-
xecto neoliberal, o goberno saínte
promoveu a instalación de dúas
grandes plantas de celulosa nas
inmediacións da cidade de Fray
Bentos, sobre o río Uruguai. Estas
plantas non só provocarán conta-
minación ambiental senón que
desprazarán fontes de traballo lo-
cais nos sectores agropecuario, tu-
rístico e da pesca a máis de afec-
tar á saúde da poboación local
uruguaia e arxentina”.

Na outra banda do río Uru-
guai, fronteira con Fray Bentos, o
gobernador de Entre Ríos, Jorge
Busti, criticou a planta de ENCE
en M’Bopicua e respaldou as ac-
cións emprendidas polo goberno
da provincia e varias asociacións
de defensa da natureza contra as
avaliacións de impacto ambiental
presentadas por ENCE. 

Os arxentinos son solidarios
coas advertencias de veciños e
institucións da banda uruguaia so-

bre os efectos da celulosa de EN-
CE sobre o río. Como base teste-
muñal deste temores citan a pega-
da contaminante da fábrica de

Lourizán que non cesa en corenta
anos a pesar de repetidos anuncios
de correción e dunha condea dos
tribunais por delito ecolóxico.♦

O vicepresidente sainte do Uruguai arrógase a
representación do goberno entrante para ensalzar a ENCE

O vicepresidente do Uruguai, Luis Hierro; o presidente da Deputación, Rafael Louzán; e
o director de ENCE, José M. Seoane.

Desde aquel día
as campañas
mediáticas
van directamente
dirixidas contra
o alcalde Lores. 



H. VIXANDE
Xefe de alergoloxía do Hospi-
tal de Montecelo e fillo do al-
calde de Pontevedra cando
montaron Celulosas, Xosé
Filgueira maniféstase contra
unha instalación que “hoxe
non ten sentido que estea aí”.

¿Que opina da decisión de EN-
CE de renunciar á planta de ti-
sú en Lourizán?

Entendo que están a ocorrer
cousas lamentábeis. O tema está
desenfocado. A realidade é que
ENCE é unha empresa contami-
nante que está situada no centro
dunha poboación moi habitada,
non garda as distancias mínimas
de seguridade para a súa activida-
de, que no seu interior hai unha
fábrica de cloro e que a lei esta-
blece que ten que abandonar esa
localización en 2018. E o que pre-
tenden moitos é que se salte a lei.

Aluden a razóns económicas.
Pode que Galiza non poda

prescindir dunha fábrica de papel
pero non pode estar onde está
agora. A súa situación vén dada
polo franquismo; naquel momen-
to non houbo forma de levala pa-
ra outro lado, pero os tempos
cambian e a lei hai que cumprila.

Vostede tamén ten aludido
a cuestións sanitarias.

Os estudos que temos sobre a
contaminación de ENCE son moi li-
mitados. A empresa gasta moito en
propaganda e os estudos non os fan

ultimamente os centros da Xunta,
senón que están externalizados. No
seu momento non se fixeron os es-
tudos epidemiolóxicos que cum-

pría porque alguén non quixo que
se fixesen e agora non se poden fa-
cer porque arderon as historias clí-
nicas de Pontevedra, de modo que

cientificamente non se pode dicir
en que medida afectan as afeccións
respiratorias ou se hai unha inci-
dencia maior que noutras zonas.
Coidamos que si hai moita máis
incidencia e sabemos que hai máis
problemas de conxuntivite que
noutras partes, pero non podemos
afirmar que haxa máis asma ou
cancro de pulmón pola papeleira,
porque queimadas as historias clí-
nicas xa non se pode facer epide-
mioloxía con perspectiva.

Tamén está a cuestión do
medio ambiente.

Aquí hai silencios moi acusa-
torios. Cando veu o vicepresiden-
te do Uruguai a fábrica non bota-
ba o fume que bota normalmente.
Hai que preguntarse que pasa
cando abren os dixestores os do-
mingos e abafan a toda a comar-
ca. As balsas de decantación xa
non están pero a depuradora non
está rematada. ¿Sabe alguén onde
van parar os 400.000 litros de au-
ga que emprega diariamente a fá-
brica e que había que decantar?
¿Ten que ver ese auga coa mortal-
dade de ameixa en Lourido por-
que subiron as temperaturas da
auga? Que busquen o porqué, ao
mellor hai algunha causa... A pa-
peleira está nunha marisma no
fondo da ría e non pode continuar
aí. ¡Que nos digan cando vai re-
matar este calvario!

¿Que lle parece a arremeti-
da de Fraga a prol da papelei-
ra e contra o alcalde?

O que non se pode facer é de-
magoxia cos postos de traballo.
Eses cen postos de traballo que
traía a fábrica de tisú eran cen pos-
tos de traballo que consolidaban a
papeleira de ENCE no centro da ci-
dade, porque ninguén se cre que
van facer un investimento tan ele-
vado para unha fábrica que teñen
que desmontar en 2018, o lóxico é
que pretendan continuar no mes-
mo emprazamento despois desa
data, aínda que a lei é clara e non
o permite. E eses cen postos de tra-
ballo ían provocar contaminación
no centro da cidade non só para
esas cen familias, senón para todos
os pontevedreses e toda a cidada-
nía da área. Non se pode compa-
rar, como se fixo, ENCE con
Citröen porque non contaminan o
mesmo nin tampouco se pode pe-
dir un referendo para reclamar que
se incumpra a lei. Ademais, ENCE

dana o turismo e o marisqueo da
ría de Pontevedra, que produce
máis postos de traballo directos e
indirectos que ENCE e, aínda que
trasladen a papeleira, os postos in-
directos non van desaparecer por-
que os eucaliptos continúan aí.

Xa que fala dos eucaliptos...
Si, os eucaliptos cada vez valen

menos, tampouco xustifican ENCE.
Cando trasladaron TAFISA deixa-
mos de respirar esas serraduras que
tanto dano nos facían. Pecharon
TAFISA e non pasou nada, que tras-
laden ENCE e que non nos fagan
comulgar con rodas de muíño.♦
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Xosé Filgueira, xefe de Alergoloxía do Hospital de Montecelo

‘Que Fraga non faga demagoxia cos postos de traballo’

R. FARIÑA / AGN

Ramón Pazos,
presidente da Federación
de Veciños

‘Fraga ten que
respectar o concello
e deixar as rabechas’

H.V.
Presidente da Federación de
Asociacións de Veciños Castelao
de Pontevedra, Ramón Pazos
lembra a posición maioritaria da
cidadanía a prol do traslado da
factoría de ENCE e reclámalle a
Fraga respecto ás decisións dos
veciños e os seus representantes.

¿Cal é a postura da Federación
de AA de VV de Pontevedra so-
bre a fábrica de tisú e a facto-
ría de pasta de papel?

Hai unha decisión da asemblea
contra a localización actual da fá-
brica de pasta de papel e de Tisú de
Lourizán. En 2018 remata a conce-
sión e esa industria ten que saír do
lugar no que está agora porque a lei
así o di. Estamos a prol de que se
peche o ciclo produtivo na comarca
e tanto Barro como Bueu están dis-
postos a dar acollida a estas plantas.
Non consideramos que o traslado
obrigue a gastar máis cartos para le-
var a fábrica á nova localización,
pero a empresa non quere, así que
por forza temos que pensar que hai
unha segunda intención oculta.

Mais a Xunta sostén as
mesmas teses que a empresa.

É lamentábel que a Xunta tome
unha postura partidista e que de-
fenda unha empresa prexudicando

a maioría da sociedade. Ninguén
nos garante que dentro duns anos a
empresa sexa rendíbel, pero se
continúa onde está, quédase cos te-
rreos; iso é un pelotazo.

Entón xa non lle pregunto
por Fraga.

O papel da institución de pre-
sidente non admite posicións par-
tidistas e moito menos rabechas
ou tratar de provocar unha fractu-
ra social empregando a empresa,
algún sindicato e a grupos mediá-
ticos. O da fábrica de tisú foi un
envite que fixo e que lle saíu mal,
o que ten que facer agora é acep-
tar as consecuencias e deixarse de
manobras e descualificacións que
ignoran as decisións do veciños.♦

Antón Masa,
Pte. da Asociación
pola Defensa da Ría

‘Cada vez é maior
a conivencia
entre a Xunta e ENCE’
Presidente da histórica Aso-
ciación pola Defensa da ría, An-
tón Masa é un biólogo que lem-
bra nesta entrevista como ENCE

foi condenada por delito ecolóxi-
co e como a Xunta transixiu coa
contaminación durante anos.

Á marxe da decisión de ENCE
de renunciar ao proxecto de fá-
brica de tisú está a polémica
que se creou, na que chegou a
tomar parte Fraga.

O presidente debería ser máis

respectuoso cun alcalde elixido de-
mocraticamente e que representa a
cidadanía. É un rexedor, ademais,
que foi elixido precisamente polas
súas posicións coherentes sobre
ENCE, ELNOSA e a recuperación da
ría. Os que votamos por el fixémo-
lo polas súas promesas e Fraga de-
bería ser demócrata e non preten-
der dicir el a quen debemos votar.

¿Que opina sobre o cum-
primento da legalidade?

Esa é outra, desde que se toma
a vía a declaración de supramuni-
cipalidade tómase o camiño de sal-
tarse a lei. Esa é a primeira inxe-
rencia contra as competencias do
concello, o que demostra que hai
unha conivencia coa empresa en
lugar de esixir o cumprimento da
legalidade. Nunca se cumpriron os
convenios asinados entre a Xunta e
ENCE e nunca se castigou o incum-
primento. Aí, a Xunta tiña moito
que dicir. Ademais, desde que se
privatizou esta empresa a coniven-
cia entre a compañía e a Adminis-
tración galega é máis patente.

Non era difícil de prever a
necesidade do traslado de EN-
CE, dado que o modelo econó-
mico prima o sector servizos e
dada a dinámica da UE na de-
fensa do medio ambiente. ¿Por
que teimar con seguir adiante?

Non sei que lles pasa pola ca-
beza a ENCE e á Xunta. ENCE foi
das primeiras empresas condena-
das por delito ecolóxico, continua-
do ao longo dos anos pola contami-
nación da ría, as emisións atmosfé-
ricas e polos danos á saúde das per-
soas. ¿Que agardaban que pasase
despois? En todo caso, ao Goberno
galego estórballe o marisqueo, que
xunto co turismo é unha das alter-

nativas na ría. Coido que pode ser
por interese económico, un paga-
mento de servizos, que levaría a
tratar de conseguir a declaración de
innecesariedade dos terreos onde
está emprazada para quedar con
eles e facer cartos coa recualifica-
ción. Sen ter en conta isto non se
entende a instalación da fábrica de
tisú: éralles máis rendíbel seguir
producindo pasta sen facer tisú.♦

Xosé Abilleira,
secretario Asoc. Cult.
Maio Longo

‘En Pontevedra o PP
supera a fronteira
da ultradereita na que
está no Estado’
Secretario da Asociación Cultu-
ral Maio Longo, a principal enti-
dade deste tipo na cidade, Xosé
Abilleira considera que a opera-
ción para instalar a fábrica de ti-
sú e as posteriores reaccións de-
bido á súa inviabilidade repre-
sentan un intento de acoso políti-
co ao goberno municipal.

¿Até que punto hai un conflito
en Pontevedra?

Este é o reflexo da situación
que se dá na cidade desde hai tem-
po. Temos dúas formulacións: un
equipo de goberno que defende a
legalidade e a empresa e o PP que
queren pasar por riba. Tamén hai
que falar da condena por delito eco-
lóxico contra ENCE e que persiste

nesa dinámica de vulnerar a lei.
As críticas ao goberno muni-

cipal chegan de moitas partes.
É un acoso contra o goberno

municipal e contra o nacionalis-
mo. Esta situación permite vi-
sualizar ese acoso. E entre o PP e
a empresa e o nacionalismo, está
o PSOE, que quere dicir que si
pero tamén que non.

Porén, dá a impresión que
optar por unha opción de ante-
mán perdedora, como a fábrica
de tisú, representa unha torpeza.

Non creo que haxa torpeza
ningunha por parte do PP; é co-
herente cos seus principios e a
súa liña e saben defendela moi
ben. En Pontevedra o PP supera
esa fronteira da ultradereita na
que se sitúa no plano estatal e
conta coa axuda dos seus correli-
xionarios de Comisións Obreiras.
Hai unha alianza de poderes fác-
ticos contra o goberno municipal
e esta situación é un exemplo.

Pero todo o mundo sabe
que non ten sentido unha in-
dustria pesada no centro dun-
ha área urbana, sobre todo na
actual conxuntura europea, de
feito en ningunha outra cidade
acontece algo así.

Pero é que Pontevedra é a úni-
ca cidade na que goberna o na-
cionalismo hoxe e hai un ataque
contra el. Este tipo de industria de
enclave non ten sentido e razóns
económicas para mantela en Lou-
rizán, existen estudos que indican
que o traslado é rendíbel e que os
beneficios económicos para o con-
torno tamén serían positivos. Até
persoas nada relacionadas co BNG
como Barreiro Rivas comparten a
necesidade de trasladar ENCE.♦



Vostede acusou a Fraga de in-
cumprir as leis e el desafiouno
a que diga cales.

Cales? Pois a Lei de Costas, a
de Procedemento Administrativo,
presentou un contencioso contra o
concello cando non podía facelo.
Incumpriu o Plano Xeral de Orde-
nación Urbana, a última Lei do So-
lo. Chámame moito a atención que
un pai da Constitución, catedrático
retirado e presidente electo de Ga-
liza, en vez de loitar porque a lei se
cumpra actúe ao revés. Os da pa-
peleira non lle pediron a licencia ao
concello porque saben que sería
ilegal concederlla. Fraga salta a lei
para favorecer unha empresa pri-
vada e os seus amigos. Eu, en cam-
bio, defendo o interese xeral e a lei,
de acordo por certo cunha maioría

social e coa maioría non só do no-
so concello, senón do de Poio, Ma-
rín, Vilaboa, e Bueu, este último
antes de que unha moción de cen-
sura o deixara en mans do PP. To-
dos coincidimos en que a papeleira
podería ir en calquera polígono in-
dustrial da comarca. Non hai nin-
gunha razón que obrigue a situala a
carón da celulosa, a non ser que o
que se pretenda sexa consolidar os
terreos de Ence na beira da ría.

A Xunta declarou a supra-
municipalidade dos terreos.

Si, e no cuarto punto din que o
proxecto de Ence é de interese xe-
ral, cando é simplemente un nego-
cio particular, suculento iso si, pa-
ra certos grupos vencellados ao
PP. Pero o xulgado de Pontevedra
lembroulles que non se podían

saltar a licencia. O concello instou
a que se cumprise a legalidade e
paráronse as obras. Hai un auto do
Tribunal Superior. A Lei de Cos-
tas non permite enaxenar nin des-
calificar terreos degradados polo
efecto dunha concesión. E di que
seguirán sendo públicos. Iso dio a
Lei de Costas precisamente para
evitar a especulación.

Sinte que hai unha campa-
ña contra vostede?

Hai toda unha maquinaria ne-
se labor. Somos a única alcaldía
do nacionalismo nunha gran ci-
dade. Xa fixeron todo o posíbel
nas eleccións para que non repe-
tísemos. Ademais a anterior mi-
nistra de Sanidade era de aquí, o
home forte do PP é de aquí. Pon-
tevedra é unha espiña para eles.

Fraga cada vez que nos visita di
que van recuperar a alcaldía. 

Hai pesimismo no concello?
Pesimismo? Non, non, en ab-

soluto. Todo o contrario. O que si
hai é polémicas. As polémicas
moitas veces son necesarias para
avanzar. Houbo polémica coas pe-
onalizacións e agora os cidadáns
están contentos. Hai un tránsito
máis calmado, podes saír á rúa e
pasear, hai máis cohesión social.
Chamáronnos de Portugal para fa-
lar das peonalizacións e da Fede-
ración Española de Municipios,
con Rita Barberá; leváronnos co-
mo exemplo, igual que na elimi-
nación de barreiras. Se fosemos
dun partido homologado chama-
riannos para todos os congresos.

O BNG pide o non no re-
ferendo da UE, en cambio o
seu modelo de cidade semella o
máis europeo. Como explica
ese paradoxo?

É que Pontevedra é unha pe-
quena cidade europea, que foi
comparada con Brugge ou Salz-
burgo. Queremos crecer harmo-
nicamente, un crecemento sus-
tentábel. Ría só temos unha e, en
cambio, os postos de traballo da
papeleira son trasladábeis a outra
zona. O noso proxecto de recupe-
rar o borde marítimo e fluvial vai
moi avanzado. Aí está o traslado
de Tafisa, a mellora do río, no
que agora se pesca choco, sargo,
robaliza, lamprea..; recóllense os
vertidos residuais, vamos am-
pliar a depuradora para chegar á
depuración secundaria. Fáltanos
Ence para completar o obxectivo.

Barreiro Rivas lembraba o
outro día que esa idea é a mesma
que xa aplicaron en Bilbao coa
ría, en Barcelona ou en Valencia.

Pois claro. O
de Fraga é o mo-
delo caduco dos
sesenta, o do de-
senrolismo, o das
empresas de encla-
ve, proxectos ber-
languianos. Agora
ameázannos con
que nos van levar a
celulosa para un
país do terceiro
mundo. Pois eles
mesmos se desco-
bren, nós non so-
mos nin queremos
ser terceiro mun-
do. Nós somos europeos e euro-
peistas e pedimos o non no re-
ferendo, un non a tempo, para que
Europa mellore. Xa dixen que al-
gúns debates son necesarios para
avanzar.

Pero os conflitos non son
bos e perder postos de traballo
tampouco.

En primeiro lugar son 90 pos-
tos e non 200 como din. Tamén o
investimento é moito menor do
que se fala. Pero nos non estamos
contra iso, senón contra a preten-
sión de que se consolide a destru-
ción da ría, un espazo privilexiado,
único, que calquera cidade gostaría
de posuír, e que inda por riba para
iso se pretenda vulnerar a lei de
costas e a concesión que remata no
2018. Arealidade é que Pontevedra
na década dos oitenta-noventa es-
taba estancada e hoxe é a cidade de
Galiza que máis medra. Cando
cheguei a alcaldía, en 1999, tiña 74
mil habitantes, agora imos chegar
aos 80 mil. Pasamos de ser a sépti-
ma cidade a ser a sexta. O noso
crecemento non vén so da inmigra-
ción provinte do hinterland, senón

dun crecemento vexetativo positi-
vo: é dicir temos máis nacementos
que mortes. A nosa media de idade
é de 39 anos. Só Vigo se pode
comparar con nós neste sentido.
Temos un paro do 7,5%, Vigo do
9,5%. Temos unha poboación acti-
va do 49%, Vigo do 45% e a pro-
vincia do 37%. Constrúense mil
novas vivendas ao ano, temos o
terceiro prezo da vivenda máis bai-
xo de Galiza e o quinto do Estado. 

O conflito de Ence afectará
á estabilidade no concello? Que
relación ten cos socialistas?

No concello estamos unidos.
A nivel local BNG e PSOE esta-
mos de acordo. Aínda que debo
recoñecer que noutros niveis, os
socialistas teñen algunhas dúbi-
das. Mostrouno Touriño o outro
día e veno de mostrar o Ministe-
rio de Fomento.

Precisamente. Que opina
de que o ministerio fale de in-
cluír a zona ocupada pola celu-
losa no porto de Marín?

Pois que será o primeiro por-
to que incluía unha praza, un par-
que infantil, un colexio concerta-
do, unha igrexa co seu adro, vi-
vendas particulares e comercios.
Paréceme un disparate e penso
que quedará nunha anécdota.

Tamén hai protestas sindi-
cais. CCOO está moi belixe-
rante con vostede.

Non hai ningún conflito sin-
dical, nin tampouco coa direc-
ción de ningunha central. O que
sucede é que Ence ten moitos
medios económicos para poñer a
persoas concretas ao seu favor.
Pero son persoas concretas, unha
minoría moi pequena entre o
propio comité da empresa. Todos
os demais están pola nego-

ciación e non po-
la confrontación
co concello. 

Estaría dis-
posto a negociar
con Ence?

Por suposto,
pero sobre a base
de que non se
consolide o com-
plexo na ría e que
se traslade cando
remate a conce-
sión.

Sinte tensión
ao seu redor?

A maioría dos
cidadáns está coa nosa política,
apoia a nosa coherencia e sabe
que somos un goberno serio que
fai o que promete. Todo o que di-
xen sobre o noso modelo de cida-
de estaba no programa. Onte,
martes de antroido, pasei tres ho-
ras na rúa, entre a xente, ninguén
me criticou e foron moitos, en
cambio, os que mostraron o seu
apoio. Pode que os do PP estive-
ran na casa, dixeron que este an-
troido non valía nada, pero eu vin
as rúas ateigadas. Teño moita con-
fianza na xente, salvo nesa mino-
ría retrogada do PP que ten, é cer-
to, unha gran capacidade para
comprar vontades.

Quintana gabou onte o
exemplo de Pontevedra. A loita
contra a contaminación da ce-
lulosa é unha batalla histórica
do nacionalismo.

A Xunta que hai hoxe carece
de política industrial. O que de-
fendemos en Pontevedra sería
trasladábel a Galiza: un modelo
modernizador, que defenda a ca-
lidade de vida, que non nos hipo-
teque e que seña sustentábel.♦
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Miguel F. Lores
‘Fraga incumpre a lei para beneficiar

os amigos’
“O proxecto de Fraga é o dos anos sesenta”, di Miguel F. Lores, alcalde de Pon-
tevedra (BNG) que preside unha coalición municipal cos socialistas. Lores fala da
anunciada fábrica de papel: “un cebo para consolidar Ence na ría”. Xulga que Fra-
ga non respecta a lei cando quere favorecer os amigos ou intereses particulares.

‘Pontevedra,
na década
dos oitenta-noventa
estaba estancada,
e hoxe é a cidade
de Galiza
que máis medra”

PACO VILABARROS



Debido á relevancia que está a tomar
nos últimos días o debate sobre os de-
reitos de autor, e en concreto o papel

da Sociedad General de Autores y Editores
de España (SGAE) no cobro deses dereitos,
quero facer algunhas aclaracións.

En primeiro lugar, no que fai referencia ao
carácter de ONG da SGAE, non podemos
considerar que o simple feito de ser unha or-
ganización desta clase a libere de ser criticada
nin tampouco de que estas organizacións poi-
dan realizar actividades non axustadas ao de-
reito. Teñamos en conta que as ONGs son me-
canismos que ten a sociedade para suplir as ei-
vas dos estados, pero iso non significa que os
gobernos estean cumprindo coa súa obriga,
nin que as ONG poidan arrogarse funcións
que unicamente lle corresponden ao estado. 

Cando a SGAE se ampara na legalidade
para xustificar algún exceso na súa maneira de
actuar, debemos lembrar que a primeira actua-
ción da que non está clara a legalidade é o co-
bro do canon polos CDs e DVDs virxes. Este co-
bro conculca un principio constitucional bási-
co como é a presunción de inocencia. Así, pár-
tese da base de que calquera persoa que com-
pra un soporte de gravación faino para repro-
ducir obras que son propiedade da SGAE. Se a
isto sumamos a presunción tamén de que todo
o que se emite a través dun aparato de televi-
sión ou radio dun local de hostalaría está ta-
mén tirado do repertorio da SGAE, estamos
saltando o mesmo precepto e considerando a
todos os cidadáns e profesionais como presun-
tos delincuentes. A “voracidade” da SGAE fai-
se evidente cando ademáis de cobrar un canon
inxusto, este aumenta un 30% no ano 2005,
para suplir, coa complicidade do goberno, a
baixa de vendas da industria discográfica e a
imposibilidade por parte das autoridades de
controlar a pirataría de masas. Así, encarécen-
se os soportes e perséguese a aqueles que utili-
zan cada día máis as novas tecnoloxías a título
individual. Os datos que emprega a SGAE pa-
ra xustificar esta política baséanse en informes
da propia industria que afirma que un 70% dos
CDs e DVDs virxes que se venden son para “pi-
ratear”. Sen dúbida estas afirmacións benefi-
cian os intereses desta industria e non os usua-
rios nin os artistas. Por outra banda, con todos
estes datos e valoracións parece que a SGAE
está a esquecer o principal: a difusión e defen-
sa da arte. Unha cousa é protexer os dereitos
dos artistas e outra moi diferente é limitar a
promoción das súas obras.

Non todos os artistas son millonarios nin
teñen a posibilidade de editar o seu traballo,
nin as canles de difusión están abertas a todos,
por desgraza. Curiosamente, no tema dos de-
reitos de autor os artistas que máis protestan
son os que máis se benefician deses dereitos,
e tamén son os que menos precisan que a súa

arte teña máis canles de difusión distintas das
que dependen directamente da industria. Son
os pequenos artistas independentes, pequenos
grupos de asociacións de veciños,
comisións de festas, pequenos
empresarios, etc, os que reciben
máis presión por parte das entida-
des de defensa dos dereitos de au-
tor. Os que viven da súa propia
xestión e permiten que non morra
a cultura popular. Sen chegar a
grandes concertos multitudina-
rios conseguen sumar, porén, mi-
lleiros de persoas nas múltiplas
manifestacións culturais por todo
o país. Se atendemos a criterios
obxectivos de potenciación de
expresións artísticas, estes últi-
mos son os que deberan recibir
unha discriminación positiva,
tanto en axudas como en elimina-
ción de obstáculos para a súa di-
fusión, dado que a maior parte
destes grupos e entidades están
constituídos como asociacións
sen ánimo de lucro tan dignos co-
mo a SGAE, e que habitualmente
os escasos cobros que fan rever-
ten directamente na súa manuten-
ción e subsistencia. Se afogamos
economicamente as entidades e
institucións que promoven este ti-
po de manifestacións artísticas,
estamos contribuíndo á desapari-
ción dun gran legado cultural e social, cun in-
calculábel valor.

Se falamos de sentenzas e solidariedade,
en canto ao primeiro resulta paradoxal que
sexa a Sociedad General de Autores y Edito-
res de España a ONG que maior número de
preitos abertos ten en todo o estado, e nin
moito menos todos eles rematan en fallos fa-
vorábeis para esta institución. A solidarieda-

de ben entendida debe abranguer a todos,
non é comprensíbel que unha entidade que di
representar os autores pretenda cobrar cando

estes renuncian aos seus dereitos
en favor dunha causa concreta.

A liberdade de expresión de-
be garantir o dereito a disentir,
pois as leis non son divinas e a
democracia obriga ao cumpri-
mento das leis, mais non a estar
de acordo con elas. Debemos as-
pirar sempre a melloralas e a
modificalas no suposto de que
se considere que non son xustas,
poñendo sempre por diante os
intereses do conxunto dos cida-
dáns.

Se a propia SGAE recoñece
que só en Galiza recada por dis-
tintos conceptos arredor de
15.000.000 de euros anuais, se-
ría de sentido común poder
comprobar claramente cantos
destes cartos proceden de derei-
tos de autores galegos, xa que a
recadación si que procede de to-
dos os galegos. Así, sería xusto
que se creasen entidades de xes-
tión propias do noso país que re-
vertan os beneficios en Galiza e
nos autores galegos. Para iso,
faise necesario modificar a lei
de propiedade intelectual, e
adaptala á realidade plurina-

cional e pluricultural do estado.
Efectivamente, os dereitos dos cidadáns e

artistas deben convivir, os dereitos de uns e
outros non deberán entrar en confronto, que
é algo que hoxe en día está a ocorrer pola
xestión que se practica desde a SGAE.♦

ANTÓN TENREIRO é portavoz municipal
do BNG en Oleiros

N
º 

1.
16

3 
●

D
o 

10
 a

o 
16

 d
e 

fe
br

ei
ro

 d
e 

20
05

 ●
A

no
 X

X
V

III

Non hai noticias da
política exterior
europea. Sábese que
Bush fixo outra lista
de países
bombardeábeis, pero
Chirac cala e
Schröder dáse unha
aperta con
Condoleezza Rice.
Que dicir de Blair e
Berlusconi? Europa
pide agora que os
marines non marchen
do Irak. Até
Eurodisney de París
entrou en
beneficios.

Terremoto de 4,7
graos en Murcia.
Caen 68 casas. En
Galiza hóuboos de
5,1 e non caiu
ningunha. Talvez o
que serve para quitar
o frio tamén serve
para os movementos
sísmicos.

Condoleezza
lembra a película As
mulleres perfectas,
executivas intelixentes
ás que lles colocaron
un disquette no
cerebro para que se

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

A legalidade
mal entendida da SGAE

ANTÓN TENREIRO

A SGAE, sociedade creada para defender os derei-
tos dos autores, moitas veces abusa da súa posición,
culpando á sociedade de “roubo” ao tempo que
favorece os intereses da grande industria cultural.

‘A primeira
actuación

da que non está
clara a

legalidade é
o cobro

do canon polos
CDs e DVDs
virxes, que
conculca un

principio
constitucional

básico:
a presunción
de inocencia”

Cartas

Renovación na AGG
A Asociación de Gaiteiros Gale-
gos (AGG) está a comezar unha
nova andaina cara á súa dinamiza-
ción e adaptación aos tempos que
nos toca vivir. Fundada hai mais
de 20 anos por gaiteiros da talla de
Ricardo Portela, entre outros, esta
asociación ten demostrado durante
este tempo a súa valía como faro e
guía de todos os músicos tradicio-
nais galegos. Con obxecto de en-
carar o presente e o futuro apro-
veitando as ferramentas que a tec-
noloxía pon ao noso alcance, vén
de ampliar a Xunta Directiva de 4
a 17 membros. Todas elas con
moitas ganas de traballar e ilusión
para reforzar esta asociación. Esta-
mos obrigados a fixarnos nun fei-
to que discrimina e mesmo pon fó-
ra da normativa legal actual o en-
sino da gaita con respecto ao de
outros instrumentos. Na actualida-
de o ensino de gaita impártese en
Ourense dun xeito non oficial na
denominada Escola de Gaitas e de

xeito oficial no Conservatorio Pro-
fesional de Música de Ourense.
Tamén é posíbel realizar estudos
sobre o instrumento na Escola de
Música Tradicional que hoxe en
día subsiste pese ás constantes
promesas incumpridas, por parte
do presidente da Deputación de
Ourense, Xosé Luis Baltar, de
equiparación dos contratos dos
mestres desta Escola de Música
Tradicional aos doutro persoal
contratado por parte da Deputa-
ción. Recentemente vímonos na
obriga de denunciar publicamente
o feito de non esixir ningún tipo de
titulación vencellada coa música
para a contratación de profesorado
para a antedita Escola de Gaitas,
así como diversas irregularidades
detectadas no proceso de selec-
ción. Así mesmo, polo que se refi-
re á recente implantación de gaita
galega dentro do Conservatorio
Profesional, despois de solicitar
por escrito en setembro de 2004
tanto ao director do Conservatorio
canto ao delegado de Educación

información sobre esta, a única
resposta que se recibiu foi que dita
información era pública no tabo-
leiro de anuncios do Conservato-
rio. Tal e como comprobamos, di-
ta resposta non correspondía en
ningún xeito á realidade. A situa-
ción é aínda mais grave cando se
ten coñecemento, segundo apare-
ceu reflectido en numerosos me-
dios de comunicación en decem-
bro de 2004, dun mal denominado
“convenio” mediante o cal parte
das aulas dependentes do Conser-
vatorio son impartidas dentro dos
locais da Escola de Gaitas. Este
feito vai claramente en contra da
lei. Desde a AGG valoramos moi
positivamente o traballo realizado
pola profesora Rosario Guerrero
que está sendo quen de impartir
unha docencia do mais alto nivel
nunhas condicións bastante preca-
rias. Na actualidade, estamos a
agardar resposta por parte do dele-
gado de Cultura en Ourense ante a
solicitude de audiencia formulada
para pór de manifesto o noso ma-

lestar coas continuas irregularida-
des que se producen no ensino do
noso patrimonio musical, así co-
mo ofrecer a nosa colaboración
para calquera tipo de cuestión que
poda xurdir.♦

SANTIAGO CANEIRO
(PRESIDENTE DA AGG) 

O alcalde de Santiago
e a xustiza

Os servizos xurídicos do Conce-
llo de Santiago de Compostela
non deben andar moi inspirados
ou os asuntos controvertidos nos
que o alcalde, Xosé Sánchez Bu-
gallo, o embarca non gozan de
suficiente fundamento legal. 

Moitos lembraranse daquela
factura pola que o Concello recla-
maba o pago da limpeza dunha
pintada que seguía, sorprendente-
mente, relucindo no mesmo sitio
no que se supuña fora limpada; ou
aquela outra factura pola que o



Tanto e tan naturalmente menten que as
mentiras parecen verdades talmente.
Son os amos da leria. De toda ela. Pe-

ro a leria, con ter o poder que ten, non pode
cos feitos. A eles me ateño. Un feito. Nunca
gremio laboral ningún deu un golpe de esta-
do. En ningunha parte. Os golpes de estado
danos os militares. Por encargo da patronal.
Da gran patronal. Nunca ningún golpe de es-
tado se deu para mellorar a calidade de vida
e as condicións de traballo dos asalariados de
base. Todo o contrario. Os golpes de estado
danse para meter en cintura os asalariados de
base e para entrar a saco na forza de traballo
non remunerada. Outro feito. Nunca ningún
gremio laboral desencadeou ningunha gue-
rra. As guerras desencadéanas os estados.
Por antagonismos entre eles. Nunca guerra
ningunha se desencadeou para mellorar a ca-
lidade de vida e as condicións de traballo dos
asalariados de base. Ao contrario. As guerras
danse por imperativos patronais. Das altas
patronais. Os asalariados de base son simple-
mente a infantería descalza que apanda nos
campos de batalla. En todos os campos. Os
asalariados de base sempre perden. Nunca
gañan. En ningun campo. Outro feito. A pri-
meira guerra mundial foi para disputárense
as altas patronais entre elas as fontes de ma-
terias primas a prezos de ganga e os merca-
dos. E para entrar a saco na forza de traballo
non remunerada. Outro feito. A segunda foi
para outro tanto. E para liquidar o movemen-
to de emancipación proletaria e o sindicalis-
mo de clase en auxe. Para entrar a saco na
forza de traballo non remunerada. Outro fei-
to. A patronal con mando no Pentágono foi
quen ordenou botar a bomba atómica en Hi-
roshima e Nagasaki. Non para mellorar a ca-
lidade de vida e as condicións de traballo dos
asalariados de base. Para intimidar. Para sen-
tar ben sentado que tiñan o mundo polo man-
go. Para exercer de soberanos. Outro feito.
Crearon a OTAN. E non foi para mellorar a
calidade de vida e as condicións de traballo
dos asalariados de base. Foi para exercer de
xendarme internacional en todas partes. Rec-
houchiase quen rechouchiase. Cousa que
consumaron a cada paso. Foron non poucas
as atrocidades perpetradas pola OTAN e po-
lo Pentágono. Mancomunadamente. Foron
non poucos os estados asaltados e saqueados.
Coaligadamente. Non poucos os gobernos
que puxeron e depuxeron. Outro feito. Naceu
o BENELUX. E non foi para mellorar a cali-
dade de vida e as condicións de traballo dos
asalariados de base do ámbito. Foi para en-
trar a saco na forza de traballo non remune-

rada. Na do ámbito e na de outros ámbitos.
Outro feito. Naceu o Mercado Común Euro-
peo. E non foi para mellorar a calidade de vi-
da e as condicións de traballo dos asalariados
de base do ámbito. Foi para entrar a saco na
forza de traballo non remunerada. Na do ám-
bito e na de outros ámbitos. O tratado de Ro-
ma non tiña no punto de mira o que os cida-
dáns do ámbito fosen todos iguais ante o pa-
nadeiro, o carniceiro, o leiteiro, e demais
providencias –que é onde  realmente lle arde
o cu á curuxa sempre–: tiña no punto de mi-
ra como prioridade a plusvalía. Outro feito.
Nace a Unión Europea. E non é para mello-
rar a calidade de vida e as condicións de tra-
ballo dos asalariados de base. É para entrar a
saco na forza de traballo non remunerada. Na
do ámbito e na de outros ámbitos. É a natu-
reza da patronal. Da gran patronal. Os empe-
radores da propiedade privada teñen, por eso
non choran, de ferro as entrañas. O mundo
sería moi outro se a mentira da igualdade de

oportunidades fose verdade. A mellora da
calidade de vida e das condicións de traba-
llo dos asalariados de base nunca aparece
no punto de mira dos emperadores do cha-
mado por eles libre mercado. Non era prio-
ridade no tratado de Maastricht. Non o era
no de Niza. Non o é na actual carta magna.
O obxectivo prioritario da Europa que nace
é o da patronal de toda a vida: a plusvalía,
non a calidade de vida do conxunto da ci-
dadanía. Por algo aplauden os soberanos
dos bancos, os soberanos da industria, os
soberanos do comercio, as casas reais…, to-
dos eles aplauden, lagarto, lagarto, camara-
das! Non cabe chamarse a engano. A mello-
ra da calidade de vida e das condicións de
traballo dos asalariados de base radica onde
radicaba: na loita de clases.  Outra Europa
mellor é posíbel, claro. E apremiante. Máis
non será fácil. Nada fácil. Os depredadores
da forza de traballo non remunerada non
gastan entrañas: gastan fauces.♦
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convertesen en
submisas.

Cine na UE.
Películas
norteamericanas:
72,1%; películas dun
Estado que se ven
nese mesmo Estado:
19,4%; películas
europeas que se ven
fóra do seu propio
mercado: 6,3%.

Muller nova é
abordada por
marroquí. Por onde
se vai á estación? A
muller responde con
xentileza. O
marroquí toma a
iniciativa de
acompañala.
Decontado, pregunta:
Estás casada? A
muller non o está,
pero responde que si.
O marroquí afástase
entón.

Crise de Estado.
Almodóvar marcha
da Academia do cine.
Di que na Academia
non o queren e que
en España, en xeral,
tampouco o queren. É
unha crise española e
manchega.
Precisamente no ano
do Quixote.

Despois de Ibarretxe
e con este frío, Raxoi
en leotardos cantando
Gibraltareña,
gibraltareña...♦

Manifestación neonazi en Kiel.

Menten igual que alentan
XESÚS REDONDO ABUÍN

Nun estilo intencionadamente reiterativo, o autor analiza algúns
dos fitos da realidade contemporánea e a verdade que ocultan.

REFERENDO EUROPEO

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Concello reclamaba unha pena de
prisión para un sindicalista que non
pasou dunha multa por faltas, xa
que os traballadores do servizo de
xardinaría recoñecían que non se
fixo tal limpeza; tamén  está aquel
informe negativo sobre traballa-
doras da Casa de Acollida que foi
moi criticado pola Administración
de Xustiza en canto tiña pouca ba-
se e era inxusto; ou a recente sen-
tenza a favor dos bombeiros de
Santiago, e negativa para o Conce-
llo, no que Bugallo, nun alarde de
sentido do Estado de dereito, di
que pensa acatar (que outra cousa
pensaba facer?, declararse en re-
beldía?); tamén está a denuncia
contra os manifestantes que foron
agredidos diante do parlamento de
Galiza e na que o fiscal optou por
apoiar a denuncia dos manifestan-
tes (pola brutal carga policial) e
non apoiar a do concello (quen vol-
vía presentar unha nova factura...);
podiamos seguir con máis casos
pero será mellor parar. 

A día de hoxe teño unha de-

nuncia por inxurias contra o alcal-
de por que este considerou que o
meu continuo interese polas actua-
cións do Concello e a falta de con-
testación aos escritos presentados
perante a institución municipal é
unha proba palpábel dun carácter
violento incompatíbel co respecto
aos poderes públicos. Para Buga-
llo, un cidadán que se dirixe ás au-
toridades, administracións e insti-
tucións co obxectivo de aclarar a
actuación dos poderes públicos é
un cidadán violento. Que conside-
ración lle terá a institución que
acude habitualmente aos xulgados
sen fundamento xurídico? 

Non sería mellor que o alcal-
de optase por falar máis cos mo-
vementos sociais en contra de
tratalos como delincuentes? De
momento, a administración de
xustizas, con todas as críticas que
me merece, parece non compartir
as actuacións de Bugallo.♦

X. RENATO NÚÑEZ
(SANTIAGO)

Faleceu en Vigo
Dorquis González,
escolta
do ‘Che’ Guevara 

Dorquis González Terrero, es-
colta do Che Guevara, heroe
de Sierra Maestra e capitán da
mariña mercante de Cuba, fa-
leceu no Hospital Xeral de Vi-
go onde estaba sendo atendido
por traumatismo dende o 28 de
Novembro pasado. 

González Terrero, de 64
anos, sufriu unha caída a con-
secuencia dun golpe de mar no
mercante que mandaba a se-
senta millas da costa de Portu-
gal, en navegación dende a
costa occidental de África a un
porto do Golfo de Biscaia e
cando o barco se aproximaba a
augas españolas.

O capitán foi trasladado a

Vigo por un helicóptero do
servizo de Salvamento da
Xunta e ingresou na UCI do
Xeral aleixado de traumatismo
cráneo-encefálico e en estado
de coma.

O goberno da Habana en-
viou a Vigo o doutor Virgilio
Díaz Almirall, director dos
Servizos Médicos Marítimos
de Cuba, para asistir o pacien-
te e prover á súa repatriación
pero o estado de coma de Gon-
zález Terrero complicouse cun
proceso respiratorio que aca-
bou coa súa vida. 

O capitán mercante faleci-
do sumouse ao exército rebel-
de con 17 anos e participou na
toma de Bayamo co destaca-
mento do Che Guevara do que
foi escolta durante anos des-
pois do trunfo da Revolución.. 

O seu cadáver foi traslada-
do a Cuba.♦

GUSTAVO LUCA
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O disparate
do tisú
Xosé Luís Barreiro Rivas es-
cribe en La Voz de Galicia (5 de
febreiro) sobre o conflito da ce-
lulosa de Pontevedra. “A Unión
Europea está a gastar billóns de
euros para recuperar espazos
urbanos, as súas zonas indus-
triais achatarradas, as súas cos-
tas perdidas e os seus ríos mal-
tratados. Sen recorrer aos exem-
plos de Berlín e Londres, tamén
España ofrece un bo surtido de
realizacións. Barcelona destruíu
o recinto industrial marítimo
para gañar espazos urbanos. Va-
lencia, a once quilómetros do
Grao, está a investir enormes
sumas de diñeiro para conver-
terse en cidade costeira, aínda
que teña que pasar por riba de
enormes complexos agrícolas e
industriais. Sevilla invadiu o
vello recinto industrial de La

Cartuja e recuperou, a prezo de
ouro, as beiras do Guadalquivir.
Madrid, que xa transformou os
recintos industriais do Sur, tei-
ma agora en agachar a M-30. E
a ría do Nervión, paraíso do car-
bón e a ferralla, converteuse en
estanque de parrulos e espello
do Guggenheim e o Pazo Eus-
kalduna. As fábricas do Berbés
están a deixarlle paso á cidade
de Vigo, en canto A Coruña tei-
ma en gañar un porto artificial
para engadir ás súas rúas o mi-
lenario porto interior. Así é toda
Europa, quitado Pontevedra,
que por defender dous centena-
res de empregos (coma se o tra-
ballo non fose trasladábel), está
disposta a tirar pola borda a co-
nurbación Poio-Pontevedra-
Marín, e a dedicar o mellor es-
pazo urbano de Galiza a unha
fábrica de papel tisú. Para man-
ter vivo o maior disparate urba-
nístico do Norte de España hai
políticos dispostos a vulnerar a
Lei de Costas e a manter a ca-

beceira da ría repartida en tres
aldeas, en canto piden un AVE
de viaxeiros e se laian pola
competencia de Vigo. E, nun
afán de manipulación sen pre-
cedentes, ameazan con que a
jauja do tisú acabe en Navia ou
en Huelva, coma se os asturia-
nos a fosen poñer na alameda e
os onubenses a carón da cate-
dral. Con políticas así, e con es-
ta visión troglodita do desenro-
lo, este país non precisa para na-
da o concurso de Magdalena
Álvarez, xa que se basta de por
si para ser, no peor dos sentidos,
a periferia de Europa”.♦

Irak, Vietnam e
o optimismo
electoral
norteamericano
O 4 de setembro de 1967, o
New York Times ofrecía, na
súa segunda páxina, unha in-
formación asinada por Peter
Grose na que se destacaba o
“Optimismo norteamericano
ante o resultados dos comicios
no Vietnam do Sur”. Na mes-
ma información diciase o se-
guinte: “O Goberno dos Esta-
dos Unidos recibiu con sor-
presa e optimismo os resulta-
dos das eleccións presiden-
ciais de Vietnam do Sur, malia
a campaña terrorista do Viet-
cong. O éxito desta votación
imprímelle un avance decisivo
á política de implantación da
democracia no Vietnam do
Sur na que está comprometido
o presidente Johnson”.♦

EE UU,
Menoyo e
o pago
aos disidentes
O goberno norteamericano vén
de ameazar coa pena de cárce-
re a Eloy Gutiérrez Menoyo.
O histórico disidente cubano
vive actualmente en Cuba pero
ten o certificado de residente
permanente nos EE UU polo
que lle poden ser aplicadas as
leis deste país. Menoyo mani-
festou que considera unha in-
congruencia que os EE UU
“apoien os presos políticos cu-
banos e financien a disidencia
ao tempo que tratan de reprimir
os que, coma el, están a traba-
llar polos cambios en Cuba,
pero desde o diálogo, e non
desde a confrontación”. Meno-
yo dixo tamén que a ameaza
norteamericana “semella desti-

nada a me castigar por enfron-
tarme á intervención dos EE
UU aquí e por non aceptar nin-
gún tipo de apoio que conleve
condicionamentos que son
sempre sinónimos de servidu-
me” (El País, 9 de febreiro).♦

Os abaixo
firmantes
Olivier Rolin, novelista fran-
cés e antigo dirixente do brazo
armado de Esquerda Proletaria,
opina sobre o escritor compro-
metido: “As opinións da xente
que non arrisca nada non me in-
teresan. Todas esas peticións,
eses esixo a paz en Oriente Me-
dio, esixo a liberación de Fula-
no, non teñen ningún sentido.
Se un pon algo da súa vida ou
toda a súa vida na balanza, en-
tón si, entón é outra cousa” (La
Vanguardia. Suplemento cultu-
ral, 9 de febreiro).♦

Mariano, Mariano
BIEITO IGLESIAS

Raxoi protestou, no combate contra o proxecto de
Estatuto Éuscaro, pola inclusión de crenzas per-
soais ou grupais nun texto legal. Leva razón. As

crenzas, a máis de privadas e subxectivas, son case
sempre comenenciudas. Cando me encontro cunha
querida colega que imparte relixión, asegúrame que
as lecturas (estuda teoloxía sen parar) acrecentan a
súa fe. Axúdalle o dato de que, tanto ela como o

marido –empregado nun colexio do Opus– xuntan
obriga con devoción. A min pagáronme 63 euros de
menos na nómina deste mes, e a miña fe na Xunta e
no Estado das Autonomías deveceu
exponencialmente. Tamén acertou don Mariano ao si-
tuar o individuo por cima de calquera colectivo, sen
reparar non obstante na incongruencia de oporse á no-
ción de pobo vasco pra sacralizar, acto continuo, ao
Estado, á Forza, ao Poder, cun argumento ad baculum
(de baloco) a favor do pobo español. Xa metidos en
escrúpulos solipsistas, cumpría frear en seco ao  pobo
de Deus, pastoreado por Papa e Conferencia
Episcopal, empeñoso á hora de perseguir o pulo

intransferible de casar contra un home, unha muller
ou unha banqueta desas que teñen un burato no
medio; teimudo na idea de prohibirnos vestir a pirola
a vontade con camisiña de goma. A libre adhesión
proposta por Ibarretxe baséase na adición de
egotismos de tantiños cidadaos (a suma daría resulta-
dos se non coartasen o referendo), que desexan valer-
se do gusto ou do capricho. Escusan invocar
identidades étnicas e direitos históricos, o programa
soberanista redúcese a esta frase escrita por Erasmo,
ao rexeitar un posto de profesor en Alcalá ofrecido
polo cardeal Cisneros: Non placet Hispania. Non gus-
ta España.♦

A política económica da Xunta de Galicia
MANUEL CAO

Cando persiste o debate público para lograr un maior desenvolvemento da
autonomía de Galicia, Manuel Cao percorre todos os fitos da súa implantación
política e administrativa, desde os tempos da primeira Xunta preautonómica á
plena institucionalización do autogoberno.

COLECCIÓN CAMPUS / A NOSA TERRA

O Guggenheim, a carón do Nervión, en Bilbao.

Imaxe da guerra do Vietnam.



PERFECTO CONDE
As eleccións autonómicas aín-
da non teñen data pero a cam-
paña polo referendo europeo é
unha boa oportunidade para
iniciar o debate sobre a política
nacional. Este é o leit motiv que
usan os partidos para chama-
ren ao ‘si’ ou ao ‘non’ o 20-F.

Digan o que digan os responsá-
beis das distintas alternativas polí-
ticas, inevitabelmente, a campaña
polo referendo europeo do día 20
estase convertendo no cabalo de
Troia das próximas eleccións ga-
legas. De feito, se un fala cos do
BNG, cos do PSOE ou cos do PP
sempre atopa o mesmo boome-
rang: velaquí como os adversarios
o que non fan é explicar por que é
bo ou malo o Tratado da Unión
Europea senón levar cada un a au-
ga ao seu muíño para situarse ben
de cara as autonómicas.

Concretamente os do BNG,
teñen todos moi claro que “tanto
o PP como o PSOE, no que vai
de campaña, non mostraron nin-
gún interese en dar argumentos a
favor ou en contra do Tratado”.
Segundo o portavoz do BNG que
falou con A Nosa Terra, “non se
trata tanto de avalar en abstracto
se o tratado é útil ou bo para o
país como de analizalo dende
unha verdadeira perspectiva ga-
lega. O PP cambia de opinión ca-
da quince días e o PSOE está
practicando un discurso que é in-
tercambiábel co que os socialis-
tas poden aplicar en Valladoid ou
en Granada. No seu discurso
nunca hai referencias ao que po-
de pasar en Galiza, e as únicas
que se atopan son falsas como é
o feito de vencellar o tratado coa
política dos fondos europeos”.

Curiosamente, máis que inci-
dir moito na defensa de votar non,
os nacionalistas botan de menos
“unha campaña explicativa e di-
vulgativa do tratado para que se
puidese producir unha partici-
pación importante no referendo”.
Según din, “tería que haber deba-
tes, e as propostas de facelos non
son consideradas, sobre todo pola
parte de Manuel Fraga, o que é
moi grave porque unha campaña
desta importancia esixe a impli-
cación das forzas políticas e dos
seus líderes. Coa negativa a que
haxa debates nos medios de co-
municación públicos estase asis-
tindo a un auténtico exercicio de
fariseísmo político”.

“Todo isto –seguimos reco-
llendo as palabras dun portavoz
do BNG– é aínda máis grave se
temos en conta que o tratado su-
pón algunhas modificacións do
ámbito competencial galego, e
mesmo a invasión sobre dereitos
propios de Galiza, e parece que a
Fraga válelle todo. A oposición
politica debería ter dereito a sa-
ber o que pensa o presidente da
Xunta sobre todo isto”.

Para resumir, dende o BNG
considérase que “tanto o PP como
o PSOE, no canto de falar do que
é o tratado e cales van ser as súas
consecuencias para Galiza, o que
fan é poñer a campaña en función
da súas estratexias electorais,
exactamente coa mira de facerlles
dano aos seus adversarios políti-
cos, e iso é moi irresponsábel. En
vez de tratar de ver os prexuízos
económicos que imos padecer e
de tratar de corrixir as eivas, o
que se fai é institucionalizalas”.

O BNG está a difundir por
toda Galiza 200.000 folletos ex-
plicativos da súa posición sobre
o tratado e pensa realizar un total
de 700 actos durante a campaña,
moitos deles consistentes en
charlas e encontros nas aso-
ciacións veciñais e culturais de
todo o país.

O PP, tépedo

No PP recoñécese que hai algunha
confusión, aínda que todos digan
estar a favor do si. Segundo o por-
tavoz que consultamos, “considé-

rase que o tratado non é o mellor
posíbel, pero supón un importante
avance na construción comunita-
ria e contén aspectos que foron
achegados por nós cando estaba-
mos no goberno central”. No que
toca aos intereses de Galiza, os do
PP opinan que “supón un paso no
recoñecemento das rexións e ten o
interese estratéxico de avalar as
asociacións transfronteirizas, que
para nós é moi importante polas
relacións de Galiza co norte de
Portugal”. “O tratado –continúa o
portavoz do PP– tamén recoñece a
diversidade lingúística de Europa
e isto favorece o desenvolvemen-
to da nosa cultura”.

Partindo destas bases, o PP
decidiu realizar “unha campaña
cinguida á explicación do Trata-
do, lonxe do que eles din que fan
nacionalistas e socialistas que
“encadran na campaña a estrate-
xia das eleccións autonómicas”.
No PP, aínda que non existe ofi-
cialmente a figura dun coordina-
dor, está levando o peso da reali-
zación da campaña o secretario
xeral do partido, Xesús Palmou.

Xa no mes de decembro, a exe-
cutiva estatal do partido fixou a
postura que seguir mediante o
que chamaron Declaración de
Santiago e logo, en Pontevedra,
hai dúas semanas, unha xuntanza
interparlamentaria do PP incidiu
nos mesmos principios.

O acto máis importante do PP
terá lugar na capital de Galiza, o
próximo sábado, cunha reunión á
que asistirá o presidente da Co-
misión Europea, José Manuel
Durão Barroso. O presidente da
Xunta, Manuel Fraga, estará ta-
mén nos peches da campaña na
Coruña e Vigo, “intentando sem-
pre desvencellar a campaña dos
avatares domésticos da política
autonómica”, segundo nos din.

Dende o PP vaticinan a posi-
bidade de que a participación
“non sexa moi elevada por culpa
do PSOE, que artellou un re-
ferendo demasiado precipitado,
fai unnha deficiente explicac-
xión do tratado e cometeu desa-
certos tácticos como os de afron-
tar tendenciosamente algúns as-
pectos da campaña”.♦
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Latexos

A covardía
X.L. FRANCO GRANDE

Ningunha ditadura
renunciou á tortura. E
non só as ditaduras. O

que ocorre é que nas
democracias acostuma haber
máis control, rexéitase por
principio e prohíbena as leis,
e, se se demostra, poden esi-
xirse responsabilidades. En
xeral e con excepcións. É
sempre unha tentación do po-
der, sexa democrático ou
non. Humillar, aldraxar,
coller polo atallo, son
tentacións humanas. E, como
dicía Oscar Wilde, podo
resistilo todo agás as miñas
tentacións. 

Pero é tamén unha covar-
día, pon de manifesto incapa-
cidade técnica para chegar á
verdade por camiños de uso
cotián nas sociedades
avanzadas e demostra, ao ca-
bo, que se asume o fracaso
da investigación policial, á
parte da súa inhumanidade. É
novo que un Secretario de
Defensa dea instrucións con-
cretas  sobre que torturas son
admisibles, que manteña cen-
tros de tortura por todo o
mundo ou que non  faga caso
das resolucións xudiciais que
declaran ilegais os seus
procedementos.

Comparei nun artigo
Guantánamo con Auschwitz,
aínda sabendo que este foi un
campo de exterminio e Guan-
tánamo non, por agora. Pero,
dalgunha maneira, os tortura-
dos –e non digamos se levan
tres anos sometidos a
torturas, incomunicados, sen
asistencia e sen saber de que
se lles acusa– son xentes que
quedan traumatizadas para
sempre, como sabemos moi
ben por informes que incluso
se poden consultar na
internet, como o informe da
Comisión Valech  tocante á
represión chilena nos tempos
de Pinochet. Moitos
torturados quedan extermina-
dos no máis profundo da súa
personalidade por máis que
sigan vivos.

Por exemplo, son moitos
os que prefiren morrer a
seguir vivindo –a
autodestrución é unha das
consecuencias que padecen
os torturados–, vítimas impo-
tentes dunha técnica para
quebrar as súas resistencias
físicas, emocionais e morais.
O medo a morrer en calquera
momento e a angustia que is-
to xera; a vergonza de seren
tratados como delincuentes; a
culpa que se sente por ter fa-
lado durante a tortura se se
comprometeu a familiares e
amigos; a impotencia nos ca-
sos de presenciar torturas a
outros, sen podelo impedir...
son traumas habituais nos
torturados e que duran
moitos anos.

Non foi, por iso,
ningunha esaxeración miña
comparar Guantánamo con
Auschwitz.  Un e outro son
expresión dunha das máis no-
xentas covardías do noso
tempo.♦

REFERENDO EUROPEO

Os partidos vinculan o resultado do 20-F á política galega

Referendo con
eleccións autonómicas ao fondo

No PSdeG-PSOE din que Emi-
lio Touriño está participando
cada día polo menos nun acto
relacionado co referendo, case
sempre coa presenza tamén dal-
gún eurodeputado, coma Rosa
Miguélez ou Antolín Sánchez
Presedo. Segundo explican,
sempre son actos de explica-
ción de por que se debe votar si
ao Tratado, e estanse atopando
coa sopresa de que asite moita
máis xente do que eles mesmos
tiñan calculado.

O socialistas, a través destes
actos, danse conta de que aínda
hai moito descoñecemento na
xente sobre a importancia do
que se vai votar o día 20 de fe-
breiro, e consideran que son
eles “os únicos que están a fa-
cer unha campaña forte de di-
vulgación e axuda á compren-
sión do tratado”.

Segundo teñen previsto, pe-
charán a campaña en Santiago, o
día 18, e antes estará Zapatero en
Ourense (o día 13), Josep Borrell

en Lugo (o 12), Cristina Narbo-
na en Ourense (o 13) e Helena
Espinosa en Pontevedra (o 15).

Sobre as propostas de deba-
te público, o secretario de orga-
nización dos socialistas gale-
gos, Ricardo Varela, destaca
que os socialistas están dispos-
tos a “debater aos tres niveis
das forzas parlamentarias ga-
legas cando os demais quei-
ran”, e engade que non teñen a
culpa de que “Fraga non estea
por este labor”.♦

Zapatero pide o ‘si’ en Galiza

Cartaz da campaña do BNG para solicitar debates políticos nos medios de comunicación públicos. 
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XOSÉ M. SARILLE

Os emigrantes galegos
e andaluces que ían
chegando a Barcelo-

na buscaban fogar na despre-
zada periferia. Así naceron
Nou Barris e o Carmel, no
anfiteatro da cidade, nunhas
cuíñas que se foron
enchendo de favelas e casas
moi humildes. Uns construí-
an con latas e sen permiso,
outros con aluminose,
indecencia e licenzas munici-
pais amañadas. 

Na tele repetiron moito o
anuncio dunhas escadas me-
cánicas que subían por un
xardín. Están en Nou Barris,
e facilitan a escalada peonal
para uns blocos construidos
nun cumio inaccesíbel pola
familia Samaranch. Antes da
colocación do inxenio, só un-
ha atlética minoría conseguía
coroar a montaña.  

Por consecuencia da loita
veciñal e do aumento da
riqueza, o Carmel inzouse de
árbores e fíxose alegre e
mesmo fermoso. Até lembra
un algo á Alfama. Hai
bairros que cando superan a
penuria, convértense en sim-
páticos e caprichosos, preci-
samente pola construción ar-
bitraria. A necesidade da ori-
xe esváese e coas mesmas
formas aparece un xogo case
infantil, de sorpresas, como o
azar na conduta dun neno.

Unha vez visitei a Praza
Karl Marx en Nou Barris cun
anarquista que fora dirixente
veciñal nos anos setenta. Esi-
xían liñas de autobuses para
aquelas rúas encostas e
imposíbeis. Colocábanse nos
cruzamentos e obrigaban ao
chofer a subir e facer o
percorrido. Os eixos e e as
rodas voltaban desfeitos, até
que se logrou o
estabelecemento do servizo. 

Alí moi perto pervive un-
ha antiga fábrica de alcatrán
que traballaba pegada ás
vivendas. No interior conser-
van un gravado no que se ve
un veciño enriba do tellado
petando cunha marra, derru-
bando literalmente a alcatra-
neira. O meu acompañante
clarexoume que non é grava-
do senón unha fotografía da
época. Hoxe a fábrica é esco-
la de circo e cabaré. 

No Carmel levaban
lustros pedindo o metro. A
administración democrática
sempre alegou que era unha
obra difícil por mor da dispo-
sición do solo. Outros din que
os causantes da actual desfei-
ta son os recheos non
rexistrados, as cascalleiras
descoñecidas, anteriores ás
construcións das casas.  

En calquera caso, Pasqual
Maragall amosa unha
ignorancia supina a respecto
de Galiza cando equipara es-
te problema co do Prestige.
Ou non sabe o que é unha
catástrofe, ou  esaxera como
se dese un pésame, para saír
do apreto diante duns
veciños nerviosos e
desolados, aos que a incerte-
za do pasado volveu agora
visitalos.♦

Do que verdadeiramente se fala
nas rúas de Ourense estes días é
da situación das Burgas. Símbolo
inequívoco da cidade, os vellos
mananciais están a ser vítimas da
incompetencia dunha empresa
(Xardín das Burgas) e da escura e
inexplicábel xestión do grupo de
goberno no Concello. 

A historia comeza hai cinco
anos, cando o alcalde, Manuel
Cabezas, anuncia aos catro ven-
tos o rechamante proxecto dunha
empresa privada para construír un
hotel-balneario de luxo nuns te-
rreos privados que recualifica xe-
nerosamente, e noutros públicos
que cede a prezo de amigo. (Pista
primeira: eses mesmos terreos va-
len hoxe dez veces máis). Pasan
os anos e nada se sabe do hotel
nin hai movemento de obras. Os
partidos da oposición, que desde
un primeiro momento sospeitan
que a iniciativa pode agachar in-
certos intereses, piden explica-
cións. Os autores do proxecto
presentan hai poucos meses un 

borrador, pero segue a paráli-
se. (Pista segunda: a autora da

idea é a muller de Xoán Carlos
Cabanelas, íntimo de Xosé Cuíña
e Xosé Luís Baltar, e xerente de
Xestur. Pista terceira: o empresa-
rio que promove o proxecto che-
ga ao Concello da man do propio
Cabanelas, o que lle dá credibili-
dade á fantasía, segundo confesan
agora no grupo municipal do PP).

Cabezas ameaza con multar a
Xardín das Burgas por cada día
que se atrasen as obras, o que pro-
voca a reacción aparente da em-
presa, que fai trasladar un camión
ós terreos. Poucos días despois
inícianse unhas supostas prospec-

cións que rematan como xa sabe-
mos, cun descenso alarmante do
caudal dos mananciais que ali-
mentan as históricas Burgas. Co-
mo consecuencia disto, o alcalde
decide trasladar o tema á Fiscalía
por se se cometeu un delito contra
o ambiente e o patrimonio. Un
xesto cara á galería, segundo PS-
deG e BNG, que piden a anula-
ción do convenio coa empresa
pantasma e a recuperación para a
cidade dos terreos. Pero no pleno
municipal do pasado día 4, o PP
resérvase unha xogada mestra: re-
xeita dúas mocións da oposición

e aproba unilateralmente unha
emenda na que se insta ao empre-
sario a cumprir o que leva cinco
anos incumprindo. A oposición
non pode evitar lembrar momen-
tos históricos e frases para a pos-
teridade, como aquela que pro-
nunciou o actual responsáble de
urbanismo, Henrique Nóvoa,
cando dixo sobre o empresario:
“viva a nai que o pariu”. No ple-
no máis recente admitiu que os
ollos lle fixeron chiribitas e que
agora está decepcionado.

E mentres os ourensáns visi-
tan de xeito inusual as súas que-
ridas Burgas para comprobar que
dos canos cae menos auga da ha-
bitual (durante varios días apenas
unha pinga), o seu alcalde vaise
de vacacións. É o talante do Ca-
bezas da terceira lexislatura. (Pis-
ta cuarta: son moitos os que con-
tan –mesmo do seu contorno–
que o alcalde está entregado aos
seus negocios privados, de feito
recentemente iniciou un novo
proxecto empresarial no sector
vinícola cun fortísimo apoio eco-
nómico de Caixanova).♦

A seca das Burgas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

As Burgas deitan só unha pinguela por mor das obras
dunha empresa pantasma que quedara en cons-
truír un balneario, aínda hoxe inexistente. O Con-
cello ten moita culpa na seca do símbolo da cidade.

Ourense

Cantos
de ausencia.
Elexías
(1959-2002)
Salvador
García-Bodaño

Teoría de Lugo.
Guía urbana de
espazos amenos

Henrique
Alvarellos

Variacións Nube

Cesáreo
Sánchez Iglesias
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Augas
sen

destino
MARTINA F. BAÑOBRE

As augas residuais dan
na cidade moito traba-
llo. O Concello e o Mi-
nisterio de Medio Am-
biente seguen a discu-
tir sobre a ubicación da
planta de tratamento.

A polas medidas compensato-
rias... agora? Hai máis dun
ano, aló por novembro de
2003, informabamos nestas pá-
xinas sobre o comezo das
obras para a construción da es-
tación de bombeo da Cabana.
Dende este complexo as augas
residuais de Ferrol, Narón e
Neda serán trasladadas á de-
puradora Edar de Prioriño Chi-
co. Os traballos implicaban un
recheo na Ría de arredor de
6.000 metros cadrados –case
un campo de fútbol– nun espa-
zo natural en réxime de protec-
ción oficial. Esta actuación
contou dende o primeiro mo-
mento coa oposición veciñal,
que saíu á rúa demandando un
novo emprazamento menos
prexudicial para o complexo.
Por estes motivos, o Concello
decidía paralizar os traballos o
mesmo día do seu comezo, ale-
gando a carencia de licenzas.
Cinco meses máis tarde, tras
desbotar o traslado até A Graña
ante o temor de perder as axu-
das comprometidas dende a
UE, o goberno municipal per-
mitía que os operarios reanu-
dasen o seu labor. Así até hoxe.
Malia o descontento coa elec-
ción do lugar, o recheo é xa un-
ha realidade. Sobre el construi-
rase agora un inmóbel de estilo
vangardista rompendo a paisa-
xe do contorno: un interior da
ría que ten cada vez máis de in-
terior e menos de ría. Esta se-
mana, dez meses despois de
que telo solicitado, o alcalde
de Ferrol foi recibido por re-
presentantes do Ministerio de
Medio Ambiente. O obxectivo
desta tardía misión pasaba por
reclamar medidas compensato-
rias polas obras da estación. O
atraso da xuntanza non é equi-
parábel á velocidade de respos-
ta. Do encontro saíu xa un non
do ministerio ás solicitudes do
Concello. Entre elas figuraban
a creación dun parque público
nas inmediacións do comple-
xo, a adquisición por parte da
administración central dunha
nave colindante, para a súa
posterior cesión ao Padroado
Municipal de Deportes, e a re-
cuperación dun acceso ao mar
soterrado polo recheo. Será
que piaron tarde?♦

Ferrol

Gato por lebre
LOIS DIÉGUEZ

Unha Constitución só pode ser creada, discutida e aprobada por
un Parlamento, se esta leva selo democrático. Despois, sométe-
se ao criterio dos cidadáns e cidadás mediante un referendo. Por
suposto, só o debate popular, plural  e libre, a fará, definitiva-
mente democrática. Se isto falla, nacerá secuestrada, estraña á
propia poboación que a vai, loxicamente, padecer. Isto é o que
está a pasar hoxe co Tratado Constitucional europeo. Vano pasar
pola porta falsa sen que a xente teña moita capacidade de reaxir.
Aínda que o aprobase o noventa por cento da poboación, sería
espurio, porque foi imposto sen respectar estes pasos mínimos,
sen debate, nen información de contrastes. Os adaís da econo-
mía antidemocrática, rapiñeira e antisocial son quen o redacta-
ron. Despois, os gobernos dos Estados puxéronlle, no noso no-
me, a sinatura. Hai uns anos, dun xeito tamén espurio, metéron-
nos na OTAN, baixo a sombra das guerras nas que xa estamos a
intervir. Hoxe abandónannos, sen o noso permiso, na sala de es-
pera do Banco Central europeo. O negocio queda cerrado. As
voces realmente democráticas, pacíficas e respectosas, plurais e
abertas, piden hoxe outra Europa distinta á que nos impoñen: a
Europa social, a dos pobos. Pero apenas as oímos. Están como
secuestradas. Falaremos, tamén, delas. E mentres, coidadiño:
que non vos metan o gato pola lebre. ♦

Subliñado

O Tratado Constitucional non reco-
ñece os pobos europeos. Non reco-
ñece, xa o dixemos, realidades in-
termedias entre os Estados e os ci-
dadáns. Non recoñece as nacións
sen Estado, como Galiza, nin tam-
pouco un pobo europeo que aínda
está por construír. Eis unha gran ca-
rencia democrática inscrita no códi-
go xenético do proxecto.

E non é por acaso. Nada neste
texto obedece á imprevisión. Cada
termo, cada tempo verbal, está pesa-
do, medido e negociado. O que non
está non está. O que non se di é por-
que non se quixo dicir e, implicita-
mente, se prohibe. Mais, como sem-
pre, vaiamos por partes.

O Tratado fúndase apenas na von-
tade dos Estado e dos cidadáns (artigo
I-1). A referencia aos pobos, que aparecía nos
textos de traballo iniciais da Convención, foi
eliminada polas presións española –tanto do PP
como do PSOE– e francesa. As “rexións con
competencias lexislativas” apenas poden parti-
cipar, nun remexido no que tamén entran os en-
tes locais, no Comité das Rexións, órgano de ca-
rácter consultivo e cuxos integrantes son desig-
nados polos Estados membros (artigo III-386).
As referencias ao principio de subsidiariedade
rematan, na súa concreción práctica, nas fron-
teiras estatais: só os parlamentos “nacionais” (é
dicir, estatais), teñen de ser consultados no pro-
cedemento de “alerta temperá” regulado nos
protocolos 1 (“Sobre a función dos parlamentos
estatais na Unión Europea”) e 2 (“Sobre a apli-
cación dos principios de subsidiariedade e pro-
porcionalidade”). É certo que o parlamento ga-
lego pode ser consultado, mais só en caso de
concesión graciosa –non ten obriga ningunha–
das Cortes Xerais españolas, mesmo tratándose
de materias de competencia exclusiva de Gali-
za. E non hai, certamente, indicios que nos per-
mitan albiscar no parlamento español tal dispo-
sición: se a houbese, nada impediría que o go-
berno español formulase, como fixo o belga(2),
unha declaración especificando que aos efectos
da aplicación do citado protocolo, tamén os au-
tonómicos deben ser considerados como “parla-
mentos nacionais”. Mais, infelizmente, o buen
rollo de Zapatero non chegou a tanto.

Quen isto asina non dubida de que Euro-
pa é un o espazo onde Galiza ha de conquis-
tar e exercer as súas liberdades nacionais.
Mais dificilmente o poderá facer no marco
da Unión Europea que o tratado deseña. Por-
que do que non se esqueceu o goberno espa-
ñol –eis o seu gran contributo!– foi de incluír
unha arrepiante declaración: “a Unión res-
pectará as funcións
esenciais do Estado,
nomeadamente as que
teñen por obxecto ga-
rantir a súa integridade
territorial, manter a or-
de pública e salvagar-
dar a seguranza na-
cional” (artigo I-5.1º).
In claris non fit inter-
pretatio dicían os clási-
cos. Porque, desde lo-
go, hai que lle botar
moita imaxinación –e
torcer muito o texto–
para concluír que o tra-
tado non impide o exer-
cicio do dereito de autodeterminación ou a
modificación das fronteiras estatais.

Frustrando as esperanzas que acordaran
algúns informes preliminares –como o do eu-
rodeputado francés Lamassure–, o tratado ob-
via absolutamente a diversidade nacional,

cultural e lingüística de Europa.
Non se lles recoñece lexitimación
perante o Tribunal de Xustiza nin
tampouco como circunscricións
electorais para o parlamento euro-
peo. Porque todo segue a depender
da boa vontade dos Estados. Incluí-
do o recoñecemento do galego co-
mo lingua oficial da Unión e non só
como “língua de tratado”, é dicir,
aquelas para as que, sen facer ver-
sión oficial, poderá ser traducido
(art. IV-448.2º). E aquí, máis outra
vez, seguir a confiar na boa disposi-
ción do Estado español resulta, can-
do menos, inxenuo: porque o gober-
no español podía ter precisado, no
momento da adhesión, cales eran as
linguas oficiais no Estado. E daque-
la, como agora, non o fixo. O mes-

mo que acreditar que, polos bons oficios do
goberno, os galegos poderemos dirixirnos na
nosa lingua ás institucións europeas cando
nin sequera temos recoñecido ese dereito nas
institucións españolas. Porque tamén nisto a
diversidade que campa no lema da Unión pa-
ra nas fronteiras estatais. O mesmo que eses
pobos de Europa aos que se refire o limiar, or-

gullosos da súa “identi-
dade e da súa historia
nacional”. Non hai tales
pobos. Trátase en reali-
dade, outra vez, dos Es-
tados.♦

(1) A semana pasada puiden
ler, con gran pracer, o libro de Ber-
nardo Valdés Paços A Constituiçom
Europeia e Nós, editado pola
AGAL e prologado por Manuel
Mera. Un traballo rigoroso e com-
prometido, que vai alén do mera-
mente divulgativo, de moita maior
cualidade que outras obras de re-
ferencia (como La Constitución fur-
tiva, de Pisarello e Pedrol) e satisfai,
tamén con vantaxe, a intención que
anima estas entregas semanais.

(2) “Bélxica precisa que, en virtude do seu Dereito consti-
tucional, tanto a Cámara de representantes e o Senado do Par-
lamento federal como as Asembleas parlamentares das Comuni-
dades e Rexións actúan, en función das competencias exercidas
pola Unión, como compoñentes do sistema parlamentar na-
cional ou Cámaras do Parlamento nacional” (Declaración nº
49, do Reino de Bélxica relativa aos Parlamentos nacionais).

‘Europa é un o espazo
onde Galiza ha

de conquistar e exercer
as súas liberdades nacionais.
Mais dificilmente poderao

facer no marco da UE
que o tratado deseña”

Sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea (7)(1)

Os pobos de Europa
CARLOS AYMERICH

O S A L I A
A S T R OCR

Augusto G. Besada
Edición de

Mª Pilar Garcia Negro
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Edificio do Parlamento Europeo.                                                 XAN CARBALLA
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Méndez e Fidalgo
non len a prensa
CARLOS AYMERICH

Basta con ler as noticias enteiras e temperalas cun chisco
do sentido crítico. Basta con ir alén das tribunas dos in-
telectuais do sistema, pasar os deportes e chegar ás páxi-
nas de economía e de sucesos para ver a realidade dunha
Europa –social?–  que a propaganda oficial oculta.

Sete traballadores mortos nun acidente de tránsito en Ja-
ca. Portugueses e galegos pertencentes a unha subcontrata
pontevedresa de Fadesa que, despois de varias semanas se-
guidas de traballo, voltaban para as súas casas. O que os
xornais non din –isto hai que tiralo do sentido crítico– é que
estas “subcontratas” son en realidade verdadeiras axencias
de aluguer de traballadores que aproveitan os baixos salarios
de Galiza: os mortos traballaban en Huesca, mais cobraban
polo convenio da construción de Pontevedra. Un negocio
redondo para traficantes sen reparos que algún conselleiro
do Deza, confirmado esta semana pasada por Fraga nas sú-
as funcións, ten bastante experiencia. En realidade, nisto si
que somos os “primeiros en Europa”: aplicamos con adian-
to, traficando con traballadores e practicando o dumping so-
cial, a Directiva que a Comisión está a preparar sobre “ser-
vizos no mercado interior” que somete a prestación de ser-
vizos á lexislación do Estado onde a empresa prestataria es-
tea domiciliada. As direccións de UGT e CC OO, caladas.

Masivas manifestacións en Francia contra o proxecto
gobernamental de ampliación da xornada laboral. Os tra-
balladores que aceptaron reducir os salarios para chegar ás
35 horas semanais non queren que, con ese mesmo salario
reducido, se incremente a xornada. O primeiro ministro
galo, Jean-Pierre Raffarin, descualifica os manifestantes
como os do “Non”. E desta vez, con efecto, cómpre, coa
axuda dunha lupa, ler os cartaces que portan os manifes-

tantes: “Non á Constitución Europea”. Eles saben ben por
que: a Comisión Europea está a propor unha reforma da
Directiva sobre tempos de traballo co fin de permitir a am-
pliación automática –é dicir,
sen negociación previa– da
xornada laboral. As direccións
de UGT e CC OO deberían co-
ñecelo, mais aínda non infor-
maron aos seus afiliados. 

A terceira noticia, relacio-
nada coa anterior, hai que pro-
curala na internet. A CGT, o
primeiro sindicato de Francia e
membro da Confederación Eu-
ropea de Sindicatos, rexeita ro-
tundamente o Tratado Constitucional Europeo e vai pro-
pugnar o voto negativo no referendo. Tras un amplo deba-
te interno, a maioría dos militantes desta central sindical

apostaron claramente polo non: “a CGT pronúnciase con-
tra a construción europea actual marcada pola submisión
dos dereitos sociais ás loxicas da rendibilidade e da com-

petencia cuxas principais di-
mensións recóllense no pro-
xecto de tratado constitucio-
nal”. Nas direccións de UGT e
CC OO non hai comentarios.

Que cousas suceden en
Europa! Lástima que os diri-
xentes sindicais españois aín-
da non se decatasen. Quizais
por iso non deixan que a súa
militancia se exprese e deci-
da. Quizais por iso coinciden

coa gran patronal no apoio á Constitución Europea. Nós,
os que estamos abertos ao mundo, votaremos na mellor
tradición europea: diremos que non.♦

Fuxindo
do debate
XESÚS VEIGA

Aconvocatoria dun referendo sobre o tratado que
pretende instituír unha constitución para a Unión
Europea ten, como mínimo, duas dimensións

contraditorias. Por unha banda, ábrelle as portas a unha
maior participación social no debate e na decisión sobre
un asunto tan relevante como é o modelo de construción
da UE. Pero, ao mesmo tempo, tenciona proporcionar
unha lexitimación democrática adicional a un proceso de
elaboración do tratado que non acadou os niveis de par-
ticipación e consenso esixíbeis a un documento destas
características. O déficit democrático rexistado na xesta-

ción do tratado quérese compensar, ao menos no caso do
Estado español, colocando a opinión pública ante a tesi-
tura de aceptar un prato xa cociñado –cuxo contido ade-
mais é descoñecido pola gran maioría das persoas
chamadas a participar na consulta– ou ser culpabilizada
polo suposto fracaso da construción europea.

Os convocantes do referendo pretenden que o electo-
rado actúe cun código de conduta extremadamente
simplista: se ten sentimentos europeístas e desexa un ar-
tellamento político-institucional das sociedades europeas
debe acudir a votar e debe facelo afirmativamente. Se
non ten este comportamento politicamente correcto,
estará rexeitando calquera idea de construción europea.
Ou vótase si ou camiñamos cara ao caos.

Este tratado que se nos propón non incorpora
cambios substantivos a respecto dos acordos estabeleci-
dos nas últimas décadas entre os Estados que participa-
ron da conformación da actual UE. Os criterios básicos
que presidiron o proceso de unificación europea
percorren o esquelete do texto pretendidamente
constitucional: a priorización da dimensión económica
no artellamento da unidade europea; o estabelecemento

dun modelo económico que consagra a hexemonía dos
grandes grupos financeiros e o mantemento das
desigualdades entre as persoas e os territorios; a
carencia dun recoñecemento institucional adecuado da
diversidade nacional existente na UE; a insuficiente ca-
lidade democrática dos mecanismos previstos para a
composición e funcionamento dos órganos da Unión; o
deseño dunha política exterior europea que segue insta-
lada na indecisión ou na falta de autonomía a respecto
da Administración norteamericana...

De non ser pola campaña do BNG estariamos
asistindo a un espectáculo totalmente surrealista: Fraga
estimulando implicitamente a abstención para que o
PSOE non capitalice excesivamente o resultado do
referendo e Touriño combinando o catastrofismo na
analise do “non” coa práctica da literatura de ciencia
ficción na descrición da Europa feliz que seica se
agacha nos artigos do tratado. E todo para fuxir dun de-
bate serio sobre as luces e as sombras dos vinte anos de
estancia de Galiza na UE.♦

As liortas internas do PP seme-
llan ser a causa do conflito desa-
tado no consello do consorcio
‘Ribeira Sacra’, que non se pode
dicir que pase polos seus mello-
res momentos.

De entrada, o conselleiro de
Política Agroalimentaria visitou
recentemente esta zona vinícola
rodeado de alcaldes para coñecer
no propio lugar a problemática.
Claro que o conselleiro só se fi-
xo acompañar por rexedores per-
tencentes todos ao seu partido, o
PP, o cal levantou as suspicacias
doutros concellos que conside-
ran que deberían ter sido invita-
dos para, entre todos, achegar
novas ideas se é que existen.

Máis curioso resultou que
nesta visita de Xosé Antonio

Santiso non fora invitado o pre-
sidente da denominación de ori-
xe, Xosé Manuel Rodríguez, que
fora catapultado a este posto
cando era concelleiro do PP no
concello de Sober.

É certo que Xosé Manuel Ro-
dríguez quedouse en minoría
dentro do consello regulador, pe-
ro segue contando co respaldo de

moitos adegueiros ou, visto dou-
tro xeito, as liortas internas den-
tro dos conservadores fanse pa-
tentes en dúas frontes: a propia
organización partidista e os pro-
pietarios de adegas.

De momento, o consorcio da
Ribeira Sacra comezou a andar
tras a xunta celebrada en Chanta-
da aínda que algún dos asistentes

se queixou de que o 80 por cento
dos votantes non coñece os estatu-
tos, e que nestes non se lle dá en-
trada a ningunha asociación, nin
de hostaleiros nin de promoción
do turismo, o que resulta pouco
habitual nun ente deste tipo.

Tampouco semella haber moi-
ta entente na Confederación de
Empresarios de Lugo e a Federa-

ción de Comercio ou, mellor dito,
entre os fíos que moven a ambas.

Días pasados, o presidente da
patronal lucense, Eduardo Jimé-
nez, retiroulle a súa confianza ao
presidente da Federación Galega
de Comercio, o lucense Xosé
María Seixas, que formaba parte
do comité executivo da CEL co-
mo membro de libre designa-
ción, que foi relevado da mesma
de xeito fulminante.

Moitos apuntan xa á loita en-
tre os da boina e do birrete ou ao
pulso que mantén Antonio Fon-
tenla, o presidente dos empresa-
rios galegos, con algunhas das
federacións provinciais. De mo-
mento, de cara ao público, todo
aparece tranquilo, demasiado
tranquilo, cecais.♦

Conflitos internos
ANTÓN GRANDE

O consorcio ‘Ribeira Sacra’ pasa malos momentos por cau-
sa dos desexos encontrados de diversas “familias” do PP.

Lugo

Representantes de CC OO, UGT e a patronal na xuntanza da Moncloa para discutir o novo pacto social.

‘Os mortos traballaban en Huesca,
mais cobraban polo convenio
da construción de Pontevedra.

Un negocio redondo
para traficantes sen reparos”



O cuestionario presentado agora
por CIG-Ensino foi contestado
por un 27,34% do profesorado
non universitario, o que dá un
número de 8.235 profesores en
total. Esta sondaxe pretendía
coñecer as opinións e demandas
dos docentes para incluilas na
reforma da LOCE deseñada po-
lo PSOE. Ademais das cues-
tións laborais, o profesorado re-
clama maiorita-
riamente a xes-
tión democrática
dos centros, re-
cuperando o pa-
pel dos claustros
como órganos de
goberno, así co-
mo a inclusión
de contidos máis
adaptados á rea-
lidade galega.

Máis do 90%
dos consultados
considera que
para mellorar a
calidade do ensino é preciso do-
tar de profesorado suficiente os
centros, incrementar a atención
individualizada e diminuir o nú-
mero de alumnos por aula.

O profesorado mostra a súa
preocupación polo futuro do en-
sino público. Case o 95% opina
que sería necesario adicar o 6%
do orzamento ao ensino público
e perto do 89% xulga que os
centros deberían ser dotados de
comedores e transporte. O 87%
reclama actividades extraesco-
lares gratuitas. Ao mesmo tem-
po, o 75,45% pide que non se
lle apliquen concertos ao ensino
privado en níveis non obriga-
torios, como son a educación in-
fantil, bacharelato, formación
profesional, e programas de ini-
ciación profesional. Case o 76%

reclama, por outra banda, a gra-
tuidade dos libros de texto e
material escolar.

Sistema educativo propio

O 89,6% dos docentes consulta-
dos coida que os contidos que
ofrece o ensino deben estar
adaptados á nosa realidade e que
as leis educativas deben respec-

tar o carácter plu-
rinacional do Es-
tado (87,77%). O
81,56% demanda
a transferencia á
Xunta de todas as
competencias en
Formación Profe-
sional.

A respecto do
idioma, o 67,51%
xulga que o gale-
go debe ser a lin-
gua vehicular do
ensino en Galiza.
O 11,86% mós-

trase en desacordo.
No tocante aos aspectos sala-

riais, case o 90% considera que
non deben existir diferencias sa-
lariais no mesmo nivel educati-
vo. Unha porcentaxe aínda máis
elevada lembra que os docentes
galegos figuran entre os peor pa-
gados do Estado.

Por outra parte, o profesorado
considera (77,48%) que o ensino
relixioso confesional non debe
ser materia obrigatoria, e o
86,77% pensa que o profesorado
de relixión debe ser escollido po-
las autoridades educativas.

O profesorado
defende o ensino público

Para a CIG-Ensino, os resulta-
dos da sondaxe mostran que o

profesorado está disposto a de-
fender o ensino público e ta-
mén que os docentes están a
favor dunha mellora da calida-
de que permita correxir as di-
ferencias existentes entre o
alumnado, por mor da súa pro-
cedencia cultural ou social. O
profesorado pon tamén en
relación o fracaso escolar cos
recursos económicos e materiais

dos que dispón o ensino público.

Piden que os resultados
servan de guía para a reforma

CIG-Ensino, central sindical
que está presente na Mesa
Sectorial e no Consello Esco-
lar do Estado, basearase neste
inquérito para defender as sú-
as propostas en ambos orga-

nismos. Ademais, ten previsto
transmitirlle os resultados do
mesmo ao Conselleiro de
Educación, ao tempo que de-
mandará que seña o propio
Conselleiro quen solicite, en
nome da comunidade escolar,
a inclusión destas valoracións
na Lei de Educación que re-
sulte da reforma posta en mar-
cha.♦
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Pásame Luís Cachafeiro unha pista for-
necida por Anselmo López Carreira que
este me amplía: na Idade Media, nos
contratos de aforamento, era habitual a
fórmula a uva no lagar e a composta na
viña. Con ela, os asinantes determinaban
quen corría co carrexo e onde se entrega-
rían os produtos: o foreiro levaríalle a
uva ao propietario ao lagar e o propieta-
rio iría recoller a composta á viña

Que era a composta? Pois eran as fo-
llas e demais restos da vide que queda-
ban despois de vendimar, de levar os
acios para a fabricación do viño. E para
que se utilizaba? A cousa está clara: para
estercar as terras como fertilizante. E ve-
laquí o allo: a composta vén sendo o que
nos nosos días chamamos o compost.

A cousa ten miga porque compost é
palabra inglesa.

Composta deriva do latin composita
“restos agrupados e diversos”. A palabra

pasou a ser en francés medieval compos-
te, de onde –cos normandos– pasou a In-
glaterra e se transformou en compost.

En italiano compósta segue existindo
co mesmo sentido, pero non teño cons-
tancia da súa pervivencia no galegopor-
tugués actual. 

A palabra italiana ten tamén outro
significado “conserva de froitos cortados
en anacos e cocidos nun xarope de azu-
cre”. Vén sendo a compota, palabra que
moitas linguas (como o catalán, o espa-
ñol, o galegoportugués, o romanés, o ale-

mán, o holandés, o dinamarqués, o checo
ou o ruso) adoptaron e adaptaron do
francés compote en canto que outras
pouquiñas (como o grego ou o turco)
conservan o ‘s’ orixinal da palabra latina
que mantén o italiano. 

Para a curiosidade gastronómica dire-
mos que na Idade Media a palabra deno-
minaba un conxunto (un composto) de ali-
mentos que adoitaban ser peixe ou carne
confeitados en vinagre ou ben froitos con-
feitados en viño, mel ou azucre. Só mo-
dernamente o significado de compota se

lles atribuíu en exclusiva aos segundos.
E chegamos a Compostela, coa discu-

tida orixe do seu nome. Como é ben co-
ñecido, a lenda popularizou unha orixe da
palabra a partir de Campus stellae ‘cam-
po da estrela’ ligándoa á milagreira orixe
xacobea que se lle atribuía. Non parece
fundamentada foneticamente esta hipóte-
se, aínda que tamén é certo que –como xa
temos visto algún exemplo– ás veces pro-
dúcense cruces e asociacións que poderí-
an explicala. Pero o máis probábel é que
o étimo da palabra sexa tamén composita,
ben co significado de “enterramento” ou
ben como denominación dun pequeno
núcleo, dunha aldeíña pegada á vila pri-
mitiva e que despois foi incorporada  a
esta. Composta. Compostela, no diminu-
tivo garimoso que atopamos con frecuen-
cia noutros nomes de poboacións galegas
como Redondela, Paradela, Taboadela,
Vilela ou Ventosela.♦

Composta
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Segundo un inquérito realizado pola CIG entre 8.235 profesores

O 67,51% do profesorado opina que
o galego debe ser a lingua vehicular do ensino

O fracaso escolar
está relacionado
coa falta
de recursos
do ensino público,
segundo
o profesorado.

A.N.T.
Destinar máis recursos ao ensino público, non subvencionar o en-
sino privado non obrigatorio e recoñecer o carácter plurinacional
do Estado nos contidos son algúns dos desexos do profesorado non
universitario, segundo un amplo inquérito realizado polo sindica-
to CIG-Ensino durante o primeiro trimestre do presente curso.

PACO VILABARROS
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As comparecencias comezarán o
14 de febreiro coas intervencións
do Conselleiro de Pesca, Henri-
que López Veiga e de Medio
Ambiente, Xosé Manuel Barrei-
ro. As intervencións rematarán o
vindeiro 28 de marzo, coa pre-
senza de catro expertos en segu-
ridade marítima. O Grupo Popu-
lar impuxo tres técnicos por cada
un proposto pola oposición. En
total declararán 68 persoas en
nove xornadas maratonianas que
comezarán ás dez e media da
mañá e que poden terminar ás
nove da noite.

Ademais de López Veiga e
Xosé Manuel Barreiro, serán
chamados  a declarar o consellei-
ro de Política Territorial, Alberte
Núñez Feixóo e os ex consellei-
ros de Política Territorial, Xosé
Cuíña; Medio Ambiente, Carlos
del Álamo; Asuntos Sociais, Co-
rina Porro, e Xustiza, Antonio
Pillado. Todos eles intervirán
nunha primeira fase “institucio-
nal” que pecharán os alcaldes de
Muxía, Laxe, Carnota e Ribeira.

Nunha segunda fase de com-
parecencias, intervirán os repre-

sentantes das organizacións em-
presariais, sindicais, mexilloei-
ras, confrarías e sociais, como
Nunca Máis. Na terceira fase,
adicada ás condicións de seguri-
dade da costa galega antes e des-
pois da catástrofe, serán chama-
dos a declarar o director de Le
Cedre, representantes científicos
portugueses e outros perten-
centes a centros galegos e espa-
ñois.

Críticas da oposición

O BNG foi o grupo que máis cri-
ticou o formato proposto pola
Mesa do Parlamento. Acusa o PP
de “volver converter a Comisión
nun espectáculo propagandísti-
co”. O portavoz nacionalista no
Parlamento, Alfredo Suárez Ca-
nal, alegou que “os populares
tentan impor o seu criterio nas
comparecencias. Tamén contro-
lan o formato, que non será de
pregunta e resposta e outórgalle
un tempo desmesurado aos con-
selleiros. O calendario é pechado
e as visitas están programadas”.
Deste xeito, segundo o BNG, “a

Comisión terá un uso partidario
que impide o seu verdadeiro fin
de ser útil para impedir que se re-
pita outra catástrofe, ter utilidade
para atender as consecuencias e
dar a coñecer a verdade”.

A Plataforma Nunca Máis ta-
mén valora negativamente “o
formato das comparecencias”.
Segundo a organización cidadá
“a Comisión nace coxa pois as

persoas que tiñan maiores res-
ponsabilidades do Goberno cen-
tral no momento da catástrofe
non comparecerán. A isto hai que
engadirlle que o PP agora priori-
za coñecer a súa verdade e deixa
fóra os afectados, os expertos e a
cidadanía. 

Segundo o calendario, Nunca
Máis comparecerá o sete de mar-
zo ás catro da tarde, xunto con

Martiño Nercellas (FEG), Javier
Trujillo (Biodiversidade da Con-
sellería de Medio Ambiente) e
Pablo Ramil (Instituto de Biodi-
versidade Agraria e Desenvolve-
mento Rural). A Plataforma
quéixase de que “as mesas non
están nin sequera ben agrupadas,
mesturando sectores e temas di-
versos para facer máis difuso to-
do aquilo que se poida dicir”.♦

Impón tres técnicos por cada un que propoña a oposición

O Grupo Popular controlará a Comisión do Prestige
R.V.A.

“Pantomima”,  “show propagandísco” ou “desfile de conselleiros”.
Deste xeito cualifica a oposición e organizacións como Nunca Máis ou
os ecoloxistas o formato imposto polo Grupo Popular para desenvol-
ver a Comisión de Investigación sobre a catástrofe do Prestige, rea-
berta tras unha sentenza do Tribunal Constitucional. En total habe-
rá 68 comparecencias perante os parlamentarios, aínda que só dis-
porán de dez minutos para expoñer os seus puntos de vista. Tan só os
conselleiros gozarán de máis tempo, aínda que as formacións políti-
cas non poderán replicar seguindo o formato pregunta e resposta.

Desde a esquerda, Rosende, Ruiz Rivas, Casares e Castro, do Grupo Popular, ao inicio da comisión do Prestige. OTTO / AGN

H.V.
As fendas aparecidas en parte das
casas da rúa Cuenca, en Tui, fan
temen aos veciños que se produ-
zan afundimentos, xa que as obras
de instalación de servizos de auga
e eléctricos no subsolo deron lu-
gar a corrementos de terra.

A rúa Cuenca é a máis habita-
da no casco histórico de Tui e co-
rre paralela ao Paseo Fluvial. As
obras de instalación e renovación
de servizos como acometida de
auga, subministración eléctrica,
saneamento e teléfono, leváronse
diante tras unha prospección ar-
queolóxica que non se tapou. Iso
provocou que as chuvias se infil-
trasen no terreo e que desen lugar
a fendas nas vivendas e ao perigo
de derrubamentos. Hoxe, os veci-
ños da rúa viven baixo a síndro-
me do metro de Barcelona e te-
men que se caian os edificios.
Ante a situación, tanto os habi-
tantes da rúa como o BNG recla-
maron un rexistro casa por casa
para determinar os danos causa-
dos e actuar en consecuencia.

Nesta rúa inicialmente preví-
rase instalar as novas canaliza-
cións e substituír o pavimento de

lousa por granito serrado. A solu-
ción desgustou aos veciños e,
despois de recoller sinaturas,
conseguiron que o concello deci-
dise repoñer o solo orixinal. An-
tes das obras, realizouse unha
prospección arqueolóxica pero
non se cubriu, de modo que as
chuvias ao infiltrarse na terra
provocaron corrementos que de-
ron lugar a fendas nas casas. Es-
ta deficiencia non se corrixiu e
hoxe só a boa climatoloxía impi-
de que novas chuvias volvan a
penetrar na terra e que aparezan
máis fendas nas vivendas.

A obra realízase en tres fa-
ses. A primeira delas, desde a
praza da Estrela á praza da Ar-
mada, comezou hai menos dun
mes e, cando remate, non se
acometerá a segunda fase, se-
nón que haberá que agardar a
abril. A terceira fase queda para
o verán e, en tanto non rematen
as obras, non quedarán pecha-
das as zonas nas que se fixo a
prospección arqueolóxica e cal-
quera tormenta podería provo-
car derrubamentos. Por esa ra-
zón, os veciños reclaman que se
tapen esas zonas.♦

Temen afundimentos polas obras no subsolo

Os veciños da rúa tudense
Cuenca, con síndrome
do metro de Barcelona

H.V.
O pasado un de febreiro cele-
brouse en Santiago un xuízo
contra oito policías e seis ma-
nifestantes polos incidentes
acontecidos diante do Parla-
mento con motivo dunha ma-
nifestación polo Prestige. O
fiscal imputou a sete policías
e exculpou aos manifestantes,
mentres que o concello de
Santiago acusa os agredidos.

Os feitos producíronse o
tres de decembro de 2002, du-
rante a primeira comparecen-
cia do Goberno galego ante o
Parlamento por mor da crise
do Prestige. Nese acto, un
grupo de manifestantes de-
mandaba medios para enfron-
tar a marea negra e denuncia-
ba a pasividade das autorida-
des. Cando os membros do
Goberno abandonaban o Par-
lamento, a policía cargou con-
tra os manifestantes, que, co-
mo se ve no vídeo presentado
no xuízo, estaban deitados no
chan coas mans en alto sen
agrediren a ninguén nin pui-
deren defenderse. A carga
provocou que varios manifes-

tantes resultasen feridos.
Tras o xuízo oral e tras

practicar as correspondentes
probas –durou tres horas–, o
fiscal pediu a imposición dun-
ha falta por lesións contra se-
te policías, o que implicaría
dous meses de multa con can-
tidades que oscilan entre os 20
e 40 euros diarios e a indem-
nizar os agredidos polos días
que estiveron impedidos. Os
manifestantes incluíron na súa

petición a un policía máis e
solicitaron a mesma imposi-
ción que o fiscal, pero coa
sanción máxima.

Na solicitude do fiscal
quedou patente que este
apoiou os manifestantes e que
o concello de Santiago tivo
unha posición que os propios
participantes na protesta cua-
lificaron como “patética”. O
concello de Santiago, en lugar
de acusar os policías, actuou
contra os manifestantes, para
os que solicitou a imposición
dunha pena por “botar tres ca-
pachos de chapapote na rúa”.
A solicitude do concello de
Santiago, á que non se sumou
o fiscal, é maior que a pena
que reclaman tanto os mani-
festantes como o fiscal contra
a agresión dos policías.

Durante a alegacións final,
a representación dos manifes-
tantes pediu “non unha conde-
na exemplar, senón un exem-
plo de condena para impedir a
impunidade” nas cargas poli-
ciais. Estímase que a sentenza
coñecerase no prazo dunha
semana.♦

O concello de Santiago acusa os agredidos

Xulgados oito policías
por unha carga contra Nunca Máis

PACO VILABARROS



■ MENTIRAS E VERDADES

Os máis avisados lembrarán que hai agora máis dun
ano comentei nas páxinas de ANT que a Axencia Eu-
ropea de Control de Pesca non viría para Vigo no 2004,
malia o que dixeran esa cambada de xornalistas xeral-
mente mal informados que escriben o que lles din os
seus xefes (se cadra están mal informados, pero parvos
non son e nun mundo con tanta competencia decidiron
adoptar unha táctica de supervivencia, é dicir non con-
sultar as fontes de información, senón escribir o que os
seus xefes queren ver escrito.) Esta diatriba para dicir
que poden seguir facendo caso da alcaldesa de Vigo, do
conselleiro de Pesca, da Cooperativa de Armadores ou
dos xornalistas sen criterio propio que ecoan as súas
palabras que o vento leva, pero o certo é que malia as
súas declaracións e a pantomima que montaron cando
a viaxe de Fischler a Vigo (un acto claro de apoio a Ca-
ñete en plena campaña electoral) ou máis recentemen-
te na viaxe do comisario Borg, a Axencia de Pesca non
comezou a funcionar en Marzo do 2004, como dixeran.
Atrévome a dicir que tampouco virá a Vigo en marzo
do 2005, nin do 2006. Máis adiante xa se verá quen lles
dixo verdade (iso por se lles queren vender unha nova
rosca de aquí ás eleccións, que xa saben como as gas-
tan os animais políticos).

■ ALGO SE MOVE

Dito isto a verdade é que algo se move. Luxembur-
go ostenta a Presidencia da Unión neste semestre.
Cando Luxemburgo está de presidente en funcións
da Unión, é Holanda a que leva a carteira de Pesca
(por razóns obvias de boa veciñanza e do pouco in-
terese e coñecemento do tema pesqueiro por parte
do goberno do principado). Holanda é un dos países
que teima máis seriamente a prol da Axencia, e iso
nótase na súa preocupación por facer avanzar as
discusións sobre o tema. Nas súas previsións (ago-
ra adiadas para maio) estaba que o Consello de Mi-
nistros tomase unha decisión en marzo sobre a pro-
posta de regulamento polo que se constitúe a Axen-
cia. Pódese falar, cun certo optimismo, de que algo
se move. Ao mesmo tempo, este atraso na previsión
na colocación na axenda do Consello de Ministros
(que é o que ten que tomar a decisión) é sintomáti-
co de que nas discusións que teñen lugar no seo do
Grupo de Política Interior da Pesca do Consello, as
cousas van ben máis a modo do esperado.

Tamén é verdade que a Comisión de Pesca do
Parlamento Europeo (non o Parlamento Europeo, ou
cando menos non aínda) aprobou unhas enmendas
presentadas polos representantes españois nesa comi-
sión nas que se pide a ampliación das competencias
para a Axencia. Compre non dicir (como en certos
xornais dixeron) que o Parlamento aprobou unha am-
pliación das competencias para a Axencia (porque
non é certo e constitúe, unha vez máis, unha manipu-
lación da realidade para producir un titular onde non
o hai). Hai que ter en conta, que se esta “ampliación”
de competencias non é aprobada polo Consello de
Ministros de Pesca da Unión, vai quedar en nada. Son
pasos positivos, insisto, pero hai que medir con cau-
tela as consecuencias que estes pasos teñen e non to-
car arrebato como se de feitos consumados se tratase.

■ OS PROBLEMAS PRINCIPAIS

A cerna do problema está como sempre na soberanía
estatal (particularmente nas augas territoriais e máis
en terra), na ausencia de definición das funcións dos
diferentes actores: dos inspectores comunitarios, que
non traballan necesariamente para a Comisión Euro-
pea senón que se pretende vaian constituír un corpo
multinacional de inspectores de pesca, do director
executivo da Axencia, dos capitáns dos navíos de
inspección (particularmente cando estes pertenzan as
forzas armadas, xa se sabe o mal que levan os mili-
tares ser comandados por un civil), etc. Estes proble-
mas non se resolven facilmente, senón que será ne-

cesario un inxente traballo dos xuristas e unhas ne-
gociacións ben traballosas para acadar resultados que
se poidan considerar satisfactorios.

Preguntaranse qué se pode entender por resultados
satisfactorios. Pois ben vou enumerar, sen ánimo de
ser exhaustivo, algúns dos posíbeis: incrementar a co-
operación e coordinación entre os Estados membros
en materia de control de pesca, optimizar os investi-
mentos en medios de control (patrulleiras, avións, he-
licópteros, sistemas de localización por satélite...), har-
monizar as inspeccións e os controis tanto en terra
(portos, lonxas, transporte de peixe, comercialización
de produtos pesqueiros...), como no mar (avistamen-
tos, abordaxes,...), de xeito que ninguén se sinta máis
controlado que o veciño (o que constitúe a queixa cró-
nica dos profesionais da pesca, cada un máis víctima
cá os outros), contribuír a crear un maior entendemen-
to entre os Estados en materia de proporcionalidade
nas sancións, crear un corpo multinacional de inspec-
tores cunha formación semellante, etc.

■ UNHA AXENCIA DE COORDINACIÓN

Hai unha queixa habitual do sector que compre clari-
ficar. Segundo a proposta que está sobre a mesa, a
Axencia non vai ter inspectores propios e vai centrar
o seu traballo na planificación (programas específicos
de inspección centrados nos plans de recuperación) e
no despregue de efectivos postos a disposición da
axencia polos Estados membros (joint deployment
plans, no texto orixinal). Daquela a sé da Axencia non
ten porque estar necesariamente no porto e podería
mesmo estar nun edificio do campus de Vigo, por po-
ñer un exemplo de afastamento. Non vai ser como
moitos temen (coido que interesadamente) unha es-
pecie de “cuartelillo” xeral do corpo multinacional de
inspectores de pesca patrullando día e noite na ría de
Vigo e facéndolle a vida imposíbel á flota galega. Vai
ser, pola contra, un centro de intelixencia, no senso de
ser o centro onde se decidan os planos de traballo, on-
de haxa un centro de seguimento por satélite das flo-
tas comunitarias, onde se decidan (sempre en concer-
tación coas autoridades dos Estados membros, nece-
sario non esquecer) os plans de traballo en certos ca-
sos específicos (cando haxa un plan específico apro-
bado polos Estados membros), etc. É ben sabido que
un centro de intelixencia precisa dun persoal alta-
mente especializado, con experiencia probada e cun-
ha capacidade operacional importante. Mala noticia
pois, para os sucesivos nosos gobernos, tan acostu-
mados que nos teñen á práctica cotiá do nepotismo.

■ AS ETAPAS POR CUBRIR

Hai boas noticias, xa dixen, algo se move, pero hai
que lle dar tempo ao tempo e non vai ser para mañá.
En canto se aprobe o regulamento polo Consello de
Ministros da Unión (o que aínda está lonxe), haberá
que remitir o texto ao Parlamento, dotalo dunha liña
orzamental, nomear o Consello de Administración (o
que pode levar uns meses), poñerse de acordo en
quen vai ser o Director Executivo da Axencia e o ran-
go administrativo que vai ter, convocar as oposicións
para o persoal especializado (nas que se ha respectar
unha proporcionalidade entre nacionalidade e postos
de traballo cubertos, nomeadamente nas categorías
superiores), asinar un acordo entre o director execu-
tivo da Axencia e as autoridades do Estado español,
poñerse de acordo sobre as instalacións, comezar as
obras, contratar ao persoal, etc... Cren que iso será
posíbel antes das eleccións á Xunta do outono? Aos
nosos actuais gobernantes encantaríalles, pero non
lles crean cando lles digan que a Axencia foi aproba-
da polo Consello de Ministros (probablemente outra
oportunidade para máis outra aperta de opereta entre
o conselleiro e a ministra), non se crean nin medio e
acrediten que só se deu un paso, pero que aínda que-
da moito camiño por recorrer.♦

XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor.

Referendo europeo
MANUEL CAO

O vindeiro 20 de febreiro, España será o primeiro Estado da UE
no que se celebrará unha consulta directa á cidadanía para que
ratifique a chamada Constitución europea. As opinións maiori-
tarias representadas polos grupos políticos permitirían prognos-
ticar unha clara victoria do si, pois só certos grupos nacionalis-
tas minoritarios no seu ámbito de acción política (ERC, BNG,
EA) e un grupo tamén minoritario de ámbito estatal, IU, se pro-
nunciaron nidiamente en contra. Máis as aparencias enganan e
son moitos os partidarios do PP que ven na Carta europea unha
desautorización explícita ao seu anterior líder, José María Az-
nar, e alegan, para xustificarse, o evidente mellor trato que o
Tratado de Niza proporcionaba á representación dos intereses
de España. As valoracións particulares que cada un poida ter
non impiden atopar algúns elementos característicos a respecto
do incerto e contraditorio proceso de construción europea.

No económico, trátase de avanzar na creación dun espazo eu-
ropeo no que as liberdades de circulación de capitais, mercadorí-
as, servizos e persoas sexan efectivas e lle dean lugar a un mer-
cado no que asignar os recursos privados á marxe das interferen-
cias lexislativas ou institucionais dos Estados membros. A socie-
dade civil española descoñece a enorme importancia das normas
da UE na súa vida económica e social e de aí o abstencionismo
nos sucesivos comicios. Craso erro que debe imputarse á desin-
formación interesada dos decisores políticos de cada Estado. O
mercado europeo xa está consolidado pois os axentes económicos
entenderon que a liberalización da economía global non ía facer
unha excepción coa UE. De feito, o primeiro Tratado de Roma de
1957 tiña como obxectivo principal constituír un gran mercado li-
berado de aranceis e problemas de valoración coas moedas. Os
grupos políticos que non aceptan o dominio do mercado como
mecanismo de asignación de recursos tenden a fundamentar nes-
te punto a súa posición contraria no referendo do 20-F.

No referente ás políticas públicas, a participación do Estado
na economía mantense como eixo vertebrador importante na po-
lítica social, educativa, infraestruturas, ambiente, tecnoloxía, pe-
ro dentro dunhas amplas marxes de manobra requiridas pola di-
versidade das preferencias políticas en cada país. Non debe es-
quecerse que son as preferencias expresadas polos electores na
formación dos gobernos dos Estados e na atribución de escanos
no parlamento de Bruxelas-Estrasburgo as que marcan a diná-
mica evolutiva e constitucional de Europa. En España, a derrota
do PP no 14-M non foi ratificada nas europeas do 13-X e a ci-
dadanía non debe chamarse a engano, pois elixir parlamentarios
de dereita tende a traducirse na elaboración e aplicación de polí-
ticas dese signo. Moitas  veces, os proxectos dos diversos grupos
e colectivos sobre o que debería ser Europa son profundamente
contraditorios entre si, de xeito que para dotar de eficacia e ca-
pacidade as institucións e decisións comunitarias é necesario di-
minuír a precisión dos contidos e concertar unhas regras para to-
mar acordos que sexan aceptadas por todos. Neste sentido, a
Constitución representa un avance no proceso de toma de deci-
sións comunitarias que tende a limitar os custos decisorios coa
intención de reaccionar con máis rapidez aos frenéticos cambios
que se dan no proceso político, económico e social globalizado.

As constitucións son documentos xeneralistas que permiten
lecturas case contrarias e que comprometen só relativamente
máis para decatarnos de que o modelo europeo ten existencia e
valor diferenciado respecto de outros non viría mal unha ollada
ao libro de Jeremy Rifkin, O soño europeo. Coa ratificación do
Tratato constitucional definirase o grao de europeísmo ou ache-
gamento aos EE UU da sociedade española, que non é pouco.♦

‘Non debe esquecerse que
son as preferencias dos electores

na formación dos gobernos dos Estados
e na atribución de escanos no

parlamento europeo as que marcan a
dinámica constitucional de Europa”
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Axencia Europea de Control
da Pesca: algo se move

XAVIER QUEIPO

O autor deste artigo, biólogo e profundo coñecedor das interioridades do Goberno
europeo de Bruxelas, explica até que punto avanzou a decisión de localizar na Ga-
liza a Axencia Europea de Pesca e alerta ante un triunfalismo que non ten base real.

Ánxela Bugallo (BNG) reparte propaganda a prol do non no referendo do 20 F.
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A PERDA DOS FONDOS EUROPEOS

As actuais rexións pobres serán
as máis prexudicadas no reparto
dos 336.194 mi-
llóns que vai fa-
cer a UE nos vin-
deiros seis anos.
Na actualidade
Galiza está reci-
bindo cartos por
dúas vías: Fon-
dos Estruturais e
Fondos de Cohe-
sión. Os primei-
ros fan referencia
ás chamadas Re-
xións Obxetivo
1, nomenclatura
que variará a par-
tir do 2007. Esta
cualificación im-
plicaba que a ren-
da media de Gali-
za como eurorre-
xión non supera-
ba até 1999 o
75% da renda
media da UE,
composta daque-
la por quince es-
tados membros.
Por ese motivo tiña acceso aos
chamados Fondos Estruturais,

que estaban compostos polo Fon-
do Europeo de Desenvolvemento

Rexional (Feder),
Fondo Social Eu-
ropeo (FSE), Fon-
do Europeo de
Orientación e Ga-
rantía Agrícola
(Feoga) e o Ins-
trumento Europeo
de Orientación da
Pesca (IFOP). Co-
as modificacións
que se van intro-
ducir a partir do
2007 por mor da
ampliación a vin-
tecinco estados
membros, os fon-
dos estruturais re-
duciranse a dous:
Feder e FSE.

A entrada dos
países do leste na
UE fixo que a
renda media euro-
pea descendese e
que rexións como
Galiza, que antes
estaban moi por

debaixo do 75%, pasasen a rol-
dar esa cifra de xeito repentino.

As estatísticas de Eurostat sitúan
a renda media europea nun
74,9%, cando antes da amplia-
ción superaba en pouco o 67%.
Esta cifra de seguro verase incre-
mentada nunhas décimas cando
a oficina de estatística europea
inclúa os datos correspondentes
ao 2003, que aínda están sen
computar. Deste xeito, Galiza
pasaría de percibir 6.791 millóns
de euros no período 2000-2006 a
4.920. entre o 2007 e o 2013.

Esta redución de 1.871 mi-
llóns de euros, un 27,6% menos,
débese a que Galiza abandonaría
a franxa das chamadas rexións
de Converxencia (antes chama-
das Obxetivo 1) e pasaría a unha
situación de rexións en proceso
de transición, ou afectadas polo

efecto estatístico. Neste grupo
estarían todas aquelas que supe-
ran o 75% da renda media da UE
trala ampliación, pero que non
superarían esa cifra na Europa
dos 15. Dentro de España, as re-
xións que se verían na mesma si-
tuación que Galiza serían Casti-
lla-La Mancha, Murcia, Asturias
e Melilla. Polo tanto, tan só Es-
tremadura e Andalucía seguirían
sendo consideradas rexións da
área de Converxencia en estado
puro (antes Obxetivo 1). A perda
de Fondos Estruturais que vai
recibir o Estado español é do
44,5%, pasando de percibir
62.041 millóns de euros no perí-
odo 2000-2006 a 34.440 entre o
2007 e o 2013.  

Pero Galiza non só vai quedar

afectada polo chamado efecto es-
tatístico, senón que tamén vai
deixar de percibir cartos dos cha-
mados Fondos de Cohesión. Para
acadar o desenvolvemento das
rexións máis pobres, a UE deci-
diu que as rexións que teñen por
obxectivo a Converxencia reci-
ban tamén Fondos de Cohesión.
Anteriormente, as Rexións ob-
xectivo 1 non os percibían, senón
que eran os estados. O criterio de
asignación destes recursos é esta-
tal. É dicir, só poden ter acceso a
estes cartos aqueles países mem-
bros cuxa renda media non supe-
re o 90% da europea. Na actuali-
dade hai catro estados que están a
percibir os FC: España, Portugal,
Grecia e Irlanda. A máis benefi-
ciada no anterior reparto foi Es-
paña, que recibiu o 60% do total
dos FC. En total foron máis de 11
mil millóns de euros. No novo re-
parto, a UE prevé repartir 63 mil
millóns de euros. Deses, 54 mil
millóns irán a parar a países da
ampliación. Os nove mil restan-
tes serán para Grecia e Portugal.
Tanto Irlanda coma España, e po-
lo tanto Galiza, quedarán sen
asignación ao sobrepasar o 90%
da renda media europea. Tanto o
BNG coma o PP galego piden
que o Goberno central presione
nas negociacións para que o re-
parto dos Fondos de Cohesión se
faga con criterios rexionais e non
estatais, xa que a nosa renda me-
dia é quince puntos menor da esi-
xida pola UE para acceder a eses
cartos.♦

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
As matemáticas poderían facer que Galiza deixase de recibir
1.871 millóns de euros de Fondos estruturais e a totalidade dos
Fondos de cohesión. Trala ampliación da Unión Europea (UE) a
vintecinco membros, a renda media per cápita de Galiza au-
mentou. É o que se coñece como “efecto estatístico”. Os datos
da oficina de estatística europea, Eurostat, que son distintos
aos do INE, sitúan a Galiza por riba do limiar preciso para
seguir recibindo a mesma contía que no período 2000-2006.

Efectos da Ampliación nos Fondos de Cohesión
(Media PIB en porcentaxes)

UE-15 UE-25 Decisión UE-25

España 84,6 92,9
Extremadura 56,2 60,1 PIB <75%
Andalucía 64,8 69,2 PIB <75%
Galiza 70 74,9 Efecto Estatístico
Castilla- La Mancha 68,7 74,1 E.E.
Murcia 71,5 77 E.E.
Asturias 73 78,9 E.E.
Melilla 73,8 81,2 E.E.
Ceuta 74,8 82 E.E.
Castilla y León 81,1 86,7 Obxec. Competitividade
Com. Valenciana 82,0 88,9 Obxec. Competitividade
Canarias 81,5 87,6 Rex. Ultraperiférica

O BNG e o PP
galego piden que o
Goberno central
presione para que o
reparto dos Fondos
de Cohesión se faga
con criterios
rexionais e non
estatais, xa que a
nosa renda media é
quince puntos
menor da esixida
pola UE para
acceder a eles.

Galiza percibirá un terzo menos de fondos estruturais e
quedará sen os de cohesión

AAss  rreexxiióónnss  ppoobbrreess  ppaaggaarráánn
aa  aammpplliiaacciióónn  ddaa  UUEE
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A PERDA DOS FONDOS EUROPEOS

Manuel Fraga
‘A perda dos fondos
evidencia que Galicia
está a medrar’
Segundo o presidente da Xunta,
Manuel Fraga, “a Xunta vai facer
todo o posíbel para que Galicia
prosiga como Rexión obxetivo 1
no período 2007-2013”. O presi-
dente galego dixo que “me enco-
mendei a San Andrés de Teixido
para lograr este obxectivo pero hai
que saber que hai cousas que non

dependen de nós nin do Goberno
central. Existen criterios como a
data na que se tomen as decisións
en Bruxelas ou de quen sexa o pre-
sidente nese momento que teñen
gran influencia”. O Presidente fi-
xo un chamamento para que “os
demais partidos nos apoien nesta
reivindicación e poidamos seguir
recibindo Fondos Estruturais e de
Cohesión”. De todos os xeitos,
Fraga afirmou que “a perda de Ga-
licia como rexión Obxetivo 1 ten
dúas caras, porque por un lado
existe un prexuízo coa posíbel per-
da de fondos, pero por outro lado
evidencia que estamos crecendo e

aproximándonos á media españo-
la e europea, en contra do que afir-
man algúns de vez en cando”.♦

Francisco Sineiro
‘A Xunta amosou falta
de previsión cos
fondos recibidos’
O representante no Parlamento po-
lo PSdeG-PSOE, Francisco Sinei-
ro, considera que “aínda hai que
agardar a coñecer as últimas cifras
de Eurostat para saber se imos se-
guir recibindo ou non a mesma
cantidade de Fondos”. Segundo Si-
neiro, “a cantidade percibida até
agora é impotartante, xa que repre-
sentou o 1,5% do PIB e cubriu par-
te dos investimentos que se fixeron.
Non obstante, a xestión dos mes-
mos foi deficiente. Acometéronse
obras illadas pero non se elaborou
un plano de desenvolvemento de
Galicia que sería necesario xa que

dende un primeiro momento coñe-
cíase a cantidade de cartos que nos
ían transferir. A xunta pecou de fal-
ta de previsión. As infraestruturas
chegaron tarde, non se fixo a con-
centración parcelaria necesaria pa-
ra o desenvolvemento agrario nin
se acabou co minifundio e non se
xerou emprego ao mesmo ritmo
que no resto do Estado”.♦

Xosé Díaz
‘Cómpre negociar os
criterios de concesión
dos Fondos’
Segundo o parlamentario do
BNG, Xosé Díaz, é fundamental
que “se constitúa unha Comisión
interparlamentaria para negociar
en Europa a continuidade dos fon-
dos porque aínda nada está pecha-
do”. O nacionalista afirma que
“en caso de perder os fondos debe
ser o Estado quen supla os cartos

que non imos percibir. Existen
mecanismos, como o Fondo de
Compensación Interterritorial, re-
collido no artigo 158.2 da Consti-
tución, que non foi explotado aín-
da como é debido. Despois de
vintecinco anos a súa contía total
é de tan só o 1,8% do orzamento
galego e só representa o 0,13% do
noso PIB”. En opinión de Díaz,
“tamén cómpre negociar en Euro-
pa ser tratados coma Portugal, xa
que a nosa renda media é moi se-
mellante. Eles reciben o 3% do
seu PIB en Fondos europeos, e
Galicia até agora só recibía o
1,5% e esa cifra vai diminuír”.♦

REACCIÓNS POLÍTICAS

Nas negociacións polos fondos
europeos o chamado “grupo dos
seis” proporá reducir as cifras
de cohesión nun terzo e que
paulatinamente sexan os Esta-
dos e non a UE quen se encar-
gue da cohesión interna das sú-
as rexións. Neste grupo están
integrados Holanda –que osten-
ta a actual presidencia-, Reino
Unido, Suecia, Dinamarca, Ale-
maña e Austria. A Comisión Eu-
ropea propón que a cantidade

que se reparta a partir do 2007
para a cohesión sexa de 336 mil
millóns de euros. Estes seis paí-
ses pretendían que a cifra fose
de 199 mil millóns de euros, o
que supón un terzo menos do
aprobado finalmente. 

Dos 336 mil millóns destina-
dos á cohesión, 264 mil millóns
irán destinados á competencia e
competitividade, ou por dicilo
doutro xeito, ás rexións que antes
se chamaban Obxetivo 1. Destes

cartos Galiza só recibirá 4.920
millóns de euros, ou o que é o
mesmo, o 1,8% dos cartos desti-
nados pola UE á Converxencia.
Para Competitividade Rexional e
Emprego (antes chamadas re-
xións Obxetivo 2), a Comisión
destinará 57.893 millóns de eu-
ros. Por último, para cooperación
transfonteriza (programas de re-
xións limítrofes como Galiza-
Norte de Portugal), a UE destina-
rá 13.246 millóns de euros.♦

O ‘grupo dos seis’ pretende que a cohesión territorial a fagan os estados
Fondos UE Cohesión (millóns de euros)

Prioridades Cohesión Cantidade Porcentaxe

Converxencia (FC+FF EE)
Obxectivo 1 264.047 78,54

Competitividade (FF EE)
Obxectivo 2 57.893 17,22

Cooperación territorial 13.246 3,94

Dos once millóns de euros reci-
bidos no período 2000-2006 en
concepto de Fondos de Cohe-
sión, Cataluña e Madrid recibi-
ron 7,2 millóns, ou o equivalen-
te a dous terzos. Este reparto
lonxe de reducir as diferenzas
internas entre os estados e favo-
recer a competitividade, agran-
dou as desigualdades. A inxec-
ción de cartos nesas dúas comu-
nidades axudou a que creceran
máis que a media europea, ao
ser máis atractivas para a insta-
lación de novas empresas.

De feito, Madrid foi a tercei-
ra rexión en crecemento econó-
mico de Europa nos últimos sete
anos. Grazas aos investimentos
europeos, a comunidade madrile-
ña deixou atrás a 34 rexións e si-
tuouse na posición 39 das 210
existentes antes da ampliación. O
seu PIB per cápita é de 26.245
euros, catro mil máis que a media
da Europa dos 15, seis mil máis
que a media da UE ampliada e
once mil máis que Galiza. A pro-
gresión madrileña fixo que supe-
rase a países como Suecia, Fran-
cia ou Alemaña, aínda que está
lonxe das rexións punteiras do
continente como Londres, París,
Bruxelas ou Luxemburgo.

Unha das claves do crece-
mento madrileño estivo na insta-
lación de industrias facilitadas
pola mellora das infraestruturas,
que foron financiadas en parte
polos Fondos de Cohesión. De
feito, o desenvolvemento indus-
trial do pasado ano foi do 2,5%.
Dato que dobra a media española.
Hai que ter en conta que o crece-
mento per cápita foi positivo, xa
que a poboación aumentou de
xeito paulatino nos últimos anos
en 540.000 persoas. Caso distinto
é o galego, no que o aumento da
renda media viu motivada nos úl-
timos anos pola perda de poboa-
ción. É dicir, froito de dividir o
PIB total entre menos xente. 

O caso catalán é semellante
ao madrileño, aínda que o medre
non foi tan grande. Non obstan-
te, os Fondos de Cohesión servi-

ron para financiar gran cantida-
de de obras, como a ampliación
do porto de Barcelona no 2001,
cun importe de 202 millóns de
euros. Os compromisos do Es-
tado con esas dúas comunida-
des son tan grandes que a pro-
pia comisaria europea de Políti-
ca Rexional, Danuta Hubner,
afirmou esta semana que “Es-
paña conta aínda con 3.200 mi-
llóns de euros de Fondos de
Cohesión para os seus compro-
misos no 2005 e no 2006. Po-
rén, a maior parte dese importe
precísase para satisfacer paga-
mentos futuros de proxectos xa
aprobados. O tren de alta velo-
cidade entre Madrid e Cataluña
absorverá a maior parte. A ou-
tra será para o túnel do Guada-
rrama, que se levará 1.001 mi-
llóns de euros dos Fondos”.♦

O Estado investiu en Madrid e Cataluña
dous terzos dos Fondos de Cohesión

Rendas Per Cápita (Euros)

Media 2000-02 Galicia Madrid España UE-25

PIB pc 15.315 26.245 19.009 20.459

Fonte: EurostatOs datos do Instituto Na-
cional de Estatística, que son
dos que se nutre Eurostat, si-
tuarían a Galiza por debaixo
do 75% da renda media da
Europa dos 25. Segundo os
datos do INE, a renda dos
galegos sería un 73,5% da
europea, mentres que para
Eurostat a cifra aumentaría
até un 74,9%. Esta diferenza
de case un punto e medio
vén dada porque a oficina de
estatística europea traballa
cunha poboación total infe-
rior á que toma como re-
ferencia o organismo espa-
ñol. 

Os datos de Eurostat non
se corresponden co último
padrón. O INE toma como re-
ferencia os últimos datos mu-
nicipais, que computan un to-
tal de 2.737.000 habitantes.
Pola contra, Eurostat traballa

co último censo que é do
2001. Segundo este, a cifra de
habitantes de Galiza é de
2.669.000 habitantes. É dicir,
68 mil habitantes menos que
os que figuran empadroados
na actualidade. Ese desfase
fai que o PIB sexa repartido
entre menos xente e polo tan-
to a renda media sexa maior
da que é en realidade. Unha
modificación no método de
computación de Eurostat fa-
ría que Galiza tivese acceso a
unha maior cantidade de Fon-
dos Estruturais.♦

Galiza continuaría
percibindo Fondos
Estruturais
cos datos do INE

Renda Per Cápita respecto
a Europa INE/Eurostat

Galiza INE  Galiza Eurostat  España

73,5 74,9 92,9

Manuel Fraga. Francisco Sineiro. Xosé Díaz.



XOSÉ GARCÍA
A pesar de que moitos países
son contrarios ao uso de se-
mentes transxénicas na agri-
cultura europea, as esixen-
cias da Organización Mundial
do Comercio poden facer po-
síbel que o agro europeo se in-
ce de produtos manipulados.

Os colectivos e persoas que man-
teñen unha postura contraria á le-
galización dos transxénicos terán
que apandar con eles se Bruxelas
teima na súa estratexia de alcan-
zar a cabeza do pelotón de países
punteiros en cultivos manipula-
dos. Así, a Comisión Europea pre-
sentou, a finais do 2004, o seu
proxecto de anular as prohibicións
que existen en países como Aus-
tria, Alemaña, Francia, Grecia ou
Luxemburgo sobre diversos orga-
nismos modificados xeneticamen-
te (OXM). Estes países manteñen
estas prohibicións amparándose
en leis comunitarias que lles per-
miten aos estados membros prohi-
bir ou restrinxir, provisionalmen-
te, os transxénicos autorizados na
Unión Europea. 

Unha das razóns máis podero-
sas para que a Comisión autorice
os transxénicos nestes países ten
que ver coa queixa que presenta-
ron os Estados Unidos, o Canadá e
Arxentina ante a Organización
Mundial do Comercio (OMC)
contra a moratoria europea en xu-
llo de 2003, que por precaución
non autorizaba nin a comerciali-
zación nin o cultivo de OXM, agás
en leiras experimentais. As pre-
sións das transnacionais da mani-
pulación xenética para entraren no
mercado europeo –Monsanto,
Syngenta, Bayer…–, tamén tive-
ron moito que ver con isto. Unha
vez rachada a moratoria, abraia a
facilidade con que a Comisión Eu-
ropea legaliza organismos mani-
pulados en contra dunha maioría
de países e expertos na Unión. 

Para autorizar un transxénico
na UE, primeiro deben reunirse
expertos dos 25 estados membros
no denominado Comité Perma-
nente para a Liberación de OXM
no Medio Ambiente. O OXM en
cuestión necesita obter unha
maioría cualificada de 232 votos
dun total de 321 dentro do comité.
O problema é que se non se acada
esa maioría de expertos, a deci-
sión pasa ao Consello de Minis-
tros dos 25 que, en caso de non
acadar tampouco unha maioría,
deixan a decisión en mans da Co-
misión Europea. Neste caso, que é
o habitual, a decisión é bastante
previsíbel: a Comisión autoriza o
transxénico a pesar de existir unha
maioría de países que se opoñen a
iso. Nos casos concretos das
prohibicións nacionais das que se
falaba ao comezo desta informa-
ción, aconteceu o seguinte:

Millo Bt 76, de Syngenta.
Está prohibido en Alemaña, Aus-
tria e Luxemburgo. Só acadou 54
votos a favor, fronte a 221 en
contra e 46 abstencións no Co-
mité para a Liberación de OXM.
Como podemos ver, a pesar do

rexeitamento rotundo a este
transxénico, a Comisión poderá
decidir a súa autorización libre-
mente. O mesmo aconteceu co
millo T25 de Bayer, prohibido
en Austria, que obtivo os mes-
mos resultados na votación.

Millo MON 810, de Mon-
santo. Está prohibido en Austria.
Este millo obtivo 73 votos a fa-
vor da súa autorización, 178 en
contra e 70 abstencións.

Colza Topas 19/2, de Bayer.
Está prohibida en Francia e Grecia.
Tan só obtivo 54 votos a favor, 178
en contra e 89 abstencións; a mes-
ma votación que para a colza
MS1xRf1, tamén de Bayer.

Como podemos comprobar,
unha maioría abafante de exper-
tos da UE están en contra destas
autorizacións. Non embargante,
ao non acadarse os 232 en con-
tra en ningún dos casos, será

agora o Consello de Ministros
quen terá que tomar a decisión.
En caso de que non haxa acor-
do, que é o habitual, a Comisión
Europea asumirá a responsabili-
dade de decidir. En caso de que
remate por autorizar estes trans-
xénicos, mesmo poderá iniciar
procedementos xudiciais e im-
poñer multas se os países insis-
ten en manter a prohibición.

Outro dato que confirma o

fondo divorcio no tema dos trans-
xénicos na UE foi a autorización
para importar e transformar millo
MON 863 resistente á crisomela
para alimentación animal. Dos
25, oito países están a favor, e do-
ce en contra. Entre os cinco que
se abstiveron está España. Neste
caso repetirase o proceso e será o
Consello de Ministros, primeiro,
e a Comisión Europea, finalmen-
te, quen tome a decisión.♦
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As transnacionais presionaron na Organización Mundial do Comercio

A Comisión Europea
ábrelles as cancelas aos transxénicos

No Estado español, redactá-
ronse dous borradores sobre
medidas de coexistencia: un
cando gobernaba o PP, período
no que España se converteu na
maior leira de transxénicos de
Europa en contra da legalidade
comunitaria, e outro agora co
PSOE. Este último está en trá-
mite de aprobación. En Galiza,
o Sindicato Labrego Galego
(SLG) ten denunciado as ca-
rencias deste texto que, máis
que evitar a contaminación de
terras veciñas, legaliza a entra-
da masiva de transxénicos nas

colleitas convencionais e eco-
lóxicas. 

Por outra banda, este ano
apareceu un novo caso dun la-
brego de millo ecolóxico conta-
minado até cun 34% con millo
transxénico, o cal lle supuxo a
retirada da certificación de agri-
cultura biolóxica. Non é de es-
trañar, pois segundo o Servizo
Internacional para a Adquisición
de Aplicacións Biotecnolóxicas
(ISAAA), en España cultiváron-
se o ano pasado 58.000 hectáre-
as de millo Bt, sendo o único
estado da UE que ten unha su-

perficie significativa con este ti-
po de cultivos.

Galiza tamén está a padecer
as consecuencias da política
agraria daquela época. Así, aín-
da que no noso país non hai un-
ha superficie destacábel dedi-
cada ao cultivo de OXM –ao
menos recoñecida, ou en com-
paración con outras zonas do
Estado–, hoxe é case imposíbel
conseguir pensos para alimen-
tación animal que non conteñan
transxénicos.

O meirande das cooperati-
vas agrarias que fabrican con-

centrados alimenticios, así co-
mo os estabelecementos comer-
ciais que venden fariñas, están a
optar case en exclusiva por in-
gredientes transxénicos por saí-
renlles máis baratos. E isto sóu-
bose só a partir do ano 2004,
cando se lles obrigou por lei aos
fabricantes a indicar na etique-
taxe dos pensos a presenza de
transxénicos e a súa cantidade. 

O problema desta situación,
segundo o SLG, é que a aquelas
explotacións que, por segurida-
de, non queren utilizar transxé-
nicos, non se lles deixa elixir.♦

Alimentar o gando sen manipulación

Dirixentes do SLG e
outros colectivos en
protesta contra os
tranxénicos diante
do consulado
francés. Á dereita,
cartaz de penso onde
se utiliza soia e millo
modificados
xeneticamente.



CÉSAR LORENZO GIL
A situación crítica da política
portuguesa trasládase agora á
parcela dos votantes. Os comi-
cios lexislativos do 20 de fe-
breiro parecen non preocupar
demasiado a cidadanía. A abs-
tención é o principal tema de
todos os discursos.

O debate televisivo entre os dous
candidatos dos partidos maiori-
tarios en Portugal, Pedro Santana
Lopes –PSD, de centro dereita–
e José Sócrates –Partido Socia-
lista (PS)– do pasado 3 de febrei-
ro foi un dos programas menos
vistos da semana e tamén un dos
peor valorados. A política intere-
sa pouco nun país un pouco farto
de “votar para nada”.

Todas as enquisas dan como
gañadores os socialistas, mais
cunhas cifras de voto realmente
cativas. A cifra de abstención si-
túase en torno ao 40 por cento e
as cualificacións de cada líder
parecen sacadas dunha clase de
Enxeñaría de Telecomunicacións
na Universidade de Vigo. Só o
22 por cento dos portugueses
aproba o socialista Sócrates e o
56 por cento ten unha considera-
ción negativa de Lopes.

Hai un descrédito xeral que
non é gratuíto nin esaxerado. Os
portugueses viven nun constante
tremor político desde os tempos
de António Guterres. Aquel pri-
meiro ministro socialista mar-
chou do poder deixando unha al-
tísima débeda pública e un re-
gueiro de dúbidas sobre a men-
saxe socialdemócrata. O seu su-
cesor, José Manuel Durão Barro-
so, tampouco soubo xestionar a
súa maioría absoluta. O paro au-
mentou, o déficit non se freou a
pesar da forte redución no gasto
social e a súa xeira en São Bento
pasará á historia polos escánda-
los financeiros e sociais, como o
da Casa Pia, unha truculenta his-
toria de abusos a menores por
parte da elite lisboeta. Conscien-
te de que Portugal é mal lugar
para os políticos, aceptou mar-
char para Bruxelas como presi-
dente da Comisión Europea e
deixou no seu canto a Pedro San-
tana Lopes, até entón alcalde de
Lisboa e medio afogado primei-
ro ministro. No intre da marcha
de Barroso, o presidente da Re-
pública, Jorge Sampaio, non qui-
xera adiantar as eleccións para
garantir a “estabilidade”. O certo
é que pouco despois tivo que
anunciar os comicios e a credibi-
lidade da clase institucional veu-
se abaixo.

Sócrates, favorito?

Coas cifras de previsión de voto,
José Sócrates será o próximo pri-
meiro ministro mais as cifras do
futuro parlamento non están tan
claras. O Partido Socialista ten
difícil gañar por maioría absolu-
ta. O PSD e o dereitista Partido
Popular (PP-CDS) poderían con-
seguir situarse a menos de tres

escanos de diferenza e ser in-
fluentes dun xeito decisivo. O
resto dos deputados irá parar á
esquerda. O Bloco de Esquerdas
é a forza que máis sobe nos in-
quéritos e prevese que supere o 5
por cento. O Partido Comunista
contaría co 4 por cento.

O voto en branco, esa opción
que defenden cada vez máis pá-
xinas electrónicas lusitanas, pa-
rece que non callará na opinión
pública, xa que todas as previ-
sións o calculan en torno ao 1
por cento.♦
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Os socialistas rozan a maioría absoluta en todas as sondaxes

A abstención protagoniza
a campaña electoral portuguesa

Curiosamente, nun ambiente de
dificultades políticas, un partido
sálvase da queima. O Bloco de
Esquerdas sobe en todas as en-
quisas e a súa mensaxe fresca,
“sen pasado” e apegada aos mo-
vementos da altermundialización
e a nova esquerda conseguen le-
var o voto máis progresista e no-
vo. As previsións do propio Blo-
co pasan por chegar ao 6 por cen-
to do parlamento e converterse
na terceira forza. Mais esta meta
está ben complicada porque o
PP-CDS que lidera Paulo Portas,
mantén un electorado fiel que se
revaloriza pensando que saen un
pouco indemnes dos fracasos dos

seus socios de goberno do PSD.
Contodo, o candidato a pri-

meiro ministro do Bloco de Es-
querdas, Francisco Louçã, é o po-
lítico mellor valorado. Até un 41
por cento dos portugueses ten un-
ha avaliación positiva del, 22 pun-
tos por riba de Jerónimo de Sousa,
candidato do Partido Comunista.

Tanto o Bloco coma os comu-
nistas xa anunciaron que non pac-
tarán cos socialistas por defender
este unha política de dereitas.
Mais se os resultados os conver-
tesen en forzas chave, talvez esta
apreciación mudase a cambio dun
proxecto social definido. Sócrates
xa pediu responsabilidade na es-

querda para facer inviábel un blo-
queo do centro-dereita na cámara.

Mais Louçã tamén é cons-
ciente de que a oposición ao libe-
ralismo que impuxera Guterres
entre os socialistas pode servir
para desgastar a súa estrutura e
facilitar o aumento de votos da
“esquerda real”. Segundo algúns
analistas, a idea é deixar que a po-
lítica portuguesa apodreza dous
ou tres anos máis para que as for-
zas minoritarias cobren o seu ga-
ño dun xeito máis decisivo.

A Igrexa militante

Outro punto de interese desta

campaña electoral é a campaña
da Igrexa en contra do ideario
esquerdista. Varios párrocos e
arcebispos publicaron homilías
contrarias ao aborto, á regula-
rización das parellas homose-
xuais e ao “laicismo”. Seguin-
do a liña dos bispos españois e
do propio Xoán Paulo II, a
Igrexa portuguesa pediu –aín-
da que de xeito nunca oficial–
o voto para formacións “católi-
cas”. O gran beneficiario deste
catolicismo militante sería
Paulo Portas, que xa fixo va-
rios discursos recordando que
“vai á misa todos os domingos
e festivos”.♦

Louçã, do Bloco, o máis valorado
Pedro Santana Lopes, José Sócrates e Francisco Louçã.



A.N.T.
A “paz” entre Israel e Palestina,
xurdida nas últimas horas, xe-
rou algunhas expectativas, pero
non parece ter visos de consoli-
darse. As discrepancias, por
exemplo no tocante aos exilia-
dos e refuxiados, permanecen.

O interese norteamericano por
darlle a volta á tortilla árabe, logo
de ter conquistado Bagdad, así co-
mo a necesidade do novo liderado
palestino de consolidarse e ofre-
cerlle esperanza a unha poboación
moi castigada, operaron a favor
do “acordo de paz”, bendicido es-
ta semana por Condoleezza Rice.

Contodo, máis alá das expec-
tativas xeradas en Occidente, na
liña das abertas polas eleccións
iraquís, o certo é que ambas as
partes pouco teñen avanzado na
táboa negociadora. Nin sequera
un tema non capital, como o dos
presos, foi motivo de acordo. O
substituto de Arafat, Abu Mazen,
considerou unha burla as 900 li-
beracións anunciadas por Sha-
ron. En Israel hai máis de cinco
mil prisioneiros palestinos, vi-
vindo en condicións infrahuma-
nas. Máis discrepancias aínda
xera o tema dos exiliados e refu-
xiados sobre o que non existe
ningún acordo practicábel.

Expertos palestinos conside-
ran que a difusión do actual “acor-
do de paz”, obedece a unha tácti-
ca semellante á ensaiada anterior-
mente con Arafat: “primeiro fála-
se de que xa hai un acordo -din es-
tas fontes- e cando se constata que
non existe, botánselle as culpas ao
líder palestino. É unha maneira de
queimalo internacionalmente”.
De feito, esta estratexia consegui-
ra nos últimos anos asentar unha
grave perda de prestixio de Arafat
entre sectores internacionais, so-
bre todo laboristas, antes procli-
ves a el, e que ultimamente o acu-
saban de ter “desaproveitado
acordos moi favorábeis, empezan-

do polo de Camp David”.
O certo en todo caso é que bai-

xo a paz anunciada esta semana,
non hai contidos diferentes aos xa
coñecidos ou aos preconizados
polo laborista israelita Ehud Ba-
rak, que precedeu no goberno de
Tel Aviv a Ariel Sharon. Palestina
debería renunciar definitivamente
ao 40% do seu territorio, ocupado
na guerra dos seis días, e veríase
obrigada a recoñecer tamén como
israelitas as importantes exten-
sións ocupadas polos colonos nas

últimas décadas. Como dixo no
seu día Arafat: “o plano de Barak
consiste en pechar cun muro Cis-
xordania, Gaza e Xerusalem e
unilos cun corredor vixiado pola
policía israelita. A iso queren cha-
marlle estado palestino”. 

O muro de cemento, de máis
de cinco metros de altura, está xa
construído e este é precisamente
o momento no que se anuncia o
“acordo”. Parece difícil que a
OLP vaia aceptar agora o que
non aceptou antes, sobre todo

cando medrou a fortaleza dos
grupos radicais e despois de que
o sufrimento da poboación non
fixera máis que aumentar.

O dilema podería volver moi
pronto ao mesmo punto: ás Na-
cións Unidas, nas que despois do
plano Barak, os representantes
árabes tiveron que lembrar as 120
resolucións contrarias a Israel, co-
roadas por un muro. Até un moi
condicionado Kofi Annan viuse
obrigado a conceder que a estrate-
xia israelita era inaceptábel.♦
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A Constitución
atlántica
GUSTAVO LUCA

AConstitución
Europea contén un
compromiso de “me-

llora progresiva das capaci-
dade militares” e de crear a
Axencia Europea de Defen-
sa para fomentar a defensa
e o armamento pero advir-
te que será compatibel cos
compromisos dos Estados
membros coa OTAN, “fun-
damento da súa defensa co-
lectiva”

Cando comezaron as
obras reforma do Muro de
Berlín, houbo quen
anunciou a inminente desa-
parición da OTAN. Recon-
vertidos foxos e baluartes
en parque temático, os
socialdemócratas eran par-
tidarios de mudaren os sol-
dados para forza de paz
con uniformes Disney men-
tres a dereita, máis
decidida, quería fundar con
eles o novo exército da
Unión Europea. 

No cuarto de costura
desta banda do mar
pasaron noites en vela para
decidir o novo traxe da tro-
pa anticomunista nun mun-
do sen comunistas, pero xa
os xefes da OTAN tiñan os
patróns cortados no seu
cuartel trasatlántico: a
OTAN asumiría as
funcións das Forzas de Paz
da ONU sen que o asunto
pasase pola Asemblea das
Nacións Unidas nin polo
mando delegado europeo,
tamén chamado Cuartel
Xeneral Conxunto. 

Por esta muda de pel, as
forzas de paz para Iugosla-
via foron da OTAN. O
mando norteamericano
lexitimou a “limpeza
étnica” de Bosnia que que-
dou como patrón terrorista
para erradicar o socialismo
remanente. 

Aínda cos novos unifor-
mes pacifistas na man, a
Europa de Maastricht core-
ou entusiasmada a idea de
equipar a OTAN con bata-
llóns de intervención
rápida para casos de confli-
to (anglicismo beato para
non nomear a guerra) en
todo o planeta. Un novo
mando conxunto prescindía
da consulta previa aos
socios de OTAN en casos
de guerra.

A extensión cara a leste
das fronteiras da OTAN
provocou o rearme nuclear
da fronteira rusa e o aban-
dono do vello compromiso
dos socialistas de non
disparar primeiro. 

Grazas á nova OTAN
sen fronteiras relanzábase
a industria das armas e a
súa lóxica funcional que é a
guerra. Os Estados Unidos
xa teñen en marcha un cus-
toso plano para remozar o
seu arsenal de 10.000
armas nucleares, o que nos
coloca na liña de saída
dunha nova competencia
de armamento.♦

Tras as eleccións iraquís,
os EE UU anuncian un acordo en Oriente Medio

Palestina-Israel, unha paz
dos líderes sen acordos de fondo

Benjamin Morris é o historia-
dor israelita contemporáneo de
máis prestixio e máis lido.
Nunha das súas obras princi-
pais narra a historia do Estado
de Israel desde 1948. Na súa
opinión, o “regreso á Terra”
non se fixo para facilitar a con-
vivencia entre xudeus e palesti-
nos. A idea de que existiu ou

existe tal convivencia é falsa. E
ademais, segundo Morris, esa
convivencia non pode darse,
nin debe darse. O proxecto do
Estado de Israel, segundo a ver-
sión deste historiador, non tería
ningún futuro se tivese que co-
existir cun Estado palestino de-
senvolvido ao seu carón. 

Morris advirte que a ocupa-

ción se fixo como se fixo por-
que non se podía facer doutra
maneira. A análise de Morris le-
va ao observador a concluír que
Israel non fai máis que defender
o seu lebensraum (espazo vital),
practicando o apartheid cos
árabes. Para Morris, Xerusalem
pertence indiscutibelmente a Is-
rael, todo Xerusalem.♦

A confesión de Morris

Ariel Sharon, á dereita, saúda a Abu Mazen no inicio das negociacións de paz de Sharm el Sheij.

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



En tanto os grandes partidos
mostran o seu acordo neto sobre
a proposta de tratado constitu-
cional europeo, as teses do non
buscan infiltrarse no discurso
mediático. Máis dun tercio dos
deputados socialistas franceses
abstivéronse a pasada semana na
votación sobre a
reforma da Cons-
titución francesa
para adoptala á
futura UE. Foi a
fórmula que ato-
paron para mos-
trar a súa discre-
pancia sen en-
frontarse á liña
maioritaria do
partido. Hai que
lembrar que hai
só un mes o 41%
da militancia so-
cialista votou en
contra do tratado
nunha consulta
interna efectuada
polo partido. En Francia, algun-
has sondaxes prevén unha abs-
tención do 40%. 

Ao sector crítico do PS su-
mábanse até agora o PCF, os
trosquistas e unha parte da derei-
ta. A recente decisión do sindica-
to CGT, o maior e máis antigo
sindicato francés, de tradición
comunista, de pedir tamén o non
veu acrescentar o medo a unha
consolidación dos descontentos.
O texto aprobado pola central

afirma que “a CGT está en con-
tra da construción europea ac-
tual, marcada por unha merma
dos dereitos sociais en beneficio
da rentabilidade e da competiti-
vidade”. O sindicato di temer
que esta nova Europa acabe
“desmontando o modelo social

francés”. A CGT
considera preci-
so “combater a
construción libe-
ral de Europa”.

No Estado
español, o re-
ferendo comeza
a mobilizar as
forzas políticas.
Zapatero e Raxoi
piden o si, en
canto que a pos-
tura do non ten
os seus princi-
pais portavoces
en IU e ERC. Jo-
an Puigcercós
afirmou que

“non nos opoñemos a este Trata-
do só por motivos lingüísticos,
senón tamén porque é un proxec-
to feito á medida da dereita, que
non recoñece os dereitos sociais
que sí figuran en constitucións
como a alemá, as nórdicas e
mesmo a española”. O deputado
de ERC engadiu que “se Europa
ten sentido para alá do mercado
único e o euro é polo seu mode-
lo social”. 

Pola súa parte, Gaspar Lla-

mazares denunciou que partes
significativas do Tratado foron
“obviadas” no folleto distribuido
masivamente polo Goberno. O
líder de IU comentou que non se
inclúe, por exemplo, a Declara-
ción 12 relativa á pena de morte,
“que se legaliza en casos absolu-

tamente escandalosos desde o
punto de vista de calquera códi-
go penal”. Tampouco aparecen
no texto divulgado varios anexos
relativos á igualdade de xéneros
ou ao dereito ao traballo que
“son abordados na nova Carta
europea dunha forma moi afasta-

da dunha concepción moderna e
social de Europa”.

Algúns expertos, como o es-
pecialista en comunicación e te-
mas internacionais, José Vidal-
Beneyto, deron a coñecer tamén
as súas críticas ao texto que será
votado a título consultivo.♦

Nº 1.163 ● Do 10 ao 16 de febreiro de 2005 ● Ano XXVIII

Davos e Porto Alegre, e África de por me-
dio. Nos dous foros falouse de pobreza, de
desigualdades, da sida e do continente ne-
gro. E nos dous casos con pouca presenza
africana. No Foro Económico Mundial,
onde se fan denodados esforzos por sacu-
dirse a negra imaxe de portavoces do ul-
traliberalismo e do capitalismo salvaxe
que ostentan ante vastos sectores da opi-
nión pública mundial, participaron figuras
como o tal Bono, o de U2 –non confunda-
mos co ministro– e até a actriz aquela do
famoso cruce de pernas, a Sharon Stone,
que en poucos minutos reuniu non sei can-
tos milleiros de dólares para mercar coido
que mosquiteiros; de risa se non fose polo
dramatismo que ilustra unha carencia tan
elemental. Pero non todo foi espectáculo.
Non son tan malos, en fin, estes homes de
negocios preocupados polo futuro do
mundo e a creación desa riqueza suficien-
te que a todos nos manteña. Tony Blair fi-
xo un chamado para secundar o seu plan
Marshall para África, defendido nestes dí-
as sobre o terreo polo seu principal rival
no laborismo, Gordon Brown, ministro de
economía; e Jacques Chirac, ausente do
cumio dende hai anos, compareceu por vi-
deoconferencia nesta ocasión porque sente
que o futuro dese continente tamén é cou-
sa súa. O presidente francés propuxo unha

taxa sobre as transaccións financeiras ou
sobre as pasaxes de avión para financiar a
loita contra a sida. O certo é que o conti-
nente negro está na boca de moitos e por
moitos é visitada (de
Lula a Hu Jintao, pa-
sando por Gerhard
Schröder ou Blair),
pero ninguén transmi-
te o entusiasmo sufi-
ciente para superar o
afropesimismo.

Poucos africanos
participaron tamén no
cumio brasileiro. Ape-
nas 50 dos case cen
mil que se reuniron en Porto Alegre, e iso
a pesar de que os grandes temas tratados
(anulación da débeda, axuda ao desenvol-
vemento ou a loita contra a pobreza), to-
can de cheo nos países africanos. Dun ano
para outro, as cifras van a peor: as do 2004
poden resumirse na captación do 1,7% dos
investimentos estranxeiros directos, ou ne-

se 2,4% que representa no comercio mun-
dial, cada ano menos, mentres sectores im-
portantes da súa economía están ameaza-
dos polos efectos devastadores da mundia-

lización. Os altermun-
dialistas africanos te-
ñen menos peso e in-
fluencia que moitas
ONGs con presenza
no continente, benefi-
ciadas pola disposi-
ción de medios finan-
ceiros mais xenero-
sos, e polas moitas di-
ficultades que atopan
para desenvolver as

súas inquedanzas: dende preocuparse pola
subsistencia diaria mais elemental até sor-
tear as inconveniencias que forman parte
da tradición política africana en moitos pa-
íses. Con todo, segundo Samir Amin, pre-
sidente do Foro Mundial Alternativo de
Dakar, están a organizarse cada vez mais e
mellor e a anunciada celebración do Foro

Social Mundial en 2007 neste continente
contribuirá a reforzar a súa capacidade de
contestación social.

A proposta de Chirac debe ser valora-
da como un recoñecemento explícito da
capacidade de influencia do altermundia-
lismo que foi quen de situar na axenda
global o debate sobre unha fiscalidade
internacional que pode estar a dar os seus
primeiros pasos. A famosa taxa Tobin
podería dar novos recursos destinados
aos países en vías de desenvolvemento.
Chirac recolleu a idea dun grupo de tra-
ballo posto en marcha durante os prepa-
rativos do cumio do G8 en Evian,  no ou-
tono de 2003. Naquel informe falábase
tamén dun imposto sobre o comercio de
armas, que rapidamente se “desarmou”. 

Con independencia do éxito final
destas propostas, a formación dunha am-
pla masa crítica e mesmo a encarnación
do interese global a nivel planetario, dito
sexa de paso con moita maior credibili-
dade que as propias Nacións Unidas, son
méritos que ninguén lle pode negar a es-
te movemento, hoxe paradepositario dos
valores e principios que a propia ONU é
incapaz nin de defender nin de promover
cunha mínima eficacia.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org 

Incongruencias
XULIO RÍOS

Aquí fóra

REFERENDO EUROPEO

Zapatero promove unha fronte constitucional en defensa do si

O maior sindicato francés pedirá o non
A.N.T.

A estratexia da fronte constitucional, operativa no País Vasco, pa-
rece terse trasladado ao escenario europeo. José Luís R. Zapate-
ro ofreceulle a Mariano Raxoi compartir tribuna cos líderes eu-
ropeos Chirac e Schröeder, no principal mitin de campaña do re-
ferendo consultivo da UE. Os temores da fronte do si radican so-
bre todo na abstención. Os partidarios do non víronse recenta-
mente fortalecidos pola postura do principal sindicato francés.

Llamazares critica
que o folleto
divulgado
polo Goberno
oculte aspectos
importantes,
como a legalización
da pena de morte.

‘Apenas 50 dos case
cen mil que se reuniron

en Porto Alegre
eran africanos”

A CGT é o sindicato máis activo e de maior afiliación de Francia.



CÉSAR LORENZO GIL
Hai dous anos España caía nas
semifinais do mundial de Por-
tugal ante unha florecente Cro-
acia. O 6 de febreiro, a selec-
ción de Juan Carlos Pastor
conseguiu rendibilizar o apren-
dido do pasado e deu unha lec-
ción táctica na final de Tunicia.

A experiencia foi fundamental
para explicar o triunfo español
no mundial de Tunicia. Non a
experiencia de cada xogador en
concreto senón máis ben a expe-
riencia na elite, o crecemento co-
mo equipo e como idea deporti-
va desde aquel quinto posto no
campionato do mundo de Suíza
no lonxano 1986. Esta dura
aprendizaxe do fracaso foi espe-
cialmente importante hai dous
anos, cando unha Croacia diná-
mica e moi nova a apartou da fi-
nal logo de 80 minutos de exci-
tante partido. Aquel sacrificio
dos veteranos Enric Masip ou
Dalan Dujshebaev achandou o
camiño para unha nova xeración
que se fixo internacional en Por-
tugal 2003 e que chegan á madu-
reza cunha media de idade de 26
anos. Atrás quedaron os dous
bronces olímpicos en Atlanta
1996 e Sydney 2000 mais tamén
o décimo posto no Europeo de
Eslovenia do 2004.

Chama a atención que só Ma-
teo Garralda –sobrevivente e
guía do pasado neste presente
exitoso– lograse facerse cun oco
no equipo ideal do campionato. É
un dato que confirma que o éxito
español é colectivo e que moito
ten a ver a dirección técnica nes-
ta medalla de ouro. Falouse de
abondo de que Juan Carlos Pas-
tor era un seleccionador eventual,
sen contrato e co futuro no aire
incluso logo deste éxito. Até hou-
bo quen fixo unha metáfora so-
cial desta circunstancia, con múl-
tiplos enfoques. Desde o que cri-
tica a precariedade laboral até o
que a defende porque “motiva
máis os traballadores”.

En realidade, Pastor é unha
das figuras clásicas dos deportes
minoritarios. Ten ese perfil baixo
de técnico estudoso, de balonma-
nista total que vive e soña con
defensas en zona e presión 1-5-1.
O mesmo que Moncho López en
básquet, por exemplo.

Con alguén así no banco, o
equipo puido desfrutar na pista.
España xogou de memoria, sa-
crificouse cando os rivais foron
duros e deu espectáculo cando as
contas cadraron. Esta medalla
deixou estilo e escola e os máis
optimistas falan dunha xeira “es-
pañola” que debería render títu-
los de aquí a Pekín 2008.

Case perfectos

España fixo un campionato case
perfecto. E o seu único erro co-
meteuno cando aínda era posíbel
subsanalo. A derrota perante Cro-
acia na primeira fase obrigou os
españois a reaccionaren e fixéro-
no espectacularmente. A vitoria
diante de Noruega foi o momen-
to máis importante, cando paira-
ba no ambiente a polémica sobre
o posíbel acordo balcánico para
pactar un empate no Serbia-Cro-
acia que deixaría fóra a selección
de Pastor. Era improbábel que es-
tes dous rivais chegasen a un
amaño en algo tan visceral coma
o deporte mais, por se acaso, Es-
paña fixo un partido de cinema
diante dos nórdicos.

Na semifinal, o enfrontamen-
to contra Tunicia era unha tram-
pa. Os africanos, amais de orga-
nizaren o torneo, considerábano
como unha fantástica oportuni-
dade para reivindicárense como
aposta de futuro nun panorama
dominado por equipos europeos.
De feito, por intensidade de xogo
e equilibrio no marcador, ese
partido foi unha auténtica final,
resolta con brillantez nos últimos
minutos.

O 6 de febreiro, con estes an-
tecedentes e a recente derrota
diante de Croacia, o partido defi-

nitivo presentábase como un reto
deses que só con nomealos, esta-
rrecen os pelos das pernas. E Es-
paña foi quen mellor soubo ad-
ministrar a tensión. É máis, pare-
cía que Croacia non tivo ningun-
ha e acabouno pagando.

A estratexia de Pastor foi
arriscada pero saíu adiante. A vi-
toria pasaba por abourar os croa-
tas cun alto nivel de goles nos
primeiros dez minutos e cunha
defensa fechada que parase en
seco a Balic, Dzomba e Vori.

Esta “perogrullada” cum-
priuse. En vinte minutos, España
xa gañaba 14-8, con Entrerríos,
Juanín e Uríos marcando case to-
do o que lles chegaba ás mans e
Hombrados facendo, na porta,
un dos mellores partidos da súa
vida. O gardameta do Ciudad
Real consagrouse como o suce-
sor inmellorábel de David Barru-
fet e moitos dos méritos do triun-
fo a el lle corresponderon.

España aumentou a diferenza
de goles até os nove no descanso
e aguantou a vantaxe até que tan-
to eles como os seus adversarios
se decataron de que o ouro xa ti-
ña dono. Só a partir de entón,
Croacia tomou algo de folgos e
reduciu as distancias en pago a
permitir que España fixera un xo-
go vistoso, cheo de requebros,
vaselinas e remates imposíbeis.♦
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Pasando
olimpicamente
MANUEL PAMPÍN

Estiveron uns días de
excursión por Madrid e
arredores; durmiron en

hoteis de luxo, fixeron fotos
nos lugares turísticos, come-
ron e beberon a corpo de rei
(mellor dito, co rei e coa raí-
ña), e mesmo recibiron
agasallos no Bernabéu.

Os membros do Comité
Olímpico Internacional (COI)
andan coa rolda de visitas ás
posíbeis sedes dos Xogos do
2012, a ver quen os convence
máis e mellor. A maquinaria
do maior espectáculo deporti-
vo do mundo xa está en mar-
cha, e as manobras económi-
cas e políticas entran de cheo
no espírito olímpico. Madrid,
París, Nova York, Londres e
Moscova manteñen unha gue-
rra fría incruenta pero tenaz.

E a min, co das
olimpiadas, pásame coma co
referendo europeo;  non sei se
“si”, “non” ou “depende”. “Si”
ao aspecto deportivo –con cer-
tos matices– e “non” absoluto
á explotación empresarial e á
perda dos valores de solidarie-
dade e irmandamento entre na-
cións polos que foron creadas.

Os Xogos superan ampla-
mente a dimensión do mero
deporte. Na actualidade son
un escaparate de proxección;
un mosaico no que cidades,
países e –por que non dicilo–
gobernos queren mostrarlle
ao mundo do que son
capaces. Como vén de dicir
Jacques Chirac: “organizar
uns xogos olímpicos é a me-
llor propaganda que existe”.

Pero iso é a fachada. Lém-
branse de Barcelona 92? Todo
foron fastos, melloras e inves-
timentos para a cidade…
parabéns e prestixio
internacional… até que
chegou a hora de facer balan-
zo; crise económica, suba de
impostos… aínda estamos pa-
gando agora os excesos
daqueles xogos e da Expo.
Sen falar dos “pelotazos”, da
especulación inmobiliaria, do
tráfico de influencias… é
coma as casas aparentemente
moi señoriais e nobres, que
debaixo da alfombra agochan
moito lixo e miseria.

Se en xullo os executivos
do COI (moitos dos seus
membros baixo sospeita de
irregularidades e corrupción)
deciden que sexa Madrid a se-
de do 2012, imaxínanse o es-
pectáculo que nos van dar PP
e PSOE?; por un lado, Gallar-
dón e Esperanza Aguirre; por
outro, Zapatero; uns pedindo
cartos e outro tentando non
promocionar o inimigo políti-
co; pode ser divertido.

Como falamos de Xogos
olímpicos, e con tanta
polémica sobre planos, sece-
sións e reformas estatutarias,
igual Gallardón pide que
Madrid sexa convertida en
cidade-estado, igual que a
Atenas antiga.

Xogos en Madrid
2012?... por un lado xa ves, e
por outro… que queres que
che diga? Unha opción é
“pasar olimpicamente”.♦

A experiencia competitiva da última década,
chave no triunfo do mundial de balonmán

España rendibiliza o seu pasado

A.N.T.
A Federación Galega da Prensa
Deportiva (FGPD) bota a andar
o vindeiro 21 de febreiro con
170 asociados. Esta agrupación
de xornalistas, dependente da
Asociación Española de la Pren-
sa Deportiva, tamén formará par-
te da Asociación Internacional
da Prensa Deportiva, preséntase
en Santiago co obxectivo de

arroupar o colectivo e axudar ao
progreso do deporte galego, tan-
to no seu desenvolvemento co-
mo na súa difusión nos medios
de comunicación.

A prensa deportiva, a pesar
de gañar en importancia nos úl-
timos anos nos medios galegos,
sofre aínda moitas eivas, tanto
desde o punto de vista laboral
–onde a precariedade é aínda

maior ca no resto do oficio xor-
nalístico– como do profesional,
con poucos medios e espazos
propios.

Entre outros asuntos, a
FGPD estará atenta aos move-
mentos que se produzan en Gali-
cia após o anuncio da constitu-
ción dun xornal deportivo inte-
gramente en galego que prevé o
novo plano de normalización lin-

güística. A idea do colectivo é
ampliar a súa nómina de colabo-
radores e socios.

Actualmente, Xoán Guillín
ocupa a presidencia da FGPD.
Catro vicepresidentes, por cada
provincia, axúdano na directiva,
Xosé Manuel Fernández (Ouren-
se), Daniel Soto (Pontevedra),
Manuel Hernández (A Coruña) e
Carlos Brand (Lugo).♦

Créase a Federación Galega da Prensa Deportiva

A selección española nunca gañara a medalla de ouro en balonmán.



O Instituto Cervantes
difundirá o galego
O Instituto Cervantes, dirixido por César An-
tonio Molina, e a Real Academia Galega, pre-
sidida por Xosé Ramón Barreiro, veñen de
asinar un convenio que busca potenciar a di-
fusión do galego por todo o mundo. Median-
te o acordo o Instituto difundirá o galego en
todas as súas sedes e organizará unha Sema-
na de Galiza nunha cidade aínda non precisa-
da. Algunhas das actividades previstas son a
tradución dunha recompilación de obras des-
tacadas da literatura galega así como o desen-
volvemento dun curso virtual de galego.♦

Fonte e Castro
directores
do Cervantes
Ramiro Fonte e Antón Castro dirixirixirán
dous dos Institutos Cervantes espallados po-
lo mundo. O poeta, profesor e membro da
Real Academia Galega, Ramiro Fonte será o
director da sede de Lisboa, mentres que o crí-
tico Antón Castro rexerá o de Milán, segun-
do anunciou recentemente, César Antonio
Molina, director da entidade. Ademais, por
primeira vez en trece anos, o vindeiro mes de
xullo A Coruña acollerá a xuntanza dos di-
rectores dos máis de cincuenta centros que
se atopan repartidos por todo o mundo.♦

Falece o debuxante
Suso Peña
O domingo 6 de febreiro o cómic galego
despedía a un dos seus primeiros debu-
xantes, Suso Peña. A carreira profesional
do ribadense comezou no diario Informa-
ciones na que realizaba a serie Drake &
Drake. O autor, que formou parte do gru-
po La Floresta, durante a década dos se-
tenta traballou para a axencia Secciones
Internacionales que enviaba guións a Es-
tados Unidos, Inglaterra e Alemaña. A
monografía El Senado de España, un ál-
bum divulgativo que realizou en 1985
para escolares foi o seu último traballo.♦

ingua como tesouro. Ese é o lema que po-
dería definir a loita de moitas institucións,
impulsadas pola experiencia radiofónica
educativa galegoportuguesa ‘Ponte nas on-
das’, por conseguir que a tradición oral ga-

laicolusitana sexa declarada patrimonio inmaterial da
humanidade. Nas últimas datas uniuse a esta propos-
ta a Xunta de Galiza e a Deputación da Coruña, co
ánimo de tomar forzas para esixir pasos decisivos por
parte da Unesco. Patrimonio inmaterial é, en moitos
casos, o obxecto da exposición ‘Arquitecturas ausen-
tes’ que acolle a Fundación Barrié na súa sede da Co-
ruña até o 5 de xuño. Para os amantes da arquitectu-
ra e tamén da ucronía, a mostra é perfecta, xa que

amosa traballos que nunca chegaron a facerse realidade,
apostas por un novo xeito de entender a construción que
quedou mergullado no pozo da desilusión creativa, da
ditadura da forza ou do diñeiro, que sempre superan a
razón. E para perder xustamente a razón, está a música.
Entre o 26 de febreiro e o 12 de marzo, o Teatro Princi-
pal de Pontevedra acollerá todos os sábados as actua-
cións de músicos destacados do panorama peninsular
que se inclúen dentro do ciclo de Jazz Ibérico. Coa co-
laboración do Concello, ábrense estas xornadas co con-
certo do pianista Bernardo Sassetti. Baldo Martínez in-
terpretará algunhas das pezas que o sitúan entre os mú-
sicos máis imaxinativos dentro do jazz galego. O pro-
xecto concluirá coa actuación de Alberto Conde Trío.♦
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O ano de
LORENZO

VARELA

Lorenzo Varela
visto por Xoxé Díaz.



Lorenzo Varela viviu marcado,
como toda a súa xeneración,
polo drama da guerra e a traxe-
dia do exilio. Esperanzados na
volta, o fin da guerra mundial e
o sostemento de Franco polos
americanos despois de 1953,
foi de tal crueldade coas arelas
dos exiliados, que tiveron que
sofrir o amargor de ser esquen-
cidos por completo por aqueles
para quen escribían. Pinga a
pinga, Díaz Pardo foi sacando
durante anos os libros de Lo-
renzo Varela. Non só as obras
completas en diversas edicións,
tamén obras singulares como a
que realizou Luís Seoane de
Homaxes, a Ofrenda aos fran-
ceses, traducida a 14 linguas, a
biografía do xornalista Fernan-
do Salgado, a homenaxe de se-

tenta e seis escritores ou diver-
sas edicións de obras completas
que recollen os poemarios To-
rres do ar, Catro
poemas pra catro
grabados, Lonxe
ou Homenaje a Pi-
casso.

Pero non só iso.
O Castro fixo tamén
as edicións facsimi-
lares da revista Co-
rreo Literario e Ga-
licia Emigrante, nas
que están moitos dos
traballos xornalísti-
cos de Varela. E agora
está a piques de sair
un novo facsimilar,
“Catro poemas gale-
gos”, versos de Loren-
zo Varela, musicados

por Julian Bautista e con graba-
dos de Luís Seoane.

Varela dicía do seu grupo
xeneracioinal, “vimos do país
dos mortos, nos confíns de Eu-
ropa. O mar tróuxonos, e esta-
mos mortos”. O traballo de edi-
tar a Lorenzo Varela, de exten-
der a súa sona neste 2005, vai
ocupar a moitos, pero na hora
desta merecida resurrección é
de lei lembrar á figura princi-
pal dese rescate.♦
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O editor de Lorenzo Varela
Isaac Díaz Pardo e Ediciós do Castro
concentran toda a obra do autor das Letras 2005

A.N.T.
O labor de Isaac Díaz Pardo como editor foi homenaxeado o pasa-
do ano en Compostela. Recoñecíase alí un merecemento gañado a
pulso durante anos, non só con Ediciós do Castro, tamén, como sa-
bemos e podemos comprobar na Fundación Luís Seoane, apoiando
Ruedo Ibérico, a grande editorial antifranquista. Recuperar a
memoria histórica é a grande lección que deixa como editor, e o
seu traballo publicando todo o referido a Lorenzo Varela digno
de reseñar neste ano que se lle adica o Día das Letras Galegas.

Lorenzo Varela. Á esquerda, placa no cemiterio de Fufín (Monterroso) no seu recordo.

Catro
poemas
galegos
A historia desta obra figura na
nota da Editorial Argentina de
Música, responsábel da edi-
ción de 1951 que agora O Cas-
tro edita en facsimilar: “para
ilustrar os gravados en madei-
ra do pintor Luís Seoane, retra-
tos imaxinarios do medioevo
galego, titulados María Pita e
tres retratos medievais, escri-
biu o Lorenzo Varela Catro po-
emas para catro gravdos. Poe-
mas publicados por Edicións
Resol en 1944. Inspirándose
nos poemas de Lorenzo varela,
compuxo Xulián Bautista a súa
obra musical Catro poemas
galegos, das que esta obra re-
colle tamén as partituras. A
edición está prologada por Xo-
sé Luis Axeitos.♦

Homaxes
Para homenaxear ao xa falecido
Lorenzo Varela, publicouse en
1979 Homenaxes, con sendos
prólogos de Seoane, que diagra-
mou o libro, e Lidia Besouchet.
A morte de Seoane prodúcese
cando o libro se estaba compo-
ñendo e non deu tempo a que fi-
nalizara a portada, que só recolle
o boceto no que traballaba, nin a
dedicatoria que pensaba facerlle
a Lorenzo Varela e á súa compa-
ñeira Marika Gerstein.♦

Ofrenda
aos franceses
Un longo poema escrito tras a li-
beración de París, en 1944, e pu-
blicado orixinalmente por Co-
rreo Literario, serviu para que
Xesús Alonso Montero prepara-

ra este traballo con
traducións en ca-
torce idiomas, pu-
blicado en 1999 pa-
ra que saise no
Congreso sobre o
exilio, celebrado en Composte-
la. Bretón, francés, galego, cata-
lán, euskera, portugués, alemán,
danés, inglés, italiano, occitano,
romanés, ruso e xaponés son os
idiomas usados. Unha peza bi-
bliográfica curiosa e de homena-
xe antifascista.♦

Crónica
dunha vida
atormentada
O xornalista Fernando Salgado é
autor da máis importante crónica
biográfica sobre Lorenzo Varela.
Natural de Monterroso, Salgado

sentíase obri-
gado tamén
pola súa na-
cencia co-
mun, “duran-

te algún tempo, nas hemerotecas
e bibliotecas madrileñas ou nas
conversas con vellos militantes
republicanos, fun apañando un
monllo de datos sobre Lorenzo.
Retrincos dunha vida que se ía
presentando a bafaradas, como
lóstrefos repentinos, a cada paso
máis cautivante. Escentileos
dunha biografía marcada, funo
sabendo a groliños, polo com-
promiso e o infortunio. Se ben se
mira, investigador non souben
selo nin o pretendía”. Non faga
caso o lector, e atrévase con esta
biografía publicada en 1995.♦

Homenaxe
Sesenta e seis escritores falan
de Lorenzo Varela (florilexio
de texos sobre a vida, a obra e

o home) é o subtítulo desta
obra que prologa Alonso Mon-
tero, e que editou, compilou e
anotou Xosé Gregorio Ferreiro
Fonte. Unha manchea de mate-
riais diversos, útiles para situar
as opinións de moitos escrito-
res que amaban a obra de Lo-
renzo Varela e máis o autor.♦

Poesía
Completa
Son varias as edicións que ten o
Castro, unha de 1979, que reco-
llen as obras principais de Varela,
Torres de Amor, Catro poemas
pra catro grabados, Lonxe e Ho-
menaje a Picasso, e outra nunha
Biblioteca del Exilio, cun tomo
que inclúe estas mesmas obras,
en edición bilingue as galegas, e
un segundo volume de ensaios,
conferencias e outros escritos. O
compilador é Xosé L. Axeitos.♦
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A.N.T.
Máis alá de todo o que se dixo
e dirá este ano sobre Cervan-
tes, o escritor galego Ramiro
Fonte vén de engadir unha
nova perspectiva do clásico
español: a súa recepción polos
alumnos das escolas públicas
franquistas nos anos sesenta.
Ler o Quixote producía sono.

Non se trata dun ensaio ad hoc.
A rememoración de Fonte for-
ma parte da súa última obra na-
rrativa Os ollos da ponte, re-
centemente editada e que com-
pón a segunda parte da triloxía
“Vidas de infancia”. Dase a cir-
cunstancia de que o escritor de
Pontedeume foi nomeado esta
semana delegado do Instituto
Cervantes na cidade de Lisboa.

“Toma este libro é para ti.
Cóidao ben. Díxome don Pa-
blo, ao tempo que deixaba nas
miñas mans un exemplar do
trinque de Don Quijote de la
Mancha, nunha edición piado-
samente resumida (...). Xuro
que ao principio intentei depo-
sitar as mellores espectativas
no volume”. Fonte describe pa-
so a paso as sensacións dos
alumnos da época. O seu fresco
da escola pública franquista
ocupa unha boa parte deste se-
gundo volume que está a ser
moi ben recibido pola crítica e
os lectores.

“Nada máis abriren o seu li-
bro inmortal, os cativos do uni-
forme gris caían narcotizados.
Coma se o papel dos exempla-
res que gobernaba o mestre es-

tivese fabricado coa flor da
durmideira (...). Na longa, en-
fastiada, desapiadada hora de
lectura non hai truco que valla.
A aula garda un rigoroso silen-
cio, un silencio de sartego, de
retrete de correcional, de alxu-
be de Cervantes. Todos, e ta-
mén Don Pablo, aboiamos nun
mar de somnolencia. Non se
move unha mosca (...). En xus-
tiza, o culpábel da xenreira que

lle vou collendo a don Quixote
non é o escritor don Miguel de
Cervantes Saavedra, e si o meu
mestre don Pablo Díaz Novo.
Este non andou moi acertado
cando escolleu unha hora tan
desventurada para obrigar os
seus alumnos a seguir as aven-
turas do cabaleiro. Don Pablo
leva toda a vida aprendéndolles
aos cativos a cabalgar a lombos
de Rocinante. Por estas clases

de hípica destacara no hospicio
de Ferrol, en Soaserra, en Lei-
ro, e agora non vai cambiar”.

O ambiente descrito por
Fonte resulta moi plástico.
“Cadaquén loita contra o sono
á súa maneira, sen axuda posí-
bel. Un vive como soña, e nos
soños atopámonos sempre sós.
As pálpebras féchanse. As le-
tras tremen. Unha voz, ás ve-
ces melodiosa, outras veces
tatexante, sobrescribe nas fo-
llas lapidarias do silencio. Xa
vou coñecendo un pouco a
Don Pablo e sei que, de dez en
dez minutos, abre o ollo que ti-
ña pechado. —Que son gura-
pas?– Le Colás, enfatizando a
pregunta. —Segue ti, Alle-
gue.– Como se practicase un
xogo de azar, don Pablo di o
nome do primeiro alumno que
lle vén á cabeza. E Manel, rá-
pido coma un esquío, responde
sen maior problema: —Gura-
pas son galeras”.

“Con exemplos coma este
–sinala máis adiante Ramiro
Fonte– eu vin derramadas to-
das as boas ideas que concen-
trara no libro”. 

“Se un cativiño lector sente
que perde os folgos, unha ra-
ción de Quixote, sostén  don
Pablo, destila as propiedades
do mellor reconstituínte. Digo
eu que pensará no innomeábel
aceite de fígado de bacallau e
non no viño Sanson”.

“Foi un milagre do ceo
–confesa Fonte– que a miña
vocación lectora sobrevivise á
tortura quixotesca”.♦

Cando ler o Quixote daba sono
Ramiro Fonte lembra a lectura obrigada do clásico
nas escolas franquistas

Quixoterías
RAMIRO FONTE

Cando falamos do Quixo-
te, hai que falar do
humor; cando falamos

do humor, hai que falar da me-
lancolía. Desentrañar o segredo
do Quixote, supón desentrañar
o segredo do humor. Como non
podía ser doutro xeito, esta
idea atopámola nas páxinas de-
bidas a un dos máis serios, sen-
satos e profundos humoristas
que deu Galicia, unha terra en
que se dan a mancheas. Refíro-
me a Celestino Fernández de la
Vega, un optimista. Un ensaio
sobre o humor convértese
necesariamente nunha lectura
do Quixote e nunha reivindica-
ción de Cervantes. Vou e veño
ó Segredo do humor. Gozo fa-
cendo catas na primeira e
limpa edición galaxiana do 63.
O segredo do Quixote, indíca-
nos de la Vega, é o seu autor,
Cervantes, un home cheo de
experiencia, de bondade, de re-
signación, de serenidade e de
comprensión. Só un home que
une á experiencia amarga as
boas intencións é quen de
abordar unha obra coma esta.
A pluma da ilusión escribe so-
bre a folla do fracaso. O
humorismo non é máis que un
esforzo por non abandonar, un-
ha terapia do fracaso.
Cervantes é o precursor do que
Celestino denomina os
humoristas benévolos, reconci-
liados. Segundo a súa opinión,
Henry Fielding e Laurence
Sterne, ¡que curioso!, dous in-
gleses, formarían parte desta
familia. Tómome a licenza de
ampliar a nómina a  Dickens,
Bulgakov ou por buscar un
exemplo nas letras galegas,
Álvaro Cunqueiro. Os
humoristas benévolos
contrapóñense ós humoristas
sarcásticos dos que Quevedo é
o seu máximo exemplo. Neste
grupo entraría, penso eu,
Chesterton. Fixándonos na
pantalla do cinema, Chaplin
sería benévolo e Marx sería
sarcástico. 

Desexo que sirva como
contrapunto da fermosa e lúci-
da lectura quixotesca de
Celestino Fernández de la Ve-
ga, unha opinión sustentada
nunha conferencia pronuncia-
da na Coruña, por volta do
1920: “Se efectivamente hai
humorismo verdadeiro no
Quixote, eu non o sei, porque
nunca o lin con atención
bastante. ¡É unha cousa tan
pelma! E ademais hai moitos
anos que non o volvín coller
nin penso”. Ningunha crónica
deixou constancia de cal foi a
reacción do público perante
estas palabras de Vicente Ris-
co, un verdadeiro humorista
sarcástico en O porco de pé.
Tomo a perla risquiana de El
Idioma Gallego, do meu com-
patriota eumés Antonio
Couceiro Freijomil. Trátase
dunha historia da literatura
galega tan precisa en datos
coma atrevida en valoracións.
E, certamente, non exenta de
trazos humorísticos. Como
cando se refire ós que procla-
maban: “Galicia somos nós”,
á prolífica obra de Otero.♦

O Quixote na súa biblioteca, por Gustave Doré.



Título: Capitol, última sesión.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: Galaxia.

Capitol, última sesión é un do-
cumento literario a través do cal
corroboramos a transformación
de locais destinados á materiali-
zación da máis
moderna arte
en dependen-
cias indus-
triais. En trece
episodios, o ci-
nema deixa de
ser ambulante,
sedentarízase;
deixa de ser
mudo, fala;
deixa de ser en
branco e negro,
inunda de co-
lor as tebras;
aparecen os ci-
neclubes, os
clubes de “en-
tendidos”; os
cinemas dei-
xan de ser unha
sala con panta-
lla grande que fai abrir os ollos,
convértense en multisalas de
pantalla reducida, do respecto e
veneración que producían os fil-
mes, á consideración como pro-
dutos de usar e tirar, velai a
grande diferenza, o amor, a pai-
xón que antes espertaba é agora
espectáculo e negocio, velaí que
non estrañe nada a morte do úl-
timo relato, era algo presentido,
fatalidade ineludíbel que aboia-
ba no ar. Tal evolución vese re-
forzada polo feito de que cada
título dos relatos leve un índice
temporario en continua, e ininte-
rrompida, progresión; o primei-
ro relato sitúase no ano 1917 e o
que pon cabo xa en 2001.

A última entrega de Miguel
Anxo Fernández deixa constan-
cia disto. Sen que esa sexa a súa
finalidade primordial vese na
obriga de reflectilo, á par da de-
saparición dunha caste de per-
soas para as que o cinema cons-
tituía unha auténtica devoción,
unha devoción á que se lle daba
incluso máis categoría que ao
oficio que permitía traer á casa
o pan de cada día, xente que se
alimentaba do cinema tanto ou
máis que de viandas tradicio-
nais, esas que enchen o corpo e
non a alma. Porque no centro de
cada un dos trece episodios está
a xente, os tipos humanos que
poboan o cinema. Xustamente,
Capitol, última sesión é unha
sentida e xusta homenaxe a to-
dos eles, e neste reconto quere-
mos comezar polos operadores
ambulantes, que pateando cami-
ños transitaban a maxia da ima-
xe en movemento, non era ocu-
pación fácil de levar; por eles e
polos cartelistas, ás veces ver-

dadeiros virtuosos do deseño,
aos que o paso do tempo seme-
lla ir recoñecendo; mais tamén
operadores, que mimaban as fi-
tas e facían posíbel a proxec-
ción da ilusión, cántas veces en-

vexabamos o seu privilexio, se-
cretamente, entre nós; e tamén
os acomodadores, os porteiros,
o mesmo dono deste Capitol
(nome de tantos cinemas das
nosas vidas), e, obviamente, os

espectadores, os destinatarios
daqueles mundos fantásticos
que emerxían da escuridade e os
enchían por dentro liberándoos
momentaneamente da agresivi-
dade da vida.

Todos eles gardan historias,
multitude de historias de moi
variada índole, xirando a redor
do cinema como espazo físico
do mesmo xeito que os relatos
xiran a redor dalgún filme, dos
que se ofrece unha listaxe no
remate. Ás veces, moitas veces,
son tráxicas, a morte traballa
arreo, non descansa xamais. Ou
de talante próxima ao cómico,
como a historia do primeiro re-
lato, a historia de Avelino, ao
que non se lle arrepón ningún
indio, ou a de Casimiro, o Tar-
zán; inclusive hai aproxima-
cións ao ton paródico. E tamén
as hai que transpiran romanti-
cismo; un romanticismo que
sorprende, deses ben logrados,
como a historia de Paca; ou al-
go máis agardábeis, como a de
Carol ou a das rosas vermellas
de Ava Gardner; en todo caso,
nada que ver coa sensiblería
que a cotío pasa por romanticis-
mo. De todo hai, como xa nos
lembraban as citas do inicio,
que teñen a virtude de prever
contra a fascinación desmedida
e tamén contra a predisposición
anatemizadora da arte creada
polos irmáns Lumière.

Son emotivas historias, de
xentes con personalidades ben
configuradas, tocados pola vara
da fascinación que exerce a séti-
ma arte de tal maneira que, como
era de agardar, poden rematar
confundindo realidade e ficción.
Historias contadas por un narra-
dor que non se para en virtuosis-
mos estilísticos, que procura
contar claro, directo, de xeito
que o lector axiña o interioriza
como alguén próximo ao que
agrada escoitar/ler, un narrador,
tamén que sabe xogar coa estru-
tura, que dosifica a información
para que o clímax final nos sor-
prenda. Entre todas estas histo-
rias, entre todas as personaxes
técese a dimensión hamana do
cinema, verdadeiro obxectivo de
Miguel anxo Fernández, a di-
mensión humana do Capitol, au-
téntica personaxe tamén, que vai
mudando e sufrindo, que se vai
transformando co paso do tem-
po, personaxe que confire unida-
de ao volume até tal punto que o
que comezamos a ler como suce-
sión de relatos que teñen ao Ca-
pitol como referente común, re-
mata por instalarse nese frontei-
rizo mundo interxenérico que se
sitúa entre o libro de relatos e a
novela composta a base de rela-
tos xustapostos.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Memorias de Asia
Os ciclos do bambú, de
Xavier Queipo, é unha
recolleita de narracións que
teñen por tema común Asia. O
autor santiagués
engade en ca-
da texto a súa
paixón por un
continente e
destaca o seu
compromiso
con normalizar
as letras galegas
falando de todo
no noso idioma.
Moitos dos rela-
tos incluídos xa
se publicaran en revistas
literarias, caso de Alquimia ou
Grial. Edita Galaxia.♦

Prosa poética
Textos que procuran a orixina-
lidade e a mestizaxe entre
poesía e prosa.
Así se constrúe
Occidencia, de
Xoán C. Rodrí-
guez. É este un
libro
experimental
que pretende su-
perar calquera
tradición dos xé-
neros e crea unha
nova narrativa a partir de reta-
llos da memoria, achados
expresivos e vontade de reno-
vación. Edita Sotelo Blanco.♦

O retorno
de Aldara 
Xerais publica a segunda
novela de Xabier Quiroga,
Era por setembro, un
encontro narrativo coas
lembranzas,
as orixes e o
paso do tem-
po. Aldara é
ministra nun
goberno de
esquerdas e
volta á casa
para asistir a
un enterro. A
partir dese
momento, na
súa mente xor-
de un trebón de recordos e
conflitos do pasado.♦

Sindicalistas
galegos
Lois Pérez Leira presenta Ga-
legos no sindicalismo
americano. O responsábel da
CIG-Emigración
prosegue o
seu labor de
divulgación
histórica
dos nomes
máis senllei-
ros da activi-
dade galega
no Novo
Mundo. Ago-
ra recupera fi-
guras clave na loita obreira na
Arxentina (Antonio Soto), o
Uruguai (Adrián Troitiño),
Cuba (Xosé Rego) ou o Brasil
(Manuel Fandiño). Edita a
Asociación de Emigrantes Re-
tornados.♦

Son
emotivas
historias,
de xentes
con
persona-
lidades ben
configu-
radas,
tocados
pola vara da
fascinación
que
exerce
a sétima
arte.

Historias dun cinema e
das personaxes que o habitan
Miguel Anxo Fernández recrea un século de celuloide
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Galaxia.
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Nélida Piñón.
Galaxia.
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Xerais.
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Xerais.
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Espiral Maior / Laiovento.
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Xerais.

4. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA.

Xosé Feixó.
Xerais.

5. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
XUNTA DE GALICIA.

Manuel Cao.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Miguel Anxo Fernández.                                                                            X.E.A.



Nº 1.163

Do 10 ao 16 de febreiro de 2005

Ano XXVIII

Título: Era por setembro.
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais.

Pouco tempo despois da saí-
da da súa tan celebrada nove-
la Atuado na braña, Xabier

Quiroga volve á carga con es-
toutra noveliña de sorprenden-
tes paralelismos coa obra men-
cionada. 

Era por setembro presenta
a historia de Aldara, unha mi-
nistra dun ideado goberno de
esquerdas que
ten que volver
á súa terra para
asistir ao ente-
rro de súa nai.
Este retorno
faille lembrar
o acontecido
trinta anos
atrás. A rela-
ción con e en-
tre os seus pais; a aparición
dun misterioso personaxe moi
vencellado no pasado á súa
nai e que a fai entender en
tempo de adolescencia moi-
tas das circunstancias que a

rodeaban naquela Galicia da
transición; a maneira de proce-
der de moitas persoas en tem-
pos de autoritarismo, confron-
tamento ideolóxico…

Quiroga devólvenos ao que
se está convertendo nun tópico
na súa literatura. Bardante as
desviacións evidentes entre un-
ha e outra novela, esta última
repite situacións, personaxes e
misterios: protagonista que pa-
ra darse atopado existencial-
mente ten que volver ás orixes
en tempos de guerra e/ou de di-
tadura, relacións familiares tor-
mentosas cun plus de morbo
pola aparición de terceiras per-
soas e unhas circunstancias que
o personaxe haberá de diluci-
dar a través da asociación de
acontecementos. Toda isto é o

condimento idóneo para que o
protagonista chegue a entender
a súa verdadeira esencia e se
vexa envorcado nun mar de in-
satisfaccións e descrementos
metafísicos provocados pola
hipocrisía e agochamento de
todo o que rodea o seu contor-
no. O alicerzamento ideolóxico
na esquerda será a reacción
normal de toda esta conxuntu-
ra. Para darlle máis consisten-
cia, haberá un personaxe que
achegará luz primeiro á confu-
sión dese personaxe principal;
e máis tarde á consolidación
ideolóxica. En poucas pala-
bras: un dramón ambientado na
Guerra Civil.

É unha mágoa que as nove-
las de Xabier Quiroga deriven

en grao sumo na novela de tipo
panfletario ás que estamos
afeitos. En todo caso, cunha
novela o lector estaba servido.
Ver como insiste nuns mesmos
esquemas que fan dubidar a un
se será quen de trocar o rexistro
e os temas –porque en dous
anos estoupounos até a sacie-
dade– é a apreciación primeira
que achega esta obra..

Nesta novela –ou noveliña
atendendo á extensión– dá a
sensación de que a propia xé-
nese é de compromiso. Non
sabemos se a intención é se-
guir o ronsel do éxito de
Atuado na braña, pero dende
logo Era por setembro semella
un remake daquela outra saca-
do en tempo récord para me-

llor aproveitamento do rebufo.
O certo é que isto apena un

chisco ao ver que, estilistica-
mente, o autor deféndese e nó-
tanselle táboas. Hai pasaxes,
sobre todo ao final da novela,
que son de grande intensidade,
mesmo con imaxes emotivas,
de mérito, sustrato de poeta.
Pero, sobre todo nalgún diálo-
go, hai pasaxes que raian o pa-
roxismo do despropósito. Insis-
timos na nosa teoría de bo es-
critor apurado polo compromi-
so de publicar. Coidamos que
en canto retome a súa prosa por
vieiros que o leven a ramais di-
ferentes, poderemos gozar do
mellor Xabier Quiroga.♦

HÉITOR MERA

En poucas
palabras:
un dramón
ambientado
na Guerra
Civil.

Dez eme
Nº 9. Decembro de 2004. Prezo 7 euros.
Coordina: Xosé Gómez.
Edita: Fundación 10 de Marzo.

O primeiro franquismo é o
tema monográfico deste
número. Inclúense artigos so-
bre a “vida cotiá”, o testemu-
ño dos perdedores, caso de
Henriqueta Otero, temas
como o estraper-
lo, o labor
das mulle-
res antifas-
cistas, as
relacións
entre
fascismo e
franquismo,
a resistencia
guerrilleira e
a súa evolu-
ción ou os cárceres para
republicanos, caso do de
Ventas (Madrid).♦

Arraianos
Nº 2. Inverno 2004-05. Prezo 2 euros.
Coordina: Aser Álvarez.

Esta revista que edita a Aso-
ciación Arraianos centra a
súa atención en tra-
ballos que
teñen a raia
seca como
protagonis-
ta. Inclúese
parte da
obra literaria
do portugués
Teixeira de
Pascoaes e
Ramón Otero
Pedrayo. Na
sección de poesía, inclúense
poemas de Lois Antón,
Gabriela Príncipe, Eduardo
Estévez, Igor Lugris, Franck
Meyer, Baldo Ramos e Séchu
Sende. Dáse conta do encon-
tro sobre cultura inmaterial
galego-portuguesa.♦

Grial
Nº 164. Out-dec de 2004. Prezo 12 euros.
Dirixe: Vítor F. Freixanes e Henrique Mon-
teagudo.
Edita: Galaxia.

Centra este número unha se-
rie de traballos sobre o Esta-
do e a pluralidade nacional,
con colaboración de Ferrán
Requejo, Daniel Innerarity,
X. L. Meilán Gil e Carlos
Aymerich. Ramón Lugrís es-
tuda as relacións entre euro-
peísmo e galeguismo e Dani-
lo Zolo fai unha
crónica
dunha via-
xe a Afga-
nistán. Ví-
tor F. Frei-
xanes e
Ramón Vi-
llares entre-
vistan a
Pasqual
Maragall.
Mónica Re-
bolo analiza
a presenza da radio en
galego en Catalunya. Carlos
G. Reigosa explica o reto
dos xornalistas fronte aos in-
toxicadores. Ademais, dáse
conta das novidades
literarias.♦

Título: Contra Rochester.
Autor: Mirian Sánchez Moreiras.
Edita: Xerais.

Adoptando versos espidos e
brumosos, ás veces só esbozo
ou mero indicio, fuxidíos e
distantes, sentimentos apenas
intuídos e vagas alusións a
instantes e sensacións, confi-
dencias e efusións a lindar co
hermetismo, Miriam Sánchez
Moreiras, neste seu primeiro
libro, tenta amosar a soidade

esencial, a
perplexidade
e a dúbida á
procura dal-
gún lonxano
sinal do retor-
no da memoria, da luz e da
tenrura.

Asoman no poemario es-
peciais ocorrencias –Xunta a,
b/ suma 1, 2/ paseniño–, ver-
sos lacónicos –Perdín unha
palabra, Relación do Ser–,
singulares situacións e xorden

ás veces o rit-
mo –Tatuado
ten un labirin-
to/ do fondo/
da folla do
coitelo. Tan

secreto/ que as irmás non sa-
ben/ crece/ fere o labirinto:
Hermione extraviada–, a ten-
rura, a sensación –Prefiro os
toxos ós bonsáis. Tan inhibi-
dos/ e ben que furan– e a soi-
dade envisa e silandeira.

Instalada na silencio,

na angustia, no baleiro, íntima
e reflexiva, a poesía de Sán-
chez Moreiras esboza a dor e a
soidade, con versos escindidos
e autónomos racha co discurso
lineal e devén ás veces un fá-
rrago máis ou menos accesíbel
e espontáneo e outras aparece
como unha singular, intensa e
estimulante unión do son e a
sensación, do instante e da pa-
labra.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Esbozos de dor e soidade
en Mirian Sánchez Moreiras

Sánchez Moreiras esboza
a dor e a soidade, con versos
escindidos e autónomos.

Quiroga inspírase en Quiroga
Era por setembro, un arremedo de Atuado na braña,
primeira novela do autor

Ilustración da capa de Era por setembro.



Título: El cielito.
Dirección: María Victoria Menis.
Intérpretes: Leonardo Ramírez, Darío 
Levy, Mónica Lairana, Rodrigo Silva.
Nacionalidade: Arxentina, 2004.

Título: Cama adentro.
Dirección: Jorge Gaggero.
Intérpretes: Norma Aleandro, Norma 
Argentina, Claudia Lapacó.
Nacionalidade: Arxentina, 2004.

Que o cine arxentino atravesa
un período doce, moi probabel-
mente a súa  idade de ouro, é xa
unha completa obviedade. A ca-
rón dos Campanella,  Bielinsky,
Sorín, Piñeyro e compañía hai
ademais toda
unha pléiade
de  cineastas
militando in-
x u s t a m e n t e
nunha Segun-
da División
que comercial-
mente aínda
non lle tirou
réditos a isto
do “Boom Da-
rín”, por po-
ñerlle un nome
ó fenómeno.

Grazas á
iniciativa da
recente Sema-
na do Cine Ar-
xentino puidemos ter en  Com-
postela unha boa mostra do que
esa división de prata colleitou a
tempada pasada. Da escolma
traemos aquí dúas fitas que po-
las súas disparidades e contras-
tes son boa mostra de todas as
posibilidades expresivas que
nos está dando un cine arxenti-
no que, hai que dicilo xa, supón
dende hai uns anos por presenza
e calidade o que hai décadas era
o cine italiano ou o cine francés.

Por comezar coa máis neta-
mente “cinematográfica” das dú-
as fitas situamos na mesa de ope-
ración El Cielito, de Mará Me-
nis, viña avalada pola presenza
nos festivais de San Sebastián,
Toronto e Biarritz. As críticas fa-
laban de experiencia tensa e vio-
lenta, e abofé que cando se acen-
den as luces logo de pouco máis
de hora e media de metraxe ben
aproveitada un frega os ollos co-
mo espertando á realidade e ató-
pase incómodo na butaca como
se acabásemos de recibir un con-
tundente puñada a traición.

Duro pero honesto, o filme
da Menis válese dunha linguaxe
de enorme tensión formal para
relatar unha sutil historia de
violencias soterradas e verdades
a medio bosquexar protagoniza-
da por un rapaz que apenas che-
gará aos 20 anos e que chega a
un pobo pedido da Pampa ar-
xentina onde se instala como
xornaleiro nunca chacra mise-
rable na que acaba sendo con-
vidado de pedra nun naufraxio
familiar do que tenta rescatar

un cativo de apenas un ano.
A menis revélase comon ci-

neasta de verdadeira intuición
visual; con fe absoluta no po-
der das imaxes, bota man dun-
ha montaxe en ocasións violen-
ta, mais nunca artificial, e pres-

cinde case con desconfianza do
apoio da palabra. O seu filme
constrúese a base de olladas,
símbolos, metáforas e signifi-
cados soterrados que lle obri-
gan ao espectador a abandonar
a habitual actitude amodorrada
do cinema actual para se impli-
car na construción da historia.

O filme vaise construíndo a
base de sumar crueza e lirismo
sen forzar nunca o artificio até
un desenlace sen concesións
que para moitos poderá levar
consigo a conclusión precipita-
da de que nos atopamos ante
unha fita, malia as suxestións do
seu título, sobre a imposibilida-
de da esperanza. Lectura dende
logo nesgada se nos perdemos
nesa ollada estrañamente lumi-
nosa do protagonista no seu mu-
tis final (e non quero desvelar

máis detalles por se teñen opor-
tunidade de vela), se lle engadi-
mos esa serie de flash-backs
plenos de luz nos que ao longo
da fita se nos sitúa nun paraíso
perdido da nenez que só ten en-
ganosas similitudes coa situa-
ción actual do personaxe e se
completamos a serie de indicios
coa espontaneidade das reac-
cións do cativo en tantas situa-
cións extremas. Ao final, se ca-
dra hai que rebaixar o sentido
tremendista dunha interpreta-
ción demasiado agobiada para
dar cunha fita que fala do xeito
de encaixar golpes a través dun-
ha ollada creativa en clave quie-
tista que vai apreixando o tem-
po do relato cunha serenidade
case beatífica. Un relato que
reflexiona sobre a ambigüida-
de dos roles familiares e so-

bre a busca de sentido á vida.
A outra fita que traemos

aquí, Cama adentro, o modis-
mo latinoamericano para falar
de asistentas internas, cunha
linguaxe máis “accesíbel” para
o espectador acomodaticio fala
tamén de encaixar golpes pero
adopta unha ollada ben distinta
na que o melodrama se combi-
na acertadamente coa ironía.
Con toque galego na produción
–Filmanova, Antón Reixa e a
Consellaría de Cultura–, o fil-
me de Gaggero deixa entrar no
seu celuloide a realidade da cri-
se arxentina –insinuada como
mil e unha cousas máis na fita
de Menis– para nos debullar o
drama cotián dunha bonaerense
de clase media alta (Norma
Aleandro) que vai sufrindo o
derrubamento implacábel do
seu status social sen máis
apoios emocionais que unha
minguante botella de whisky e
a única compaña dunha muca-
ma de caracer estoico (Norma
Argentina) que lle acaba por
roubar boa parte do protagonis-
mo malia o seu papel aparente-
mente secundario. Como no ca-
so da anterior a fita vén tras o
seu pase por Donostia e xusto
antes do seu desembarco no
Sundance norteamericano.  

F o r m a l -
mente sitúase
nas antípodas
de El Cielito,
mesmo cunha
certa rixidez
formal en can-
to a dependen-
cia do texto
que quizais hai
que atribuílo
ao seu carácter
de opera pri-
ma. Pero non
malinterpreten,
se ben o guión se podería empre-
gar como texto de base para unha
obra teatral sen apenas modifica-
cións, e sen que a historia coa
que ao final quedamos experi-
mentara grandes cambios, o for-
mato cinematográfico que Gag-
gero lle dá, con todas as súas li-
mitacións, acaba achegando ta-
mén especificidade audiovisual a
través dunha cuestión moi sinxe-
la: a mera ollada da cámara. 

Sería tema para nos esten-
der noutro momento pero o cer-
to é que malia non estar peran-
te un filme de grande inventiva
visual, ao final si nos vai en-
gaiolando nun curioso xogo de
complicidades que se estabele-
ce a través desa ironía á que an-
tes faciamos referencia como
contrapunto do melodrama e
que se estabelece máis na pro-
pia ollada da cámara e do es-
pectador como segundo voyeur
que no propio texto do guión.♦

XOSÉ VALIÑAS
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A idade de ouro do cinema arxentino 
El cielito e Cama adentro mostran o alto nivel de creatividade e
a adaptación á crise

El Cielito
é un relato
que
reflexiona
sobre a
ambigüida-
de dos
roles
familiares e
sobre
a busca
de sentido
á vida.

Cama
adentro
adopta
unha ollada
na que o
melodrama
se combina
acertada-
mente
coa ironía.

Fotograma de El cielito

Norma Argentina, á esquerda e baixo estas liñas, e Norma Aleandro en Cama adentro.



Vostede é un poeta galego na-
cido en Buenos Aires.

Meu pai, Bautista, era un car-
pinteiro galego, da aldea de Gui-
marás, no Irixo, que despois da
guerra emigrou á Arxentina, on-
de tiña varios irmáns. Alí coñe-
ceu á miña nai, Pilar, unha astu-
riana de Cangas de Narcea. Na-
cín no contexto da Arxentina dos
anos 50, recén tumbado o gober-
no de Perón. Buenos Aires era a
primeira cidade galega do mundo
e eu crieime nun ambiente onde
cada grupo tiña a súa identidade.
Rodeado de polacos, tanos, ru-
sos, irlandeses, xudeos... era un-
ha época moi exacerbada de na-
cionalismo populista, e todos os
días na escola nos facían cantar o
himno, erguer e baixar a bandei-
ra, pero a min xa me identifica-
ban como galleguito. Entendía o
galego desde neno, e houbo un
momento para min moi impor-
tante que foi o descubremento da
Biblioteca do Centro Galego, on-

de me levou meu tío. Foi fabulo-
so, porque até ese momento pen-
saba que a galega era unha cultu-
ra ágrafa, sen raíces profundas,
sen “mérito intelectual”. Tiven a
sorte de toparme con Rodolfo
Prada que me orientou as primei-
ras lecturas e asistín a dúas con-
ferencias de Blanco Amor e ta-
mén a un proceso político moi
importante na colectividade, can-
do se presentou ás eleccións da
directiva do Centro o franquista
Ramón Mourente, fronte a unha
candidatura republicano-gale-
guista, que non quería que entra-
se a ditadura nunha institución
tan sagrada. Daqueles anos con-
servo outra escola de identifica-
ción con Galiza, que eran os pic-
nics, verdadeiras festas galegas
dominicais.

E en 1969 pisa por pri-
meira vez Galiza.

Cando chego tiña xa unha
idea clara de a onde viña. Topei-
me cunha realidade moi dura e

mergulleime, literalmente, na al-
dea. Esa temporada facendo to-
dos os traballos da terra foi para
min definitiva. Cando chego a
Vigo, a facer quinto de bachere-
lato, fágoo falando galego. Un
meu profesor no Santa Irene foi
Méndez Ferrín, que me fixo pre-
parar unha charla sobre a litera-
tura gauchesca e que din en ga-
lego. Alí coñecín o primeiro am-
biente militante a prol da cultura
galega e ademais de Ferrín lem-
bro con moito agarimo a Leoni-
des de Carlos e a Rufo Pérez,
que foi quen lle dixo a meu pai
que tiña que seguir estudando.

Di que se puxo a falar ga-
lego de contado. 

Por biografía a miña condi-
ción de galego é adquirida, fí-
xenme galego e tentei selo coa
maior profundidade posíbel. O
primeiro obxectivo foi tirarme o
sutaque porteño e elimineino
porque pensaba que tiña que fa-
lar como os de aquí. Non lle tiña

especial cariño á figura do emi-
grante retornado con prexuízos.
Meu pai dírame exemplo, por-
que cando voltou, en troques de
montar comercio ou taller na ci-
dade, meteuse na aldea, e colleu
as vacas e traballou as leiras. Da-
quela iso marcoume moito e pa-
radoxicamente chamáronme os
compañeiros Che aínda  que non
tiña acento ningún. Non ten nada
que ver co Che Guevara. O meu
galeguismo é un pouco a mistu-
ra da Galiza máis profunda, tra-
balladora, da aldea, e por outro
lado o coñecemento que adquiro
da cultura e da historia do país.
Despois foron definitivos os pro-
fesores que antes citei. 

En Vigo contacta coas
xentes de Galaxia.

Traballaba de camareiro na
cafetaría Tamanaco, e alí ían as
xentes de Galaxia. Tamén Del
Riego porque estaba ao pé dos
antigos locais da Penzol, en Po-
licarpo Sanz, e pintores como
Laxeiro ou Lodeiro. Había un-
has tertulias políticas interesan-
tísimas. Un pouco despois coñe-
cín a Casares e tamén a Alonso
Montero. Son algunhas das per-
soas máis importantes da miña
vida. Para min o galeguismo é
irmandade e fronte común.

Foron anos de militancia.
Eu entrei en ERGA (Estudan-

tes Revolucionarios Galegos),
porque encaixaba co que eu que-
ría. Era a Compostela de 1972 e
tiña moitas ilusións,  pero teño
que dicir que eu non valgo para
moitas disciplinas políticas, pero
gardo amigos daquel tempo. Des-
pois coñecín a Aurora Liste For-
ján e por ela a seu irmán, Xesús
Liste, máis coñecido como Enri-
que Líster, que foi o nome que
adoptou. Trateino moi profunda-
mente e el díxome unha vez, con
moito cariño, “Luisiño, o mundo
tamén está máis alá das torres da
catedral”. No 1978 fun á Habana,
ao XI Festival de los Estudiantes
y la Juventud, como delegado do
PCOE (Partido Comunista Obre-
ro Español). Coñecín a moitas
xentes e foi unha etapa positiva
por unha banda pero desgrazada
academicamente. Concluín que
eu non valo para a política.

Como poeta nace con boa
estrela, en 1985 obtén o Pre-
mio Esquío por A caneiro cheo.

Formaba parte dun grupo de
poetas e escritores (Forcadela,
Monteagudo, Eusebio Lorenzo,
Xiao Roel,...) que fixemos a re-
vista  Dorna e arredor dela xa es-
cribín con asiduidade. A caneiro
cheo foi o meu primeiro libro in-
dividual, Dérallo a ler a Casares,
Piñeiro e Alfredo Conde que me
animaron, porque eu son moi in-
seguro e gústame ensinar as cou-
sas. Así comezou o meu traballo
literario. Non son persoa de es-
cribir con planificación, téñenme
que nacer as cousas. Encóntro-
me ben como poeta, pero penso
que non sería mal narrador, té-
ñoo pendente. Fixen un libro de
relatos, Estación marítima, pero
tivo moi mala distribución. Co-
mo articulista estou cómodo, e
sobre todo disciplíname a vagan-
cia que teño para escribir.

A caneiro cheo cumpre
vinte anos publicado. Que
balance fai da poesía galega
nestas décadas?

Vexo as cousas ben. Nese
tempo xuntáronse varias xera-
cións e situar os cambios nos
80/90 paréceme incompleto. Po-
demos arrancar en Pura Vázquez,
Tovar e Luz Pozo e ir até os máis
novos, Modesto Fraga ou Iolan-
da Castaño e polo medio temos
poetas do meu tempo como Ma-
nolo Vilanova, ou Baixeras, Ro-
mán Raña... Percorrer os nomes
deixa atrás moitas cousas, pero
antes de que finalice esta primei-
ra década do século XXI imos
dar un salto moi grande cara fóra,
que é a grande asignatura que te-
mos pendente. Por unha banda
temos que seguir construíndo o
noso sistema literario nacional,
pero fainos falta proxección exte-
rior que só empeza agora. Penso
que Fernán Vello e a súa editorial
teñen moita importancia nisto pe-
ro unha revista literaria permitirí-
anos dialogar con outras poesías.
Durante anos os referentes foron
ibéricos, Madrid e Portugal, ago-
ra temos outros máis diversos e
se falo, é un exemplo, con Xavier
Seoane as súas lecturas son múl-
tiples e actuais. Unha revista lite-
raria podería dar moito xogo por-
que cando falamos de poesía non
estamos falando de masas.

Preside o Pen galego, que
é unha asociación gremial pe-
culiar con raíces nos anos 20.

Houbo un intento serio de
fundalo nos anos 70, entre outros
por Blanco Amor, Cunqueiro, Fe-
rrín e Bernardino Graña, co apoio
do Pen catalán, porque o español
deixara de existir no franquismo.
Pero non callou. O Pen Interna-
cional nacera nos anos 20 como
asociación para defender a liber-
dade de expresión e como rearme
fronte ás desfeitas da humanidade
despois da I Guerra Mundial.
Sempre mantivo un carácter plu-
ral, defendendo a condición de
escritor en contextos de represión
das súas ideas. Daquela non en-
tenderon o que era unha literatura
dun país sen estado. A fins dos 80
reunímonos vinte e cinco escrito-
res en Vigo, fundámolo e nunha
reunión en Maastricht fumos
aceptados. Antes de ser eu presi-
dente fórono Alfredo Conde e Ur-
sula Heinze. O Pen non é unha
organización “sindical”, máis ben
é unha ONG literaria. Nesta etapa
queremos abrilo máis e darlle
proxección ás súas actividades.
Velaí  encontros como o World
Poetry, cando trouxemos a Derek
Walcott e Wole Soyinka, os con-
tactos recentes coa literatura occi-
tana... Penso que esa é unha liña a
seguir. Avergónzame que non es-
teña traducida unha obra funda-
mental como A Esmorga ao fran-
cés e agora vaise facer, por medio
dunha profesora en Toulouse, Fá-
tima Rodríguez e Ramón Chao, e
vaina distribuír Gallimard, con
outros clásicos galegos. Eu lem-
bro con gran emoción cando en
Moscova, Günter Grass pergun-
tounos de onde eramos, e ao sa-
bernos galegos, dixo que lle im-
presioanra moito O lápis do car-
pinteiro de Rivas, iso encheume
de orgullo. Nese camiño seguire-
mos traballando, con todo entu-
siasmo, porque aínda que teño
atravesado moitos desertos non
gardo ningún rancor, e teño todo
o entusiasmo e as ganas de traba-
llar por Galicia intactas.♦

Nº 1.163

Do 10 ao 16 de febreiro de 2005

Ano XXVIII

Luís González Tosar
‘Á literatura galega

fáltalle proxección exterior’
XAN CARBALLA

Segue sendo coñecido como o Che, o alcume que lle puxeron os compañeiros de instituto
cando era rapaz, por máis que el chegou xa a Galicia falando galego. Luís González Tosar
(Buenos Aires, 1952), presidente do Pen Galego, é un dos máis recoñecidos poetas na no-
sa lingua, e considera que “necesitamos proxectar a nosa literatura nacional cara fóra”.

PEPE FERRÍN / AGN



A familia dos Bolechas xurdía
da man do debuxante e ilustra-
dor Pepe Carreiro no ano 2000,
co título Os Bolechas lavan o
can, unha aventura na que xa
se presentaban todos os perso-
naxes que, co tempo, se con-
verterían nun referente dentro
da literatura infantil feita en
Galiza. A este título sucederí-
anlle trinta e tres máis e estes
mesmos pequenos inaugurarí-
an novas coleccións, como Os
Bolechas van de viaxe, na que
a familia viaxa por diferentes
cidades ou vilas galegas, Os
Bolechas queren saber, Os Bo-
lechas Pinta e colorea...

Despois de cinco anos no
mercado galego, os cativos es-
tréanse en Portugal. A editorial
A Nosa Terra vén de editar en
portugués vinte e catro títulos,
cunha tirada de tres mil exem-
plares cada un. En total setenta
e dous mil exemplares están a
ser distribuídos por todo o país.
O labor de distribución desen-
vólveo a propia editora.

Segundo explica o editor
Xosé Puga, “a iniciativa foi
acollida con moito éxito polos
pequenos lectores portugue-
ses”. Por este motivo, o editor
mostrou o seu interese por con-
tinuar co proxecto, aumentan-
do o número de títulos traduci-
dos no futuro e introducindo
novas coleccións.

O grupo de irmáns, xa fa-
miliares nas casa e nas escolas
galegas, preséntanse en Portu-
gal co nome cambiado. Os ne-
nos portugueses coñecerán a
esta familia como os Boche-
chas, nome co que popular-
mente era coñecido o ex presi-
dente da república portuguesa
Mario Soares. Ademais do no-
me xenérico, algún dos perso-
naxes mudou o seu nome,
adaptándose así mellor ao con-
texto portugués.

Para o editor as expectativas
son “boas” e, como el mesmo
indica “estase a barallar a posi-
bilidade de coordinar proxectos
conxuntos que posibiliten editar
en galego e en portugués ao
mesmo tempo novos títulos”. 

Apoio institucional

De momento, xunto con esta
serie de vinte e catro títulos, a
editorial tamén traduciu ao
portugués a colección especial
dedicada a medio ambiente
composta por libros e cadernos
de exercicios nos que se aborda
a enerxía, a auga, o aire, os re-
siduos e o solo. Esta colección,
que ten por obxecto proporcio-
nar a profesores e alumnos un-
ha fonte de información enfo-
cada ao ensino, conta co apoio

do Ministerio de Educación
portugués así como co Ministe-
rio das Cidades, Ordenamento
do Territorio e Ambiente.

Interese estatal

Ademais do mercado portu-
gués, Puga asegura que existe
interese por parte de diferentes
editoras do Estado para intro-
ducir os libros d’Os Bolechas
no mercado español. “Hai con-
tactos con diferentes empresas
para editar nas diferentes lin-
guas da península”. 

A editorial A Nosa Terra es-
tará presente na feira interna-
cional do libro xuvenil e infan-
til de Boloña co fin de “darse a
coñecer e de buscar acordos de
publicación con outras edito-
riais europeas.♦
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Metamorfoses
DAMIÁN VILLALAÍN

Algúns editores, con cri-
terio razoábel, son con-
trarios a que nas capas

dos libros traducidos figure o
nome do tradutor. Pero non
hai moito consenso sobre este
asunto e, por suposto, os
tradutores reivindican, con
maior ou menor prudencia, a
súa condición de coautores do
novo texto traducido e, xa que
logo, a aparición do seu nome
xunta o do autor do orixinal.
Ás veces, dependendo do libro
e da dificultade e mérito da
tradución, isto é de xustiza. Eu
acabo de atoparme coas Meta-
morfoses de Ovidio,
publicadas na modélica colec-
ción “Clásicos en Galego” que
dirixe o profesor Díaz y Díaz
e coeditan Galaxia e a Xunta.
Son dous volumes. O segundo
recolle o texto ovidiano en la-
tín e en galego, e o primeiro
inclúe un estudo introdutorio e
un dicionario de nomes que é
por si mesmo un completo di-
cionario da mitoloxía romana.
A tradución, extraordinaria,
creativa e precisa, é un deses
traballos que xustifican unha
vida. O autor, este si, do texto
galego das Metamorfoses, po-
de morrer tranquilo, aínda que
o seu nome só apareza nas
portadiñas interiores e non se
nos diga nada del nas lapelas
do libro. O home chámase Xo-
sé Antonio Dobarro Posada e a
verdade é que non o coñezo de
nada. Só sei del que é profesor
de latín nun instituto e respon-
sábel, xunto con Dolores
Gómez Quintas, doutra magní-
fica tradución, a do Satiricón
de Petronio, publicada tamén
en “Clásicos en Galego”. 

Na nosa prensa e nos nosos
medios de comunicación saen
moitos escritores que, a pouco
que fagan, gozan da privilexia-
da consideración que a
sociedade mediática lle outorga
á creación. Pero é este un con-
cepto equívoco, ou equivocado
polos medios, pois lendo nestas
embriagadoras páxinas saídas
da feliz unión entre Ovidio e
Dobarro Posada introdúcese o
lector nun prodixioso mundo
literario que lle devolve á
lingua galega a musical, fresca
e petrucia nobreza que non son
quen de acadar centos de nove-
las e poemarios ou miles de ar-
tigos coma este. Con esta
tradución, Dobarro Posada
honra o seu país e a súa lingua
moito máis que todos os que
saen hoxe no xornal e no
telexornal. Nun país como é
debido estas “Metamorfoses”
non poderían ser vítimas da in-
diferenza á que probabelmente
están destinadas, mesmo no
mundo da cultura e das institu-
cións. O seu autor, pode dalo
por certo, non obterá ningún
premio nin concederá unha soa
entrevista. E só algúns outros
colegas do ensino medio lle en-
viarán unha nota de
felicitación. Sirva esta
columniña para paliar simboli-
camente a inxustiza e para ren-
derlle modesta homenaxe
pública a un descoñecido
profesor de latín que converteu
o galego na lingua de Ovidio.♦

Nun momento no que o libro
infantil galego semella gozar
de boa saúde, as editoras ga-
legas están a apostar forte polo
público máis cativo. Cos datos
ofrecidos polas propias edito-
riais, no 2004 publicáronse pa-
ra pequenos lectores case un
centenar de novos títulos en
galego, coa presenza destaca-
da de A Nosa Terra, con trinta
e tres novos libros, Galaxia,
con vinte e cinco, Xerais, coa
edición de vinte e tres e Kalan-
draka con dezanove.

Ao final da listaxe situa-

ríanse as publicacións de Ba-
ía Edicións, cun total de no-
ve títulos e as de Ir Indo e
Sotelo Blanco, con catro li-
bros cada unha.

Con máis de trinta títu-
los, a editorial de Os Bole-
chas estase a consolidar den-
tro do terreo infantil e aposta
por abrir novos mercados pa-
ra este ano. Ademais de dar o
salto a Portugal, Os Bole-
chas tamén medraron en co-
leccións. O pasado ano inau-
guráronse en total tres novas
series da familia de Pepe Ca-

rreiro: Os Bolechas desco-
bren a natureza, Os Bolechas
aprenden xogando. Pinta e
colorea, dirixido a primeiros
lectores e Os Bolechas coi-
damos a escola, coidamos o
planeta. 

Unha nova sección dentro
da literatura infantil da edito-
rial leva por título Os formi-
góns e está protagonizada por
un grupo de rapaces encarga-
dos de ensinar a respectar o
medio ambiente. A colección
arranca co título Escola, ruí-
do e transporte.♦

Cen títulos infantís en galego
no 2004

A serie infantil Os Bolechas
introdúcese no mercado portugués
con vinte e catro títulos

A.N.T.
A familia de pequenos creada polo debuxante Pepe Carreiro, da
editorial A Nosa Terra, vén de estrearse no mercado portugués con
máis de vintecinco títulos que se están a distribuír en tendas e gran-
des superficies do país veciño, tanto nas cidades máis importantes
como nas vilas do interior. Esta é a primeira vez que as aventuras
de personaxes xurdidos en galego e consolidados no país son tra-
ducidos ao portugués, con lectores de ambas bandas do Atlántico.



Como parella empezaron vos-
tedes en Con perdón.

Vítor: Naquel momento, eu
traballaba nunha conserveira en
Carnota e un amigo díxome que
había un programa que me po-
día cadrar. Fun á proba o último
día, e colléronme. Estabamos un
día visionando, e chegou Manolo
Abad, que me presentou a este
(refírese a Roberto) e díxome:
“este é o teu compañeiro”. 

E a partir de aí?
Roberto: Abad mandou que

nos preparasen algo para o Luar,
como parella cómica, e aí foi oin-
de creamos os personaxes de
Tonecho e Tucho.

E acabaron sendo as estrelas. 
Roberto: Non é que os perso-

naxes acabasen comendo o pro-
grama; é que nos comeron a nós
mesmos. Os personaxes, cando
funcionan a ese nivel, acaban
pasando por riba de ti.

En que lugar colocan o hu-
mor galego?

Vítor: Temos máis semellan-
zas co que pode ser o humor bri-
tánico que co que pode haber
cara abaixo. Aquí non se fai ese
humor simple que se pode cha-
mar de cintura para abaixo. O
humor galego case sempre ten
segundos e terceiros sentidos.

Estan tratando de cambiar,
cara a onde? A un humor máis
crítico, máis intelectual?

Vítor: Un tipo de humor como
o que fan actualmente ‘Faemino
y Cansado’. Hai que profundizar
na retranca pero sen que sexa
un cambio radical que colla a
xente fóra de xogo.

Que están a preparar?
Roberto: Un programa de hu-

mor dunha hora na TVG. Será á
noite. 20 minutos dos Tonechos
e corenta para explorar outros
personaxes e abrir o abano.

Fano os dous sós?
Vítor: Basicamente. Logo

contaremos con actores.
Roberto: No que é a parte dos

Tonechos seguirán estando Ma-
riana Carballal e Dorotea Bárcena
facendo de Maribel e Amadora.

Xa ten nome?
Vítor: Non, aínda estamos

dándolle voltas.
Roberto: Sabemos que a

xente lle vai chamar Os Tone-
chos. Poñámoslle o que lle poña-
mos, vanlle chamar Os Tone-
chos. Iso funciona así.

É moi difícil facer humor
sen sexo, sen relixión e sen
política?

Vítor: É, porque o abano pé-
chase moito. Obrígante a auto-
censurarte.

Iso é unha guerra perdida?
Vítor: Non. Antes ou despois

conseguiremos normalizalo. Eu
vin nun programa en Euskal Te-
lebista como se bromeaba co im-
posto revolucionario e coa ETA
ou co Plano Ibarretxe e a Consti-
tución. Por que non podemos
aquí bromear con Fraga, co ar-
zobispo ou co que sexa? 

Roberto: Nós, dentro das po-
sibilidades, aínda conseguimos
tolerancia. 

Déanme tres nomes de hu-
moristas importantes para
vostedes.

Vítor: Gila, Peter Sellers e
Buster Keaton. Tamén diría
Monty Pyton e Tip y Coll.

Non diga máis, que non lle
deixa ningún a Roberto.

Roberto: Chaplin, Buster Ke-
aton e Harold Lloyd.

Vostedes traballan cun
equipo de guionistas. Hainos
bos en Galiza?

Roberto: En Galiza non só hai
bos guionistas. No sector do audi-
visual e da ficción hai profesionais
impresionantes. A pena é que non
se fagan máis produtos e máis va-
riados, porque parece que se está

facendo o mesmo sempre.
Vítor: Os galegos temos que

crer un pouquiño máis en nós.
Ves programas que fan e que
triunfan en Madrid con directores
de 25 anos. A directora de Aquí
no hay quien viva –Antena 3 TV–
ten 24 anos. En Galiza hai xente
que ten esa idade e un talento cri-
minal, pero están facendo outras
cousas máis pequenas. Os gale-
gos non nos vendemos. Estamos
esperando a ver se vén alguén de
fóra e se fixa en nós. Parece que
ten que vir Amenábar a dicir que
somos uns grandes actores e a
demostar como é Galiza.

Que vai pasar co cambio
que están iniciando?

Vítor: Calquera cousa que ini-
ciamos facémola con toda a ilu-
sión e esperamos que, como Os
Tonechos era un produto moi gale-
go, o que que fagamos o poidan
ver fóra como outra cousa. Algo
máis exportábel cecais. Que crean
que se pode vender e facer fóra.
Traballamos para Galiza, pero as
fronteiras, se desaparecen, mellor.

O evidente é que a súa ins-

piración radica na propia reali-
dade de todos os días

Roberto: Non estás mirando
a ver que pasa. De socato, acór-
daste dunha cousa e nin seque-
ra sabes porque che saíu iso.

Vítor: Algo do que escapa-
mos sistemáticamente é das imi-
tacións. A vida real é a nosa fon-
te de inspiración.

Roberto: É coller unha situación
cotiá e esaxerala. Subila de ton.

Hai difeferentes maneiras
de recibir o humor, segundo
as distintas partes de Galiza?

Vítor: Os da costa da que son
eu vivimos un pouco máis de cara
aos Estados Unidos porque non
nos quedan máis collóns. Nós aos
lugueses sempre os vimos máis
reservados, máis calados. Nós so-
mos un pouco máis botados para
fóra. O ourensán é máis descon-
fiado, máis negociante. O vigués
ten un punto xa de portugués.

Quen recibe mellor o seu hu-
mor, os homes ou as mulleres?

Vítor: As mulleres collen moi
ben todo o que é a parte femini-
na do noso traballo, como pode

ser Mariana ou Dorotea. Os ho-
mes vense moi reflectidos en To-
necho, e os novos en Tucho.

A que zonas de Galiza che-
gan con máis facilidade?

Vítor: Hai unha zona que tra-
ballamos moitísimo, que foi a zona
do interior de Lugo. Pero a verda-
de é que fomos a todos os sitios.

Roberto: Encontras xente
que son asturianos e que te ven
todos os días. Xente que está en
Lleida, en Sevilla, en Logroño, e
que nos pide autógrafos.

Vítor: Cóntalle o dos árabes.
Roberto: Hai uns xeques dos

Emiratos Árabes que viñeron por
negocios a Galiza e víronnos un
día, e aos tipos quedoulles a co-
pla dos Tonechos. O outro día
encontrei en Hipercor unha se-
ñora catalá, que leva dous anos
vivindo en Galiza, e dicíame que
o que para ela representaba o
programa que tiña Andreu Bue-
nafuente en TV3 –agora en Ante-
na 3 TV– cubrímosllo nós aquí.

Dentro da sociedade gale-
ga, onde hai máis ou mellor
sentido do humor?

Roberto: É curioso, pero dá a
impresión de que o que máis tra-
balla, o que máis puteado está, o
que madruga máis, o que sobe
ao andamio chovendo, parece
que ten máis humor co que está
na Xunta sentado de 9 a 3, alí ao
quente. O que está no Gran Sol
quince días e vén para o peirao e
vai para o bar, xa empeza a rir. E
canto máis acomodado está un,
parece que máis lle costa rirse.

Hai humor nos telexornais
e nas noticias dos xornais?

Vítor: Poñer o telexornal xa é
dicir miña nai querida, é mellor
que se pare o mundo, eu baixo
aquí e xa subirei no próximo.
Non é fácil contar as cousas que
pasan no mundo e ter humor.

Roberto: O que deberían fa-
cer polo menos é non intentar
asustarnos. Dinnos que vén un-
ha vaga de frío e parece que se
vai acabar o mundo. Diga voste-
de que vai facer frío pero non
que se vai acabar o mundo.

Non lles di ninguén que de-
berían ser máis incisivos?

Vítor: Non pretendamos darlle
ao humor un obxectivo superior
porque para iso xa están outras
cousas. O humor é para que es-
quezas as túas cousas pequenas
ou grandes e o pases ben. Eu, se
quixese contar cousas serias, non
faría humor. Ás veces hai alguén
que che di iso de que deberías
dar máis zorregazos. Non, non
estou eu para iso. O meu traballo
é entreter, e a zurra ten que dala
quen ten que dala. Non eu, que
non é o meu traballo.♦Nº 1.163 ● Do 10 ao 16 de febreiro de 2005 ● Ano XXVIII

P. CONDE

Os TONECHOS
cambian de estilo

PERFECTO CONDE

Son dous e berran moito. Un, Vítor Fábregas (Tucho), é de Esteiro e o outro, Roberto Vidal (To-
necho), de Xove. Empezaron a subir a costa da fama en setembro de 2003, e agora –dende o cu-
mio– dispóñense a mudar de estilo. En marzo empezarán un novo programa na TVG, que aínda
non se sabe como se vai chamar. Que máis dá? A xente halles seguir chamando Os Tonechos.

Os TONECHOS
cambian de estilo



O relato do que falamos fai re-
ferencia á presenza nas terras
miñoranas  do mesmísimo Xulio
César, anos antes de converterse
en “ditator” e iniciar o seu en-
frontamento co Senado do Pobo
Romano, que lle custaría a vida. 

Seica o que despois sería há-
bil propagandista dos seus triun-
fos militares na Galia, sendo aín-
da mozo, estivo destinado como
Pretor na Lusitania. Iniciaba xa a
súa brillante carreira militar que
o soerguerá ao poder máximo en
Roma. A súa misión na Penínsu-
la era someter as diversas tribos
que, tanto por riba como por bai-
xo do Douro, non deixaban de
empregar a “rapina” como xeito
de obter uns ingresos extras.

Un destes pobos moraba no
Monte Herminio, identificado po-
los especialistas nalgunha parte da
Serra da Estrela. Xa que logo bas-
tante máis ao sur que o Douro. Os
Herminios resistíanse a se asentar
nas terras chas e converterse en
submisos agricultores. Seica Cé-
sar armou unha desfeita entre eles
e os sobreviventes fuxiron cara ao
océano e refuxiáronse nunha illa.

José de Santiago, quen na
compaña de Ulpiano Nogueira
publicou en 1902 un fermoso li-
bro: Bayona antigua y moderna,
identifica a xeografía da epopea
dos Herminios. Segundo el, estes
dirixíronse cara ao Miño e che-
garon á beira do mar, preto de
Erizana, antigo nome de Baiona.
Os antepasados dos miñoranos
teríanlle axudado aos rebeldes
perseguidos polas tropas roma-
nas a pasar ás illas Cíes. Despois
dos Herminios chegou César,
quen sen topar resistencia entre
os naturais de aquén Miño, plan-

touse na costa miñorana e prepa-
rou o ataque ás Cíes. Como non
tiña barcas, pois os paisanos
prestáranllas aos seus amigos da
Serra da Estrela, ordenou facer
unhas balsas. Primeiro enviou
unha de recoñecemento,  logo fi-
xo subir parte do exército nas
restantes. Mais os Herminios es-
taban preparados e masacraron
os soldados sen darlles tempo a
recuar. A matanza foi tal que só
se salvou Publio Esceovio.

Enfurecido, César fixo vir
dende Cádiz unha potente armada
para vingar a derrota. O valor dos
Herminios era tal que só foi capaz
de sometelos mediante o sitio e a
fame. Aínda así algúns, aprovei-
tando a noite, seica puideron fuxir
nas barcas que conservaban.

Até aquí un relato, ou conto,
histórico ao xeito tradicional de
Numancias e Saguntos. Resistencia
heroica dos nativos e vitoria dos in-

vasores mediante a táctica do sitio.
A narración de José de Santia-

go, tanto no libro sobre Baiona ao
que nos temos referido como no ti-
tulado Historia de Vigo y su co-
marca, está tirada dun texto, escri-
to en grego, do historiador e políti-
co romano Dion Cassio quen vi-
viu, aproximadamente, entre o 155
e o 235 da nosa era. No mesmo
descríbense estes feitos, acaecidos
entre o 61 e o 60 antes de C., e ta-
mén se fai referencia á viaxe de
César dende Cádiz até a cidade de
Brigrantio (identificada coa área
de Betanzos-A Coruña-Pontedeu-
me-Ferrol). Esta vén sendo a se-
gunda ocasión, despois da expedi-
ción de Décimo Xunio Bruto
(138-136 antes de C.), na que os
romanos de xeito organizado se
presentan no territorio que o ante-
rior tiña denominado Gallaecia. 

Cassio non é pois unha teste-
muña directa, nin sequera coetá-

nea, xa que entre o seu relato e
os feitos transcorreran como mí-
nimo douscentos anos.

O texto orixinal (publicado
acompañado por unha versión en
galego por Ana Mª Romero e Xo-
sé Manuel Pose), amais de útil
para coñecer a personalidade de
César, fálanos tamén do susto
que pillaron os ártabros de Bri-
gantio ao escoitar o ruído que
producía a escadra romana, xa
que non viran outra con anteriori-
dade. A acción de César debeu
ser basicamente de exploración,
ou comercial, xa que a Gallaecia
non quedou definitivamente so-
metida até os tempos de Augusto.

Volvendo ao rego. Despren-
der do texto de Cassio que os ha-
bitantes do Monte Herminio se
refuxiaron nas Cíes semella bas-
tante aventurado. O documento
só fai referencia a que fuxiron ca-
ra ao Océano e dirixíronse a al-

gunha illa. O Monte Herminio
identifícase, como xa dixemos,
coa Serra da Estrela e o prestixio-
so arqueólogo alemán Adolf
Schulten identifica a referida illa,
que estaba preto da costa e á cal
se podía chegar a pé na baixamar,
con Peniche, ao norte de Lisboa.

Claro que José de Santiago y
Gómez non facía outra cousa que
recoller a interpretación que do clá-
sico fixeran os dous grandes histo-
riadores galegos do século XIX:
Benito Vicetto e Manuel Murguía.
O primeiro deles, na súa Historia
de Galicia, publicada entre 1865 e
1873, interpreta o texto abertamen-
te en claves miñoranas. Para o noso
gran historiador romántico non hai
ningunha caste de dúbida de que as
illas nas que se refuxiaron os Her-
minios son as de Baiona, tal e como
se denominaban no momento. Pola
contra Murguía, moito máis rigoro-
so, fai referencia ás dúas posíbeis
localizacións: Peniche e as Cíes,
mais levado polo impulso que o
impeleu a dedicarlle tantos anos a
súa inmensa Historia de Galicia,
opta por identificar o escenario da
batalla de César e os Herminios nas
illas de Baiona.

Hai dous séculos, cando a
historia como disciplina científi-
ca comezaba a dar os seus pri-
meiros pasos, eran comprensí-
beis estes entusiasmos, nomea-
damente ao tratar acontecemen-
tos tan recuados no tempo e mal
documentados. O malo é que na
actualidade se sigan a publicar
textos, en prensa ou en libro, que
reproducen a visión de Vicetto
ou de Santiago, sen facer re-
ferencia ás dúas posibilidades
que xa sinalaba Murguía ou á in-
terpretación de Schulten.♦
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Equivalentes
europeos
da zarrulada
A “Cazaría Selvaxe” ten numerosísimas
variantes en toda Europa. Vexamos algúns
exemplos en países veciños.

No Ripollés, o cazador Maldito, quen
dirixe a manda de cans de ultratumba, chá-
mase o Mal Caçador. Está condenado a per-
seguir unha presa que non alcanzará nunca,
pois suponse que era un home que abando-
nou a misa para ir de caza cos seus cans. A
manda aparece co vento do luscofusco, ou
ás veces só cada sete anos. Na Sardeña, no
Ampurdán, na Garrotxa ese caçador negre é
o Comte Arnau, que está condenado a vagar
eternamente cos seus cans.

En Euskal Herría é normalmente un
cura: o Cura Martín en Mondragón. Os
cans ladran e o cura asubía eternamente.
En Bearn chámanlle Artús. Cos seus mil
cans sobrevoa os vales de Aspe e de Os-
sau nos días dos grandes ventos de outo-
no. Roberto o Demo aparece en Bigorre,
en Mourle. O vento de outono é chamado
alí “manda de Roberto”. 

Os Cans Presumidos do Demo, do País
de Gales, son unha manda sobrenatural di-
rixida polo mesmo demo a cabalo, que vai
cazando almas. Cóntase dun pastor que
atravesaba os páramos nunha noite ventosa
e de pronto escoitou o ladrido duns cans,
que logo recoñeceu como os lúgubres be-
rros dos Cans Presumidos. Correu o que
puido, pero foi alcanzado. Viu claramente
o cazador e os cans: eran negros, botaban
lume polos fociños, tiñan cornos e ollos co-
ma pratos (son extraordinariamente seme-
llantes ao noso Can do Urco). O rapaz pú-
xose a rezar e así salvouse, pois o demo dí-
xolle: “sálvaste porque rezas”.

Os Cans de Cheney, en Cornualles,
son cans espectrais dirixidos por un tal
Cheney (pero eu creo que cheney non é

outra cousa que a deformación do fran-
cés chien), que é equivalente ó Mal
Caçador catalán.

Os Gabriel Hounds son cans sobrena-
turais de Lancashire. Viaxan polo aire e
teñen cabeza humana. Cando sobrevoan
unha casa é aviso de morte. Tamén se lles
chama Gabriel Ratchets. Ratchet é unha
palabra arcaica, que significa sabuxo.

Os Sabuxos das Marismas son o equi-
valente da Zarrulada en Dartmoor. Son es-
pectrais e sen cabeza. Din que os conduce
o Demo ou Francis Drake en persoa. En
Windsor aparece o espírito de Herne, o
Cazador, que sae mesmo en Shakespeare
(As alegres comadres de Windsor).

Dando era un sacerdote que vivía nun-
ha aldea de Cornualles. Por cazar en lugar
de dicir misa en domingo, vaga eterna-
mente cos seus cans. O mesmo sucede
con Jon en Escandinavia. En Francia a ca-
zaría selvaxe levou moitos nomes, entre
eles Helletchien, Hellequin, etc.

Non sempre eses cans teñen quen os
dirixa. No Piamonte, como tal, existen os
canett, que son almas condenadas que se
desprazan incesantemente polos campos

en forma dunha manda de cans brancos,
grises, negros, que oulean e laian e ladran
insistentes. Non se lles pode tomar o paso.
Son agoiro de morte.

En realidade, todas estas ideas proceden
da mitoloxía xermánica. Wotan, ou Odín, é
quen primeiro persegue cos seus cans do
outro mundo as almas. Lémbrese que Wo-
tan é deus dos mortos. Posteriormente é o
demo o que asume as súas funcións.

No País de Gales existe tamén o Cwn
Annwn. É o can das Tylwyth Tg, as mou-
ras cámbricas. Vive con elas baixo as au-
gas dos lagos. Ouvilo é agoiro de morte.
Compárese co cerrulo das señoras que vi-
ven no Pozo do Xistral.

Pero, a verdade, á maior parte dos
mitólogos escápaselles un detalle signi-
ficativo: os cans que acompañan a Odín,
ou a Dando, ou á Comte Arnau, ou á De-
mo, son en realidade espectros, pantas-
mas, ánimas, pero non de can, senón de
persoa. É o que se deu en chamar “alma
zoomorfa”. Son almas condenadas. Un-
ha confirmación máis de que a Compaña
non é santa. Pero ese é tema para outro
artigo.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

A resistencia dos

Herminios e as Cíes

CARLOS MÉIXOME

Unha mestura entre fermosa literatura e heroica resistencia dos débiles dá pé a unha
das páxinas máis repetidas nos textos de aproximación histórica sobre o Val Miñor.



Máis de seis séculos despois da súa re-
presentación en pedra, os seres fantásti-
cos, os híbridos mitolóxicos que a Igrexa
empregaba para impartir nos campesi-
ños analfabetos leccións moralizantes,
xa non significan o mesmo. Na actuali-
dade a súa mensaxe perdeuse. Foi preci-
samente este feito, xunto co desexo de
pór en valor o patrimonio do país, o que
animou ao historiador Carlos Bernár-
dez e ao antropólogo Xosé Ramón Mari-
ño Ferro a publicar o libro Bestiario en
pedra (Editorial Nigratrea), unha inves-
tigación na que presentan as claves para
interpretar os animais fabulosos da arte
medieval así como o seu pensamento.

O libro recolle anfisbenas, grifóns,
sereas, centauros, bestas apocalípticas,
harpías e basiliscos que se poden con-
templar nos capiteis, coros, nas cornixas
das igrexas do país e mesmo nas marxes
dos manuscritos. Ademais de inventa-
riar estas figuras medievais, os autores
inclúen a súa propia interpretación,
apoiados nun profundo labor de docu-
mentación. A presenza destes híbridos
en textos clásicos, o seu significado ou a
adaptación que fixo o cristianismo son
algúns dos aspectos que se destacan. 

Pero, a pregunta que xorde na actua-
lidade é por que o cristianismo quixo in-
cluír no interior das súas igrexas seres

mitolóxicos que non tiñan cabida na
doutrina. A resposta está na concepción
medieval da arte como elemento didácti-
co. “Pode ser que o pobo pensase que
existían estes seres, pero como dicía San-
to Agostiño, o importante non era que
fosen reais, senón que cumprisen a súa
función”, explica Carlos Bernárdez. 

En Galiza existen unha gran rique-
za no que se refire a bestas en pedra.
Destacan os conxuntos das catedrais de
Compostela e de Ourense, o claustro e
a igrexa de San Francisco de Ourense,
as construcións betanceiras e as de Ri-
badavia e o exemplo de Santiago de
Breixa, en Silleda.♦
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Mariana
Carballal
‘Mostramos o
rural dos sesenta’

A.N.T.
O domingo 13 estrease na
TVG a serie Libro de familia,
ambientada no rural galego
dos anos sesenta. Con esta
serie debuta por partida do-
bre. Non só é a primeira mu-
ller que dirixe unha serie ga-
lega senón que ademais es-
tréase como directora. Que
a levou a dar este paso?

Hai un ano o produtor da
serie, Xosé Mª Besteiro, ofre-
ceume dirixir o casting de Li-
bro de familia e coa oferta
mandoume o guión. Eu xa fi-
xera este traballo para outras
series, como Pratos combina-
dos. Besteiro estivo presente
tamén no casting e cando re-
matamos preguntoume se
quería dirixila, porque coñe-
cía a historia. Ademais son
unha nena do rural galego,
que vivín a miña infancia nos
sesenta, en contacto con eses
personaxes típicos como o
cura ou o cacique e coñecía
moi ben esa realidade.

Que tal está a ser a ex-
periencia?

Moi intensa pero ao mes-
mo tempo tamén a vivo cun
pouco de medo. De momento
fixemos un traballo moi bo-
nito, son bos profesionais.
Rodei cun equipo fantástico
que axudou a encher os balei-
ros que tiña pola miña inex-
periencia no que a dirección
se refire. Pero agora falta o
gran misterio, a decisión do
público, e iso si que non se
pode prever. Levo tempo tra-
ballando na televisión e vin
produtos e formatos intere-
santes que fracasaron porque
non conectaron coa xente.

En que consiste a serie?
É unha historia que se si-

túa nunha vila galega na dé-
cada dos sesenta, pero non
ten nada que ver coa serie da
TVE Cuéntame como pasó.
Cóntase a historia de tres fa-
milias, unha de labregos, co-
mo podía ser a miña, con
gando e un ultramarinos, ou-
tra a do cacique e a terceira é
a dos indianos. A serie abor-
da os conflitos de poder que
xorden entre elas, de amor,
de amizade ou feitos como a
chegada da televisión. Con-
tamos a historia dunha Gali-
za que quere avanzar.♦

MONSTROS
da Idade Media

MAR BARROS

Centauros, sereas, basiliscos, bestas da apocalipse, dragóns... As igrexas medievais galegas agachan
no seu interior toda unha serie de animais mitolóxicos, híbridos fantásticos que agora veñen de ser
redescubertos por Carlos Bernárdez e Xosé Ramón Mariño Ferro no libro Bestiario en pedra.

Dragón,
encarnación do mal
O cristianismo tomou da tradi-
ción este ser mitolóxico como
símbolo do maligno. Os inves-
tigadores coidan que o seu cor-
po está composto por extremi-
dades dos animais máis feros
do aire, terra, auga e lume, os
catro elementos que os clásicos
consideraban compoñentes
esenciais do mundo.♦

Centauro,
o pecado do home
Estes animais, metade home e
metade cabalo, foron traduci-
dos pola Igrexa como símbolo
da violencia, o pecado que se
lle atribuía aos homes da Idade
Media. Un exemplo pode ato-
parse na fachada de Praterías
da catedral de Santiago, onde
un centauro lle lanza frechas a
unha serea.♦

Serea,
símbolo de sedución
No medievo, un dos pecados
atribuído ás mulleres era o da
sedución. Para loitar contra ela
botouse man das sereas, meta-
de muller e metade ave ou pei-
xe. A pesar de que a represen-
tación de bestas era habitual,
tiña detractores dentro da Igre-
xa, por consideralas demasia-
do atractivas.♦

A besta
das sete cabezas
A besta da apocalipse xorde
co soño do profeta Daniel que
ve catro animais espantosos,
algúns con múltiples cabezas
e cornos, símbolos dos prínci-
pes deste mundo e do poder.
Simbolizan as falsas doutri-
nas, as blasfemias, os vicios
dos poderosos e a loita entre o
ben e o mal.♦

O bafo velenoso
do basilisco
O basilisco é a representación
mítica do cobra, con forma de
galo e cola de serpe, que mata
co alento. Na Idade Media
simbolizaba o demo e o peca-
do da envexa. Os basiliscos
acompañados de leóns repre-
sentan os poderes maléficos
vencidos polos xustos e por
Cristo.♦

Grifón,
león alado
Corpo de león con ás e cabeza
de aguia. Así era a representa-
ción medieval do grifón, un hí-
brido que, dependendo do con-
texto, podía adquirir un valor
negativo ou positivo. Ambas
representacións poden atopar-
se en Galiza. Os grifóns poden
estar acompañados de cálices
ou uvas.♦

Anfisbena,
serpe bicéfala
Os antigos pensaban que exis-
tían serpes de dúas cabezas, en
certa medida baseándose na
existencia dunha especie que
semella bicéfala. Do mesmo
xeito que o resto das serpes, é
un animal maléfico, carácter
que resaltaría Dante. En con-
creto representa o engano e a
mentira.♦

As harpías
de Breixa
Tamén procede do mundo clá-
sico. É un ser repugnante que
se alimenta de preas. Está aso-
ciada ao mal e á morte e no
cristianismo adquire o carác-
ter de pecado. En Galiza exis-
ten poucas representacións
deste tipo. Consérvanse al-
gunhas en Breixa, no concello
de Silleda.♦
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No III Encontro de Criadores ce-
lebrado em Barcelona do 1 ao 3
de Fevereiro, José Saramago dis-
se: “Temos de nos unir frente a
uma globalização que busca con-
verter o autor em objecto de
mercadoria, e em nome do mul-
ticulturalismo trata de diluir as
particularidades culturais.”

Saramago também aludiu ao
AMI (Acordo Multilateral sobre o
Investimento) com o qual a Orga-
nização Mundial do Comércio
pretendia aplicar a total liberali-
zação das trocas comerciais aos
bens e serviços culturais, princi-

palmente audiovisuais. A França
recusou-se a essa liberalização
que suporia a invasão massiva do
mercado com produtos usameri-
canos e a aniquilação da sua pró-
pria cultura. Isto é o que se deu em
chamar “excepção cultural”. Essa
“não-liberalização” da cultura, as-
sumida também pela União Euro-
peia, permitiu manter políticas na-
cionais e europeias de cotas de
programação no cinema, televisão
e rádio, bem como ajudas finan-
ceiras à produção e a distribuição
para proteger a indústria cultural,
em particular a cinematográfica.

Depois do fracasso do AMI em
1998, a ofensiva usamericana le-
vou às negociações de Seattle
(USA, 1999) a liberalização dos
novos serviços audiovisuais, como
são os ligados a internet e ao co-
mércio electrónico. Carmen Calvo,
ministra de Cultura, disse que “isto
é uma batalha mundial e é preciso
responder. A cultura é a dignidade
e não só oferta e procura. A cultura
única não é cultura, é o único.”

Quando os povos tomam
conciência da debilidade da sua
cultura, da perda de falantes da sua
língua, do esquecimento das suas

tradições, filosofia, religião e histó-
ria substituídas pela cultura domi-
nante, os criadores carecem de estí-
mulos e a raiva longamente contida
acaba por explodir em actos de
violência, porque o que está em jo-
go é a identidade dos povos e mais
das pessoas individuais. Daí que
convenha ir substituindo a econo-
mia das pessoas em função das coi-
sas por uma economia das coisas
em função das pessoas. Aquela pri-
mitiva “excepção cultural” deveu
na actual “diversidade cultural” que
é a nossa riqueza mas também a ga-
rantia duma paz social duradoira.

O lema do Encontro convoca-
do pela SGAE foi “A força da di-
versidade” e na inauguração a mi-
nistra salientou que “estamos
obrigados a canalizar o acesso à
cultura como uma necessidade vi-
tal para a cidadania. Alguns que-
rem uma cultura que sirva como
simples valor de mercado e troca.
Devemos livrar um combate pela
diversidade cultural e um compro-
misso de protecção aos que geram
cultura porque essa é a única for-
ma de ter cultura”. Também recla-
mou uma análise do sector “em
clave económica e de criação de
emprego”. O Presidente da Asso-
ciação de Compositores e Autores
de Música, Teo Cardalda, comen-
tava que a ministra pronunciara
um discurso brilhante, sem papéis
e olhando nos olhos.

Dos debates do Encontro irei
dando conta noutros artigos mas
agora coloco aqui a nossa diversida-
de. O presidente da Xunta defendeu
no Porto a candidatura da Tradição
Oral Galego-Portuguesa que aspira
a ser declarada Património Imaterial
da Humanidade pela UNESCO, é
dizer, que a Xunta reconhece pela
primeira vez que a Galiza e mais o
Norte de Portugal têm uma mesma
cultura, que se sustenta numa língua
culta comum com músicas e sota-
ques diversos. Já o primeiro presi-
dente da Real Academia Galega,
Manuel Murguía, nos Jogos Florais
de Tui do 1891, dissera: “nunca pa-
garemos aos nossos irmãos portu-
gueses que fizeram do nosso galego
um idioma nacional”; e noutra oca-
sião disse: “uma e outra língua são
totalmente a mesma, nas suas ori-
gens, no seu desenvolvimento e nas
suas condições”. Daí que este pas-
sinho, promovido pela Associação
Ponte nas Ondas –uma experiência
de rádio escolar transfronteiriça–,
ainda que muito fraco é importante
para avançar cara a normalização da
língua e a recuperação da unidade.
Porque a actual separação linguísti-
ca propiciada pelos ciúmes políticos
do medo a que a integração cultural
do aquém e o além Minho faça per-
der peso à autoridade de Madrid, é
completamente artificial e só leva a
uma continuada perda de falantes na
Galiza, entrando já na fase crítica de
debilidade cultural apontada acima,
e que neste caso pode conduzir ao
paradoxo de que a língua, que hoje
falam mais de 200 milhões de pes-
soas no mundo, se extinga precisa-
mente no território que a viu nascer.
O desejável seria que, a partir deste
reconhecemento da cultura comum,
fossem rebaixando a política de se-
paratismo excludente e aceitassem a
grafia culta da nossa língua, deixan-
do de criminalizar os que rejeitam
escrever o galego com a ortografia
prestada do idioma dominante. 

E falando de diversidade cultu-
ral chegam-me correios de leitores
que planeiam votar afirmativamen-
te no referendo da Constituição Eu-
ropeia mas grafando propositada-
mente as três letras do “sim”, o qual,
legalmente, o tornaria em voto nulo
se as autoridades não resolvem
aceitar a grafia internacional da nos-
sa língua nos processos eleitorais. É
a mesma estratégia que já utilizara o
PNV no referendo da OTAN para
que admitissem o éuscaro.

Sim, não ou depende, mas
sempre com a temperada música
da nossa língua culta.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Sim e não na língua culta
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Toxo
FRANCISCO CARBALLO

Un compoñente dos
matos de máis
extensión na

Galiza interior é o toxo
–ulex europeus; de
flores amarelas, de
crecemento rápido nas
searas, o toxo atlántico
countribuíu ao
desenvolvemento da
gandaría galega e á
supresión do barbeito.
Desde o século XVIII, os
labregos multiplicaron o
uso do toxo como
estrume vexetal e para a
formación do esterco
orgánico.

O toxo mantense
agora con escasa
utilización e lembrámolo
nos fitónimos e en
moitos refráns da
picaresca. A quen non
senta en paz e traballa
arreo, díselle que ten un
toxo no cu. Iso
acontécelles a algúns
ideólogos de piñón fixo.
Cando queren
participar na vida
pública e se enrolan en
partidos, decontado
enredan e crean
conflitos. Pensan que a
vida política é o
desenvolvemento dunha
ideolóxia de cátedra.

Mais a política non é
só ideoloxía, nin ética,
nin estética: precisa das
tres, mais é actividade
complexa; representa,
en frase de Pio XI, a
“forma máis eminente
de amor”. Política é
negociación,
conciliación, estratexia,
alento. É unha suma de
aptitudes a prol do
conxunto poboacional.
A ideoloxía dá
horizontes; a ética
condicións; a estética
luces, mais a política
asume a
responsabilidade global
de levar un pobo por
camiños eficaces cara á
felicidade colectiva.

Os pensadores e
construtores de
ideoloxías son
admirábeis, mais como a
Platón, se queren levar á
realidade os seus
achados, acaban no
“caldeiro”. Se insisten en
guiar os partidos
políticos, entran e saen
porque nunca achan
realizada desde o inicio a
súa ideoloxía; os bos
deles teñen un toxo no
cu.

Cada ovella coa súa
parella, cada ideólogo
coa súa teima, mais a
política é suma,
combinación, arte difícil
e desprendemento de
solipsisimos. Facer país
é o máis alto da
sabedoría. Feliz quen o
intenta con ética,
estética e saber.♦

Entendemos que a xestión turística
é a arte de seducir e atraer visitan-
tes, non só para que volten senón
que entren na espiral positiva e es-
pallen a mellor propaganda dunha
Galiza cambiante, labiríntica, en-
volvente, sorprendente, máxica
pois. Algo que atinxe a todos e a
todo canto nos conforma, espe-
cialmente ás infraestruturas urba-
nas, ao atractivo trinque das cida-
des, das vilas e máis do seu entor-
no, así como aos servizos de hos-
talaría que atenden as primeiras
necesidades dos que veñen. O tu-
rismo é cousa de todos, todos so-
mos os responsábeis da “presenta-
ción” do que atopa o viaxeiro. 

Tense andado moito neste tipo
de xestión nos últimos anos. Vilas
e cidades asumiron dende hai tem-
po esta necesidade, outras van
máis atrasadas, experimentan e
atoutiñan nas súas buscas. Empre-
sas de xestión turística experimen-
taron na súa andaina e axudaron a
gañar tempo e camiño na madure-
za, igual que as escolas de forma-
ción profesional en turismo, hosta-
laría, namentres a universidade
aínda non sabe aplicar o saber ás
realidades. Pese a todo aínda queda
moito no proceso educador turísti-
co nestes nosos confíns. Cómpre
fender vellos tópicos relativos á
idea importada de turismo, esa ma-
nía de mirar os paraísos da inva-
sión que están nas áreas máis pro-
texidas climatoloxicamente e máis
destruídas urbanisticamente. Turis-
mo de obsesos, refugallo europeo,
tanga e bonceador, de suor, cerve-
xa e patacas fritidas ao medio día,
decibelios enxordecedores, litrona
e cantata nocturna.... Ou esa outra
visión do turismo en saídas masi-
vas enfiando procesións interminá-
beis de automóbiles polas estradas
nas chamadas “tempadas altas”,
para as que os programadores –co-
as gafas mentais de tópicos postas–
gastan todo tipo de luzaría publici-
taria: Semana Santa, agosto, Na-
dal... Cómpre abrir a promoción
turística para todo un ano, con al-
ternativas tan cambiantes como o
tempo e unha paisaxe, cultura,
eventos ou a gastronomía que o
ofrece todo. Ttradicións, festas po-
pulares, pontes e viadutos entre
fins de semana e festivos que cóm-
pre lanzar tanto cara ao turismo in-
terior como á área inmediata, Por-
tugal, Asturias, Castela e León. Pa-
ra o que previamente se require un-

ha información xeral e particular
actualizada, seducindo sobre os re-
cursos turísticos, infraestrutura via-
ria, indicadores coherentes e todo
iso que a educación cidadá require,
que non é máis que entender o que
significa un turista: o que vén a nós
escollendo esta oferta nun compe-
titivo universo, o que, con todos os
sentidos activados, ven disposto a
entregarnos o seu tempo de ocio e
os cartos que tiña reservados para
isto... Para que logo pase o que con
frecuencia vemos, escoitamos e
sentimos con vergoña allea, algo
así como un contundente Galicia
no, gracias. Dificilmente un atopa
transporte público ou excursións
organizadas para visitar algunha
das cidades ou as bisbarras de inte-
rese cultural, nin Ribadavia cos
seus Ribeiros, ou Fisterra coa súa
Costa da Morte, e máis difícil Or-
tegal-Bares, Viveiro-Sargadelos,
Valdeorras-Médulas, Verín ou
Mondoñedo... E se a algún se lle

ocurre ir a algún evento, romaría
ou feira no seu vehículo, pasará por
un calvario, por un labirinto de de-
sorganizacións a un único espazo
posíbel de aparcamento coincide
cos espazos de lecer, onde o caos e
a imposibilidade fai perder o tem-
po de ouro do apaixoado viaxeiro,
que se converte nun kafkiano
monstro,  indo dunha a outra ban-
da. A esquerda e a dereita, por
diante e por detrás os coches, inva-
dindo as praias, os bosques, as áre-
as monumentais, os campos de ro-
maría.... E máis inris, a calquera ser
sensible acomételle o feísmo e a
especulación desmadrada a gran
escala, machacando canto queda
da paisaxe e tipismo. Os exemplos
de atentados son moitos, como
exemplo un depósito-bunker na
mesmísima cima do mítico Pico
Sacro, tamén acosado por cantei-
ras; unha cetárea ante a silueta em-
blemática do Cabo Vilán, as can-
teiras destrozando a Pena Corneira,

Traba... Innecesarios gastos de afe-
amento por todas partes, especial-
mente nas emblemáticas... e si hai
un porto  –antes e aínda peor des-
pois do Prestige e da lección dos
voluntarios– pode ser vertedoiro
de lixo, para caixas de peixe, cor-
das e redes, pneumáticos, neveiras
e trastos inservíbeis... Todos conta-
minan, ao “por maior” e ao “por
menor”. As igrexas están pecha-
das, escoitamos que “soamente
abren á hora da misa”, os monu-
mentos (mámoas, castros, arqui-
tectura popular...) “amparados” na
soidade, cubertos polas ramas das
silveiras, ou polos gatos... e moitos
museos con horarios da adminis-
tración, se non teñen vacacións ou
pechados “por reformas” intermi-
nábeis, e sen improvisar outras al-
ternativas expositivas, tampouco
abren os domingos e festivos. Te-
mos visto polo mundo exitosas al-
ternativas que o aproveitan todo, o
“aberto por obras”, ofrecendo un
plano recuperador dun monumen-
to como recurso. E como apreten
as necesidades físicas menores ou
maiores dificilmente se atopará un
servizo dispoñíbel. E se se trata de
necesidades gastronómicas máis
dificilmente se atopará un espazo
decorado con espírito de tradición,
aínda que moito pese a abundancia
e a autenticidade dos produtos da
terra e do mar. 

Velaquí pois unha visión pe-
simista da cuestións. Proseguir
na educación e sensibilización
de todo o sector turístico e cida-
dán debera ser prioritario en cal-
quera plano urxente. Algo que
parte da mesma escola. 

A paisaxe, a historia, as fes-
tas, as tradicións, entre elas as
gastronómicas, son tan recurso
turístico como o sol, a neve, a
chuvia ou o frio. As posibilidades
da talasoterapia, do termalismo,
do montañismo e do sendeiris-
mo, do deporte náutico, de risco
e de todos os deportes, o turismo
de congresos e eventos culturais
aínda teñen moito que mellorar,
como o redeseño do souvenir.
Máis alguén non entende isto e
persiste en manter o esperpento,
ese sempiterno chapapote, para
espantar cara a outros horizontes
a máis rica fonte económica da
contemporaneidade, un turismo
que, dende os principios, convén
agarimar, así como controlar
equilibradamente.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Turismo para cada día do ano

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

avalacion dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

Colección: NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA



BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
A galería CIEC (rúa do Cas-
tro 2 e 15) organiza esta mos-
tra con fondos propios, con
19 coñecidos artistas como
Manuel Facal, Mercedes
Puente,, Carla Mancini,
Ánxeles Penas, Antonio Sau-
ra..., até  o 28 de febreiro.

CangasCangas
■ TEATRO

O CASO
DA RÚA LOURCINE
Representación a cargo do
Teatro do Morcego este
sábado 12, mercé á progra-
mación da Rede Galega de
Teatros.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

COUSAS QUE PASAN!
Que Migallas Teatro leva-
rá ás táboas este sábado 12
dentro da programación da
Rede Galega de Teatro.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

DE CUBA
PARA GALIZA...
...no centenario das Socie-
dades de Instrución é o títu-
lo da mostra que podere-
mos contemplar no Museo
Histórico de Sargadelos,
até este venres 11 (de mar-
tes a sábado de 10:30 a 14 e
de 15:30 a 18:30).

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

HORTA
O “Colectivo Camiños” or-
ganiza, xunto coa aso-
ciación de consumo cons-
ciente “Millo Miúdo”, esta
actividade de achegamento
á agricultura ecolóxica. O
domingo 13 cociñarán con
porros e patacas un cocido
vexetal. Máis información
no telf. 649 759 734.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe vai proxectar as pelí-
culas, dentro do ciclo A tradi-
ción independente no cine
norteamericano, todas elas ás
20:30, Shadows, dirixida por

John Cassavetes en 1959 es-
te xoves 10; e o sábado 19,
Reminiscences of a journey
to Lithuania (1972), de Jo-
nas Mekas, cualificadas am-
bas como cine underground e
experimental; o venres 11 a
fita indie Extraños en el Pa-
raíso (1984), de Jim Jar-
musch; do coñecido como
novo Hollywood será pro-
xectada Bound for Glory
(1976), de Hal Ashby e; o
luns 14 Nashville (1975), de
Robert Altman. Do ciclo de-
dicado ao director Amos Gi-
tai poderemos ver, na sesión
das 18 h. o venres 11 Wadi
(1981) e Wadi, dix ans après
(1991); o sábado 12 Wadi,
Grand Canyon (2001); e o
venres 18 Diario de campa-
ña (1982). O ciclo Fóra de
serie levará á pantalla a curta
La valiente (2004), de Isabel
Ayguavives, con entrada de
balde e conferencia antes da
proxección. Do cineasta Pe-
ter Watkins teremos, o mér-
cores 16 ás 20:30, The war
game (1965), e a continua-
ción Privilege (1966); o ven-
res 18 ás 20 h. proxectarase a
primeira parte de La Com-
mune, con entrada de balde e
coloquio no que participarán
Ángel Quintana e Patrick
Watkins; e o sábado 19 á
mesma hora vai ser proxecta-
da a segunda parte desta fita.
O xoves 17 poderemos ver
Mientras Nueva York duer-
me (1965), de Fritz Lang.

■ EXPOSICIÓNS

O EXILIO DOS NENOS
Até o 28 de febreiro pode
verse no Quiosque Alfonso.

AS LINGUAXES
DE PICASSO
Mostra que acolle o Arqui-
vo do Reino de Galiza até o
13 de febreiro.

SALVADOR CIDRÁS
Expón, xunto con Mónica
Alonso, até o 3 de marzo na
Fundación Caixa Galicia.

JUAN VILLORIA
Este pintor e escultor ten
obra exposta na sala Arte
Imagen até o 16 de febreiro.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Mi-
nisterio de Vivienda amosa
21 obras que foron proxec-
tadas pero non construídas,
ou que foron construídas e
perduraron un breve espazo
de tempo, ben polo seu de-
rrubo ben por ser concebi-
das como temporais. Pro-

xectos de Alvar Aalto, Wa-
les Gropius, Le Corbusier,
El Lissitsky, Adolf Loos,
Mies van der Rohe, Ale-
jandro de la Sota, Giusep-
pe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación Barrié
na que se fai un percorrido
pola creatividade e produción
arquitectónica no noso país,
desde as orixes da arquitectu-
ra moderna até a actualidade,
con obras de 51 profesionais,
entre os que se pode atopar a
Alejandro de la Sota, Ra-
món Vázquez Molezún, Pe-
ter Eisenman, Enric Mira-
lles, Aldo Rossi, Álvaro de
Siza, Arata Isozaki, Manuel
Gallego, Víctor López Cote-
lo ou César Portela, entre
outros. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

JIMENA BERENGUER
A librería A Ver Ho amosa
as súas fotografías até o
venres 11.

VARI CARAMÉS
O fotógrafo mostra as súas
imaxes, de gran formato, na
galería Ana Vilaseco até o
venres 11. A súa fotografía
actual, aínda que parte de
elementos figurativos, evo-
lúe cara a abstracción onde
ten especial relevo a cor.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de
fotografía sobre a natureza,
na súa edición correspon-
dente ao ano 2005, poderan-
se contemplar no Aquarium
Finisterrae.

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
Afundación do mesmo nome
acolle a mostra Homenaxe á

Torre de Hércules, 49 debu-
xos 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

CON RAÍCES
O ciclo promovido polo Con-
cello e Caixanova presenta
en directo ás portuguesas Tu-
canas, este xoves 10 ás 21 h.
no teatro Rosalía de Castro.
Entradas á venda na billeteira
do teatro, ou no servizo de te-
lebilleteira no teléfono 902
434 443, por 7, 9, 12 ou 15
euros. Bebo Valdés Quartet
estará o vindeiro xoves 24 ás
21 h. no mesmo lugar. As en-
tradas custan de 15 a 18 euros
e pódense comprar polo sis-
tema arriba descrito.

REVOLUJOIN
A banda, nacida no ano 1996
como power trio de free pop,
vai dar un concerto para pre-
sentar o seu primeiro LP, xa
que até o momento dedica-
ranse, sobre todo, ao directo,
o venres 11 no Playa Club a
partir das 12 da noite.

CARTOGRAFÍAS
SONORAS:
A Fundación Barrié orga-

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

Darío Xohán Cabana encargouse
de facer unha ambiciosa Antoloxía
do doce estilo novo, que publica
Galaxia na súa colección ‘Clási-
cos universais’. É esta unha obra
bilingüe galego-italiana que con-

tén preciosas obras poéticas de Ja-
copo de Lentini, Bonagiunta Or-
bicciani, Paolo Lanfranchi, Guido
Cavalcanti e outros precursores da
métrica renacentista. Delicia para
a vista e o ouvido.♦

Lírica italianaLírica italiana
O O TTrinquerinque

Para a
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de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

O sábado e domingo 12 e 13 de
febreiro ten lugar, nas torrentes de
Mácara-Ramil (río Ulla), a I Copa
Galega de Kaiak Extremo. A ins-
crición custa 35 euros aos federa-
dos e 42 aos non federados e dá
dereito a unha bolsa de participan-
te cunha camiseta, un par de chan-
clos, unha escarapela, a cea do sá-
bado, a comida do domingo e a
participación nun sorteo dun ka-
yak e unha cesta de produtos da
Ulloa. Os premios abalan entre os
mil euros e trofeo para o gañador
da categoría masculina e os sesen-
ta euros do octavo premio aos ho-
mes. Para as mulleres o primeiro
premio é de cinco centos euros e
trofeo, o segundo de 250 euros e o
terceiro de cen euros. Os que acu-
dan como espectadores deben ter
en conta que as probas clasificato-
rias comezan ás once da mañá do
sábado e as finais ás once da ma-
ñá do domingo. O sábado tamén

hai unha baixada exhibición rei-
vindicativa contra os encoros no
Alto Ulla -que se van a construír
na zona e que rematarán cun con-
torno natural excepcional- e unha
cea de confraternización. O do-
mingo tamén haberá unha comi-

da, a actuación de varios grupos
folclóricos e un sorteo de regalos
para os participantes. A organiza-
ción (www.arrepions.com/xtrem/)
inclúe información sobre hoteis e
outros lugares para aloxamento de
quen acudan a este campionato.♦

Campionato de Kaiak ExtrCampionato de Kaiak Extremo nas torremo nas torrentes do Ullaentes do Ulla
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☞ A RAPAZA DO MI-
LLÓN DE DÓLARES.

O último Clint Eastwood pre-
senta unha nova versión dos
Karate Kid, en liña feminista,
ateigada dos tópicos do xénero.
Por baixo das súas demais pro-
ducións como director.

☞ ALEXANDRE MAG-
NO. Fita histórica que na-

rra a biografía do gran heroe
macedonio visto polo seu xene-
ral Ptolomeo. O director, Oliver
Stone, opta por unha narración
por etapas da vida do rei heleno
entre as que hai moitas lagoas.
Céntrase demasiado na condi-
ción sexual do protagonista. Pe-
or do que era de agardar.

☞ CLOSER. Os amores,
ciúmes, traizóns e recon-

ciliacións de dúas parellas que
se intercambian entre si. Diálo-
gos intelixentes, actitudes me-
lodramáticas e cinismo nunha
película que non evita tratar o
sexo como o que é.

☞ OS RAPACES DO
CORO. Historia dun in-

ternado na Francia de posgue-

rra. Melodrama pedagóxico,
agradábel de ver. O profesor
mao é moi mao e o bo é moi bo.

☞ SÓ UN BICO. Ken Lo-
ach preséntanos unha pelí-

cula de amor entre unha irlande-
sa católica afincada en Escocia e
un paquistaní de Glasgow. A in-
tolerancia relixiosa e racial difi-
cultan a relación entre os dous
rapaces. Comedia romántica.

☞ A VIDA É UN MILA-
GRE. O director iugosla-

vo Emir Kusturika (Papá está en
viaxe de negocios) presenta un-
ha das mellores películas da
temporada. Ambientado na Ser-
vo-Bosnia, o filme reune humor,
música, paisaxes, política, boas
interpretacións, un excelente
guión e a marca persoal, feliz-
mente excesiva, do seu director.

☞ DÚAS IRMÁS. Dúas
irmás chegan á casa da

súa madrasta, unha muller coa
que teñen unha mala relación a
consecuencia dun pasado escu-
ro que non se remata de acla-
rar. Ademais, na casa comezan
a suceder fenómenos estraños.

☞ DOPO MEZZANOT-
TE. Un ladrón de coches, a

súa noiva, a compañeira de piso
desta e un vixilante do museo do
cinema forman dous triángulos
amorosos cunha 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. SO-
BREVIVIREI. Segunda

entrega da irreverente Bridget Jo-
nes, neste caso cuns cantos quilos
de máis. A rapaza namórase dun
avogado da clase media-alta in-
glesa, mentres que un presenta-
dor de televisión anda atrás dela.
Máis frouxa que a primeira parte,
pero con algún gag grazoso.

☞ 2046. Ambientada proba-
belmente en Hong Kong

(aínda que só se ve o cuarto dun
hotel), goza de culto entre espe-
cialistas, grazas a imitar certo ci-
ne francés dos anos sesenta que,
á súa vez, arremedaba o america-
no dos corenta. Ben rodada e fe-
tichista, pero cun argumento es-
tereotipado que, no mellor dos
casos, a achega ao cómic.♦

CarCarteleirateleira

Estraños no
paraíso é
unha das
fitas que

proxecta o
CGAI na súa

sala da
CORUÑA.

Revolujoin
dá un
concerto
este venres
11 no
Playa Club
da CORUÑA.



niza unha nova serie de
concertos, que reunirá in-
térpretes masculinos con-
temporáneos de orixes di-
versas, coa voz como ins-
trumento de conexión entre
o intérprete e a súa cultura e
o público. Os concertos da-
rán comezo o sábado 12 ás
21 h. no Palacio da Ópera
con Arto Tunçboyaciyan
& The American Navy
Band,: elementos tradicio-
nais e actuais da Armenia e
da Anatolia fundida con ou-
tras experiencias como o
jazz; composicións orixi-
nais que o seu criador deno-
mina “folk de vangarda”.

THE SILOS
Os fundadores do novo
rock americano e herdeiros
do clásico son country rock,
de guitarras afiadas e letras
melancólicas, vai tocar no
Playa Club o venres 18 a
partir das 12 da noite.

NOVOS INTÉRPRETES
O martes 22 a partir das 20
h. clausurase este ciclo or-
ganizado pola Fundación
Barrié, cun concerto no que
os dous finalistas, Adrián
Balboa Valcarce (clarine-
te) e André Cebrián Ga-
rea (frauta) competirán po-
lo premio deste certame. 

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CÓNTANOS!
Esta mostra fotográfica, or-
ganizada pola SC O Cami-
ñante e o Concello, fai un
percorrido pola historia, a
vida cotiá, os costumes e as

xentes da localidade desde
principios de século até a
década dos oitenta, vai ser
inaugurada o mércores 16 ás
20 h. na Casa da Cultura.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

LOUREIRO
Até o 28 de febreiro presen-
ta, na galería Sargadelos
(Rubalcava 30-32) a súa
Serie Naufraxios.

SOTOMAYOR 1875-
1976. DE CALLE REAL
Até o 20 de febreiro pode
ollarse esta mostra no Centro
Cultural Torrente Ballester.

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.

■ TEATRO

AMOR
DE D. PERLIMPLÍN...
...con Belisa en su jardín que
será representada por His-
trión Teatro este xoves 10.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

GARCÍA GESTO
Pódense ver as súas crea-
cións na galería Clérigos
até o 27 de febreiro.

■ MÚSICA

CARLOS BARRUSO
CUARTETO
É a actuación para este xo-
ves 10 da sala Clavicémba-
lo. O grupo galego de jazz
está composto por C. Ba-
rruso, co saxo e o piano;
M. Brey, na batería; Antón
Vilacoba, á guitarra; e
Álex Cabal, no baixo. O
sábado 12 esta sala acolle-
rá o concerto de Addictive
Larsen, grupo de Torre-
molinos de rock ficción. E
o vindeiro xoves 17 os que
subirán ao escenario será
Capitán Sonoro.

NarónNarón
■ TEATRO

HISTORIA NATURAL...
... (eloxio do entusiasmo) é
un espectáculo de gran for-
mato que pon en escena
Matarile teatro, no que
xunta teatro, danza e músi-
ca en directo. O sábado 19
no Auditorio Municipal.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

JALISIA, MI MADRIÑA!
Este sábado 12 a cargo de
Volta e Dalle Teatro, den-
tro da programación da Re-
de Galega de Teatro.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO BURGOS
Tela y metal titula a mostra
que podemos contemplar
na galería Marisa Marimón
até o 23 de marzo.

OS RENOVADORES
No Museo Provincial, até o
27 de febreiro. Ademais
desta mostra, neste mesmo
lugar poderemos ver as
obras de Lola Beiras até o
venres 11.

CÁRMENES
Este é o título da mostra de
Amando González que, até
o 13 de febreiro, poderemos
ver no edificio Simeón.

■ TEATRO

DEFENSA DE DAMA
Representación de Balea
Branca, dentro da Rede
Galega de Teatros, este
venres 11 no teatro.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até o 6 de marzo, o Café
Moderno acolle esta re-
construción a través de
imaxes de reporteiros gráfi-
cos como Robert Capa,
David Seymour e Agustí
Centelles a grande aventu-
ra humana das Brigadas In-
ternacionais na Guerra Ci-
vil. As imaxes, moitas iné-
ditas, evocan a vida e loita
destes voluntarios, así co-
mo a repercusión que o
conflito tivo en todo o mun-
do. Visitas comentadas para
grupos de adultos (previa
inscrición no telf. 986 864
612) e para o público en xe-
ral sen reserva previa, todos
os mércores ás 19:30 h. e
sábados ás 18:30 h.

ENCONTROS CO MAR
Mostra de Adriana Martín
na galería Sargadelos até o
14 de febreiro.

■ MÚSICA

JAZZ NO PRINCIPAL
O teatro pontevedrés acolle
una nova edición deste ci-
clo que o sábado 12 ás
21:30 h. presenta a actua-
ción de João Moreira e o
sábado 19 á mesma hora
Carlos Barretto, ámbolos
dous co SPJ-Pontevedra
Jazz Group. Paralelamen-
te aos concertos tamén se
organiza un obradoiro cos
artistas o día de celebra-
ción dos mesmos ás 11 h.
no Antigo Conservatorio
(r/ Afonso XIII). A entrada
é de balde. Info en:
www.pontejazz.org. 

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Volve esta cita coas crianzas
e público familiar en xeral no
teatro Principal. Este ciclo,
promovido polo Concello e
coordinado polo Teatro Aka-
tro, chega a súa VI edición
cunha escolma dos mellores
espectáculos de todo o Esta-
do. Este ano, ademais, pre-
séntanse as dúas mascotas do
festival: Domingos e Princi-
pal para repartir risas e cho-
ros, contar historias de amor,
aventuras... Este domingo 13
ás 18:30, Jácara Teatro, de
Alacant, representará El mar
en el bolsillo (a partir de 5
anos). Coma sempre realiza-
rase a venda anticipada no
telf. 902 434 443, en internet
en www.caixagalicia.es ou
na billeteira do Principal dú-
as horas antes do comezo do
espectáculo.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

O MAGO ANTÓN
O máis prestixiosos ilusio-
nista do país vai estar no Li-

ceum o venres 18 ás 23 h.
por 6 euros (5 adiantada e 3
os socios).

■ EXPOSICIÓNS

PORTUGALES
É unha mostra dun colectivo
de artistas de distintas re-
xións portuguesas que, a tra-
vés da pintura e a escultura,
quere recoller os principais
momentos creativos da ac-
tualidade do país veciño.
Paisaxes é como titula Lisi
González a súa serie foto-
gráfica sobre o corpo huma-
no como parte da paisaxe.
Ambas mostras estarán no
Liceum até o 11 de marzo.

■ MÚSICA

BABEL
Desde o 2003 varios músi-
cos de tendencias moi dis-
tantes (flamenco, soul ou
folk) xuntáronse neste pro-
xecto para crear un contexto
sonoro no que estes estilos
se complementaran sen re-
nunciar á personalidade dos
intérpretes. Traballan princi-
palmente versións de can-
cións ou temas instrumen-
tais, polo que un concerto
seu é como unha viaxe no
tempo a través de paisaxes
sonoros pouco explorados
até agora. Unha boa mostra
do flamenco fusión para a
noite deste venres 11 ás 23 h.
no Liceum por 6 euros (5
adiantada, 3 os socios).

SantiagoSantiago
■ CINEMA

BERTOLT BRECHT
Ciclo que o cine Yago adica
o autor alemán. Este  xoves
10 en sesión única ás 20 h, O
meu nome é Bertolt Brecht-
Exilio nos EUA / My name
is Bertolt Brecht (Norbert
Bunge - Christine Frische-
Defoy, RFA, 1989), e ás
22:30, tamén en sesión úni-
ca, Os verdugos tamén mo-
rren / Hagmen also die
(Fritz Lang, EUA, 1943). 

CINECLUBE
COMPOSTELA
O mércores 16 ás 19 e
22:30, Sombras / Shadows
(John Cassavetes, EUA,
1959), xunto coa curtame-
traxe A marcha / The
march (James Blue, EUA,
1963); e o mércores 23 ás 20
e 22:30, O que leva as laba-
zadas / He who gets slapped
(Victor Sjöström, EUA,
1924), xunto coa curta Idilio
na praia / Idylle à la plage
(Henri Storck, Bélxica,
1931) son as proxeccións do
cineclube no auditorio da
Facultade de Xornalismo.

■ DANZA

FÓRA DE SERIE
Dentro da programación
Lebre de marzo, do teatro
Galán, poderemos disfrutar
deste especial de tres solos
de danza: un de Daniel
Abreu, outro de Natalia
Medina, que veñen desde
as Canarias para estrear os
seus espectáculos, e, final-
mente, Matxalen Bilbao,
do País Vasco. Será o xoves
17 e venres 18 ás 22 h.

■ EXPOSICIÓNS 

DESEÑO E
ENCADERNACIÓN...
...para o libro dun peregrino
é o título desta mostra, que se
inaugura este sábado 12 no
Museo das Peregrinacións,
onde estará até o 20 de mar-
zo. No acto de inauguración,
a presidenta da Asociación
para o Fomento da Encader-
nación de Arte, entregará os
premios do Concurso Inter-
nacional de Encadernación e
Deseño ás 12 h. Na mostra
pódense contemplar case
medio cento de encaderna-
cións deseñadas adrede pen-
sando no peregrino do Cami-
ño de Santiago

RAFAEL CANOGAR
Até o 6 de marzo a Funda-
ción Caixa Galicia acolle
un percorrido cronolóxico
pola obra, sobre papel, dun

dos artistas máis compro-
metidos e fundamentais des-
te tempo, que permite coñe-
cer a súa traxectoria desde o
realismo crítico á abstrac-
ción, a pertenza ao grupo El
Paso e investigacións máis
recentes. Pódense facer visi-
tar concertadas para grupos
de adultos (previa inscrición
no telf. 981 552 577) e visi-
tas para público en xeral os
mércores ás 19:30 h. e sába-
dos ás 18:30h. sen inscri-
ción previa.

JUAN RODRÍGUEZ
Mostra de fotografía, baixo
o título Patagonia, na Fun-
dación Torrente Ballester
até o 25 de febreiro.

ANGELITOS NEGROS
Varios artistas homenaxean
ao cantante galego-cubano
Antonio Machín cn esta
mostra, que se pode visitar,
até o 3 de marzo, na galería
Auriol Arte.

TRANSPLANTES
DE BELEZA
Na sala SQC até este venres
11 de febreiro.

JUAN YUSTE
Mostra na galería Espacio
48, até este domingo 13 de
febreiro.

PEDRO CALAPEZ
A exposición Piso Zero in-
clue, principalmente, pintu-
ras, debuxos e acuarelas rea-
lizadas entre 2001 e 2004, al-
gunhas delas inéditas e crea-
das adrede para esta mostra
que poderemos contemplar
no CGAC até o 27 de marzo.
Pedro Calapez é un dos pin-
tores portugueses que máis
sabiamente construiu o seu
proxecto artístico, soubo en-
raizar cada proxecto nun lu-
gar, nun tema ou nun mo-
mento específico, unindo es-
ta espacialidade á conquista
da pintura abstracta.

ALFONSO COSTA
A vertixe na mirada, mostra
deste pintor noiés que po-
demos contemplar no salón
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O Centro Dramático Galego re-
presenta esta obra de Carlos Casa-
res, ideal para público familiar, en
adaptación e dirección de José

Caldas, até o  domingo 13 no Sa-
lón Teatro de SANTIAGO DE COM-
POSTELA. E o domingo 27 e martes
28 en NOIA.♦

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

Bebo
Valdés,

sentado a
carón de

Rafael López
Cachao,
estará o
próximo

xoves 17 na
CORUÑA

dentro do
ciclo Música
con Raices.
Este xoves

10 é o turno
das

portuguesas
Tucanas.

Carlos
Barruso

Cuarteto
toca este

xoves 10 no
Clavicémbalo

de LUGO.

João
Moreira
abre a
edición
deste ano
de Jazz no
Principal,
este sábado
12, en
PONTEVEDRA.
O próximo
sábado 19 é
a vez de
Carlos
Barretto,
na imaxe.

Marea,
na imaxe,
participa,
xunto con
Boikot e
Forraje,
no Festival
do próximo
sábado 19
no Multiusos
de Sar en
SANTIAGO.

Lebre de
Marzo é o
ciclo de
teatro para
este mes da
sala Galán
de SANTIAGO.
Na imaxe,
Mónadas,
da cia.
andaluza
QTeatro,
que
representa-
rán este
venres 11 e
sábado 12.



artesonado do Colexio de
Fonseca.

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.

ANTONIO BALLESTER
Greens chámalle á mostra
da galería DF (rúa de San
Pedro 11) e onde poderemos
contemplar vídeos con epi-
sodios da súa vida: en dife-
rentes empregos temporais,
enfermo, cos seus amigos...
fotografías ou obra en papel
de pequenas imaxes obtidas
da páxina electrónica da
Guarda Civil, que dan pé á
reflexión sobre a orde, o
prohibido, o permitido, o
abstracto e o figurativo. Até
este sábado 12 de febreiro.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha mag-
nífica retrospectiva que
aborda o traballo creativo
nos diversos ámbitos artís-
ticos (pintura, escultura, ar-
quitectura, cinema, fotogra-
fía, literatura, teatro e dese-
ño) durante os vinte anos
transcorridos entre 1916 e
1936, pretendendo provo-
car a reflexión sobre o rit-
mo que marcaron os feitos
culturais e acontecementos
históricos no devir do noso
país. Até o 27 de marzo.

■ MÚSICA

MAREA, BOIKOT E
FORRAJE
Concerto no Multiusos de
Sar o sábado 19 das 20:30 h.
en diante. Trátase do único
concerto de Marea na Gali-
za, co que fecharán a súa ex-
tensa xira. Boikot, con xa 10
discos, presentará en directo
o seu último traballo, e Fo-
rraje ven sendo a represen-
tación galega no festival. As
entradas poden mercarse nas
tendas Tipo (tamén Elepé,
Gong e Columna de Vigo),
en www.ticktaticket.com ou
no telf. 902 150 025.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 10, baixo a batuta
de Antoni Ros Marbà e coa
soprano María Orán, inter-
pretarán obras de Mompou,
Chausson, e Ravel, no Audi-
torio de Galicia. O xoves 24
o director será Maximiniano
Valdés, e estará acompañado
por Gérard Caussé á viola.
As pezas que se poderán es-
coitar son de Ginastera, W.
Walton e Mendelson. (ás 21
h. por 9 euros).

■ TEATRO

A LEBRE DE MARZO
O teatro Galán presenta este
programa especial de inver-
no que reúne teatro, danza
ou programas propios (co-
mo curtos ou Fóra de serie).
O venres 11 e sábado 12 ás
22 h, terá lugar a XII edi-

cion dos Curtos de Teatro:
programa dobre integrado
por propostas curtas de cre-
ación escénica presentadas
ao público co atractivo de
ser procesos de investiga-
ción sen a cobertura da
montaxe cerrada, primando
o risco da creación antes que
a busca de resultados.

O CASO
DA RÚA LOURCINE
Teatro do Morcego repre-
senta esta obra o próximo
xoves 17 no teatro Principal
dentro da programación da
Rede Galega de Teatros.

BABY BOOM
EN EL PARAÍSO
Tranvía Teatro levará esta
obra de Ana Istarú ao esce-
nario da sala Yago o xoves
17 e venres 18 (ás 20:30 h.),

o sábado 19 (ás 22:30 h.) e o
domingo 20 (ás 19 h.). En
clave de humor, contada co-
ma se fose un cabaré, é a
historia dunha muller que
canta, conta, e até baila, os
seus soños máis poderosos.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NINES VELÁZQUEZ
A pintora salmantina inau-
gura este venres 11 ás
20:30 unha mostra na gale-
ría Trisquel & Medulio, cun
miniconcerto de música
tradicional a cargo do dúo
Mª Xosé López e Patricia
Cela. Até o 12 de marzo.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Nesta libraría presentará, es-
te xoves 10 ás 20 h, Susana
Veiga, acompañada polo
editor Gonzalo López To-
rres, presentará o seu libro
Diario de un manipulador.
E o próximo xoves 17 vai
ter lugar ás 20 h. no salón de
actos da libraría a presenta-
ción do Nº 1 da revista Ca-
dernos de Psicoloxía, coa
intervención do vicedecano
do Colexio Oficial de Psicó-
logos, Hipólito Puente, o
director da publicación José
Ortuño e a psicanalista da

Asociación Mundial de Psi-
canálise, Fe Lacruz.

REFERENDO
DA CONSTITUCIÓN
EUROPEA
O BNG vai participar nos
actos e mesas redondas que
a continuación se relacio-
nan: Este xoves 10 na A VV
de Navia, con Olalla F. Da-
vila; o venres 11 no local
parroquial do Cristo da Vic-
toria (Coia) con Xosé Ma-
nuel Beiras; o sábado 12 na
A VV Val do Fragoso; o
luns 14 no Colexio Público
da Doblada, con Santiago
Domínguez Olveira; o
martes 15 na A VV de Teis;
o mércores 16 na A VV de
Valadares; e o xoves 17 no
acto central ás 20 h. no Cen-
tro Social Caixanova coa
intervención de Encarna
Otero e Anxo Quintana.

ACTIVIDADES
NO MARCO
O museo de arte contemporá-
nea continúa a súa programa-
ción con Artellando, con
obradoiros e contacontos (1º
andar, no Laboratorio das ar-
tes) dirixido a crianzas entre 2
e 8 anos, que terá lugar o sá-
bado 12 e domingo 13 ás 12
h. e o venres 11 e 18 h. ás 18
h. Para adultos, impartirase o
2º ciclo do curso de arte con-
temporánea (previa inscri-
ción) que tratará sobre a arte
nos séculos XX e XXI (mér-
cores 16 ás 19 h.). O xoves 17
e venres 18 vai ter lugar o
obradoiro de performance O
xogo, o discurso sobre o cor-
po, dirixido por Adriano e
Fernando Guimarães (pre-
via inscrición). +Info en
www.marcovigo.com.

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Caixanova organiza no audi-
torio do seu Centro Cultural
este ciclo, ás 20:30 h. O mar-
tes 15 poderase ver a produ-
ción chilena-española Ma-
chuca, de Andrés Wood. O
martes 23 pasan El Polaqui-
to, dirixida por Juan Carlos
Descanzo no 2003. 

■ EXPOSICIÓNS

DIEGO GIRÁLDEZ
Desde este xoves 10, que se
inaugura ás 20:30, ao 27 de
febreiro estarán expostas as
súas obras na sala de expo-
sicións I do Centro Social
Caixanova baixo o título
Realismo “Nas”. El vuelo
de la mente. 30 años de
pintura (1975-2005).

FERNANDO ARTAL
Mostra a súa obra na sala de
exposicións II do Centro So-
cial Caixanova onde a podere-
mos ver até o 27 de febreiro.

ECOS DE LA CREACIÓN
Esta mostra de Manuel Le-
mos vai estar na sala de ex-
posicións II do Centro So-
cial Caixanova do 16 de fe-
breiro até o 28 de marzo.

ROSTROS
O retrato no umbral do sé-
culo XXI é o fío condutor

desta mostra que, do 17 de
febreiro até o 27 de marzo,
estará na sala de exposi-
cións do Centro Cultural
Caixanova.

OS CÓMICS
DOS IRMÁNS COVELO
Retrospectiva de Hugo e
Sergio Covelo no Universi-
tas Bar (Cidade Universita-
ria) que, até o 28 de febreiro,
recolle os traballos destes ar-
tistas da banda deseñada, ga-
ñadores de diversos premios.

FERNANDO GARCÍA
SEADUR
A Agrupación Fotográfica
Galega abre a súa sala de ex-
posicións (Uruguay 17, en-
trechán) para a mostra deste
fotógrafo baixo o título de
Dez anos de cor e movemen-
to. Até o 15 de febreiro de 19
a 21 h. de luns a venres.

CODERCH 1940-1964
A exposición deste arquitecto

III PREMIO DE XORNALISMO
JOHÁN CARBALLEIRA
Certame aberto a traballos de temática
libre pertencentes a calquera xénero
periodístico, publicados con firma ou
pseudónimo, entre o 1 de xaneiro de
2004 e o 28 de febreiro de 2005, ambas
as dúas datas incluídas. Os traballos,
que deberán ter sido publicados en me-
dios impresos, estarán escritos en lin-
gua galega. Aceptaranse un máximo de
2 traballos por autor/a. De cada traballo
teñen que presentarse un orixinal e 5
fotocopias da páxina ou páxinas com-
pletas da revista ou xornal que acolleu
a súa publicación. Tanto nos orixinais
coma nas copias debe figurar a data de
publicación dos traballos. No interior
do sobre, ademais dos traballos, ache-
garase unha folla cos datos completos
do autor ou autora, incluíndo como mí-
nimo, nome, DNI, enderezo, un teléfo-
no de contacto e un breve currículo. A
entrega do premio terá lugar o 16 de
abril de 2005, ás 12 horas, no Salón de
Plenos do Concello de Bueu. Os traba-
llos debense enviar á Casa da Cultura,
Ramal dos Galos s/n, Bueu- 36930,
Pontevedra. Tel. 986 324 338.

PREMIO DE INVESTIGACIÓN 25
ANOS DE CORPORACIÓNS
DEMOCRÁTICAS
O tema é a historia dos 25 anos de cor-
poracións democráticas na cidade de
Santiago de Compostela. Os traballos
presentados deberán achegar a análise
dos 25 anos de corporacións democrá-

ticas en España e en Galicia, como
contextualización e, tamén, a composi-
ción das sucesivas corporacións e deta-
lle dos resultados das sucesivas elec-
cións municipais. Os traballos poderán
ser de autoría individual ou colectiva.
Os traballos, redactados en lingua ga-
lega, deben ser inéditos e non ter sido
galardoados nin estar pendentes do re-
sultado noutros concursos. Terán unha
extensión mínima de 150 e máxima de
250 folios DIN A4, mecanografados a
dobre espazo e por unha soa cara en le-
tra de paso non compensado. Os parti-
cipantes deberán presentar seis copias
debidamente encadernadas, sen asinar
e cun lema como única identificación.
Achegarase en sobre á parte, identifi-
cado co mesmo lema, o título do traba-
llo, nome, apelidos, enderezo, teléfono
e breves datos biográficos do concur-
sante ou integrantes do equipo, facen-
do constar neste último caso o seu di-
rector. O prazo remata o 19 de febrei-
ro. Para máis información hai que diri-
xirse ao Concello de Santiago.

PUCCINI, VIDA E OBRA
Caixanova organiza na súa sala de
conferencias, en Vigo, un curso que
analizará o traballo e vivencias deste
xenial creador. Faustino Núñez im-
partirá as aulas que se van desenvolver
en torno aos seguintes temas: Infan-
cia, xuventude e primeiras obras;
Moldeando un estilo propio (1858-
1884); Obras mestras: 10 anos que
mudaron o mundo (da ópera) (1895-

1909); O período oculto: guerra e paz
dun compositor (1910-1918); A últi-
ma obra: o testamento dun xenio
(1919-1926).O curso vaise celebrar
entre o luns 21 e o xoves 24 de 20:30 a
22 h. Haberá que facer un ingreso de
30 euros nas oficinas de Caixanova a
través da Aplicación “Servizos Acadé-
micos”. Organismo 4. Taxa/Vigo 3512.
Tamén haberá que cubrir un boletín e
as inscricións serán segundo a orde de
chegada. Para máis información visitar
a www.caixanova.es.

CONVOCATORIA PREMIOS DE
INVESTIGACIÓN 2004  
Os traballos serán expresamente escri-
tos para este concurso, serán inéditos e
orixinais e rematados en 2004. Trata-
rán de Matemáticas, Física, Física do
Cosmos, Química, Xeoloxía, Biolo-
xía, Farmacia, Ciencias Sociais, Eco-
nómicas, e Ciencias Técnicas, de inte-
rese para Galicia. Poden participar li-
cenciados e doutores. Para optar ao
premio de investigación os autores de-
ben ser doutores. Poden optar ao pre-
mio de menos de 28 anos os que non
os cumprisen antes do 1 de xaneiro de
2005. Para o premio investigación e o
de menos de 28 anos, débense enviar
seis copias do traballo a duplo espazo,
DIN A4, sen sinatura nin identifica-
ción. Na primeira páxina indicarase só
o título do traballo, modalidade do
premio, área na que se concursa, e le-
ma. Cando un traballo exceda as 200
pp, acompañarase dun sumario por

sextuplicado que non exceda as 25 pp.
Para o premio da revista da RACG os
autores non teñen que solicitar a parti-
cipación. No interior do sobre fechado
co lema indicarase nome/s do/s au-
tor/es, enderezo, CV, e declaración ex-
presa do carácter inédito do traballo.
Poden participar autores individuais
ou conxuntos de autores.  O prazo re-
mata o 31 de marzo e os premios son
de 9.000 e de 6.000 euros na categoría
de -28. Para o premio de traballo pu-
blicado na revista da RAGC a cantida-
de é de 1.500 euros. Máis información
na RACG ou en Caixa Galicia.

CURSOS NO CENTRO VECIÑAL E
CULTURAL DE VALADARES
O centro veciñal e cultural desta parro-
quia viguesa artella varios cursos: Ga-
lego (iniciación ou perfeccionamento)
para maiores de 18 anos, cunha dura-
ción de 75 horas, en horario a determi-
nar, de balde, finalizando o prazo de
inscrición o 20 de febreiro; Tapicería e
outros complementos, os mércores de
19 a 21 h, cunha duración de 30 h. des-
de o 21 de febreiro até finais de xuño,
custando 6 euros para os socios e 12
para quen non o sexa; Iniciación á Fo-
tografía, para todas as idades, de abril
até agosto-setembro, impartido por Al-
berto Costas Barreiro, os luns de 12 a
13:30 ou de 21 a 22:30 ou os mércores
de 21 a 22:30, aos socios cústalle 12
euros e a quen non o sexa 18. Máis in-
formación na Secretaría da asociación
ou no telf. 986 467 053.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E
RELACIÓNS LABORAIS

Veñen de convocarse axudas e
subvencións do exercicio de 2005,
para a contratación, por parte das
entidades locais, de traballadores
desempregados beneficiarios do
Programa Labora e do Programa
de fomento da inserción laboral de
mulleres vítimas de violencia do-

méstica, para a realización de
obras ou servizos de interese xeral
e social. A subvención consistirá
no financiamento dunha contía
equivalente aos custos salariais e
de Seguridade Social dos traballa-
dores contratados. As entidades
locais que pretendan beneficiarse
destas subvencións deberán for-
malizar a solicitude seguindo o
modelo que se indica no DOG do
venres 4 de febreiro.♦

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

Baby Boom
en el

paraíso é a
obra que

Tranvía
Teatro

representa
na sala

Yago
compostelá
o próximo

xoves 17 e
venres 18.

Xosé
Manuel
Beiras
estará no
local do
Cristo da
Victoria
(Coia) de
VIGO o
venres 11
para falar
sobre o
Tratado da
Constitución
Europea.

Nines
Velázquez
expón na
galería
Trisquel &
Medulio
de TUI.



catalán é a que alberga a sala
de mostra do Colexio de Ar-
quitectos, até o 6 de marzo.

GALA FERNÁNDEZ
Até  o venres 18 de febreiro
é posíbel ver os debuxos e
pinturas desta artista na sa-
la de exposicións da Casa
da Xuventude. 

PENSO, LOGO ACTÚO
As ONGs Amarante e Im-
plicadas no Desenvolve-
mento organizan no seu lo-
cal (Avda. Camelias 14, bai-
xo) esta mostra de 10 paneis
que tratan a fame, os medi-
camentos, solucións para a
pobreza, a auga, a era da co-
municación, o café, etc. Até
o luns 14 de febreiro.

ELENA GÓMEZ
Até este domingo 13 de fe-
breiro na sala VGO.

LORETTO BLANCO
SALGUEIRO
As súas pinturas poden ver-
se na galería Bacelos até o
25 de febreiro.

BELÍN ÁLVAREZ
Na Casa das Artes pode ver-
se a súa obra até este domin-
go 13 de febreiro. Tamén até
este día, o traballo Luz e Co-
lor de Antonio Heredero.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Telefó-
nica exhíbense até o 5 de xuño
na planta baixa do MARCO.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
A planta primeira do Cen-
tro Social da entidade aco-
lle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que des-
tacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

CAROLINA MARTÍNEZ
Agalería Dua2 acolle, até o 25

de febreiro, a mostra Un ana-
quiño de ceo, de luns a venres
de 11 a 14 h. e de 18 a 21 h., e
os sábados de 12 a 14 h.

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha mos-
tra sobre o Panorama da ar-
te brasileira, conformada
por 57 obras en todo tipo de
soportes, como instalacións,
intervencións, obxectos, pin-
turas, gravados, esculturas,
videos, etc... concebidas a
partir da idea do desarranxo
artístico de estruturas, mate-
riais, da dimensión formal
ou do contido das mesmas.
Os participantes foron eco-
llidos por seren protago-
nistas importantes destas
orientacións, o que permitiu
incluir a catro artistas que
non naceron nen viviron no
Brasil, como o galego Jorge
Barbi, o belga Wim Delvo-
ye, a chinesa Kan Xuan e o
arxentino Jorge Macchi,
dándolle á mostra un carác-
ter máis temático e aberto.

BIENAL CAIXANOVA
No Centro Cultural da enti-
dade exhíbense, até este do-
mingo 13 , os gravados par-
ticipantes no recoñecido
certame internacional.

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 encon-
tra no Espazo Anexo do
MARCO, é o resultado dun-
ha obra en proceso, iniciada
na primavera deste ano coa
selección de cinco proxec-
tos de 6 artistas procedentes
da Facultade de Belas Ar-
tes de Pontevedra, até o do-
mingo 27. Todo o proceso
creativo en www.marcovi-
go.com/ego.

■ MÚSICA

CALLAHANS
Tocarán na Iguana, xunto
con High Sierras, o venres
11 das 00:30 h. en diante (6
euros). O sábado 12 van ser
Habeas Corpus os que to-
quen neste local á mesma
hora por 8 euros (anticipada
en Elepé, Columna ou
Gong) e de 10 na billeteira.
O seu disco Armamente
propón reflexións necesa-
rias para unha sociedade
adormecida. Rap, hardcore
e metal con letras de espíri-
to crítico, seguindo fieis ao
seu compromiso estético e
político.

BAILE DE CARNAVAL
Este sábado 12 o Centro
Veciñal e Cultural de Vala-
dares, a partir das 23 h. no
seu auditorio, organiza un
baile co grupo musical Li-

món, prometendo regalos
para a maioría dos disfraza-
dos. Os non socios deben
pagar 4 euros, 3 de comprar
a entrada anticipada.

DESTROYER
O novo proxecto do cana-
dense Daniel Bejar, carac-
terizado polo seu excelente
directo, acompañado por
Frog Eyes, unha das reve-
lacións do 2004, e polo folk
electrónico de The Strug-
gles. Triple cartel cheo de
talento con tres estilos dife-
rentes. O sábado 19 ás
23:30 h. no Vademecwum
(5 euros con consumición).

MADAME BUTTERFLY
Esta grande ópera de Pucci-
ni vaise representar no CC
Caixanova o mércores 16 ás
20:30 h. A Orquestra Fil-
harmónica de Pleven e os
Coros de Hirosaki (Xapón)
estarán baixo a dirección
musical de Chris Nance.

A. GÓMEZ
Música house deste galego-
asturiano DJ e locutor de ra-

dio. No Universitas Café o
xoves 17 ás 19:30 h.

■ TEATRO

CALDO
DE CONCIENCIA
Máscara Producións leva
esta montaxe até o Auditorio
Caixanova este xoves 10 ás
20:30 h, baixo a dirección
de Xerome Calero, que ta-
mén forma parte do reparto,
xunto con Pablo Puba e
María Álvarez Lagarón. O
mundo é unha tráxica come-
dia, retransmitida en directo,
na que case todo está permi-
tido e xustificado.

EL OTRO LADO
DE LA CAMA
O CC Caixanova será o es-
cenario desta obra escrita
por David Serrano, que xa
foi un grande éxito cinema-
tográfico. O sábado 12 ás
22:30 h.

EL RETABLO
DE LAS MARABILLAS
Els Joglars representará no
teatro Caixanova esta obra

de Albert Boadella. Tráta-
se de cinco variacións sobre
un tema de Cervantes que
poderemos ver o sábado 19
e domingo 20 ás 20:30 h.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

INSOMNIO
Obra que o Teatro Cachu-
zo representa este venres
11, dentro do programa da
Rede Galega de Teatros.

VValençaalença
■ EXPOSICIÓNS

ARTE LUSO-ALEMÃ
Até mediados de febreiro
estará aberta esta mostra do
artista Manfred Rainer.
Traballos en acrílico, cola-
xes abstractos que cautivan
desde a primeira ollada. O
berlinés, de familia portu-
guesa, é un artista integral
que cultiva a poesía, a foto-
grafía e a pintura. Na sala
Domus Municipalis.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

PORTOCARTOON
Os gañadores das seis edi-
cións do PortoCartoon,
considerado un dos tres
principais concursos humo-
rísticos do mundo, xunto
coas mencións de honra, no
Museu Nacional da Im-
prensa até o 31 de marzo.

COLECCIÓN DO
CONCELLO DE VIGO
Mostra fotográfica, criada a
partir das fotobienais, con
obras de profisionais gale-
gos e internacionais (Wi-
llian Klein, W. Eggleston,
Álvarez Bravo, Flor Gardu-
ño, Pere Formiguera, Ro-
bert Frank, Les Krim...), no
Centro Portugués da Foto-
grafía até o 13 de marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gul-
belkian acolle a mostra Lo-
oking both ways. Das es-
quinas do olhar. Arte da
diáspora africana contem-
poránea, con obra de Fer-
nando Alvim, Ghada
Amer, Oladéle A.Bamg-
boye, Allan de Souza,
Kendell Geers, Moshek-
wa Langa, Hassan Musa,
N’Dilo Mutima, Wange-
chi Mutu, Ingrid Mwangi,
Zineb Sedira e Yinka
Shonibare até o 3 de abril;
neste mesmo lugar pode-
mos contemplar a obra fo-
tográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfo-
ses, até o 20 de xuño. No
CJAMP están os deseños
de Ana Hatherly até o 20
de xuño; e as gravuras de
Mully Possoz até o 13 de
xuño. De 10 a 18 h, fecha
as segundas feiras.♦

FOLQUE
www.folque.com

Páxina electrónica da Asociación do Con-
servatorio de Música Tradicional e Fol-
que de Lalín. A publicación en liña pre-
tende constituírse nun foco informativo
deste tipo de música no país. Inclúe no-
vas, seccións musicais, descargas, etc.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase casa para fins de semana
ou vacacións en Nogueira de Ra-
muín, na Ribeira Sacra. Totalmente
equipada e con garaxe. Telf. 986 376
022 ou 661 642 070.

■ Alugo cuarto a moza en Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.

■ EN-Mocidade vén de editar un ca-
lendario de peto bautizado  como
Calendario Europeísta 05, co obxecti-
vo de reafirmar o carácter plenamente
europeísta do nacionalismo cívico gale-
go ante o referendo do Tratado da
Constitución. Solicítao en mocida-
de@esquerdanacionalista.com e pode-
rás recibilo de balde no teu domicilio.

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo.Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234

■ Ofrécese rapaza responsábel pa-
ra coidar crianzas en horas soltas
en Vigo. Tlf: 687 315 234.

■ Psicólogo galego-arxentino aten-
de consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na esco-
la. Primeira consulta de balde. Psico-
terapia breve. Organización de gru-
pos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.

■ 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, sensíbel e
teña uns ideais progresista e galeguistas,
para amizade e compatir momentos, afi-
cións e o que xurda. O meu correo elec-
trónico é galizanacion1965@yahoo.es

■ Alúgase cuarto en Vigo, na Travesía

de Vigo. Telf. 670 528 678 / 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 rural,
perto do nacemento do río Miño. Tres
cuartos dobres con baño, cociña, cale-
facción e 10.000 m2 de finca. Fins de se-
mana 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. Apóianos!

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Diego
Giráldez
mostra a
súa pintura
no CS
Caixanova
de VIGO.

Máscara
Producións

leva a obra
Caldo de

conciencia
ao Auditorio

Caixanova
este

xoves 10.



Nº 1.163
Do 10 ao 16
de febreiro
de 2005 Hillary Clinton modera

a súa mensaxe para
chegar á Casa Branca.

ZP non tivo que moderarse.
Ao PSOE xa o moderara, no
seu debido momento, o grupo
alemán Flick. Un lifting que

lle eliminou as gorduras mar-
xistas e os desprendementos
republicanos propios da ve-
llez. Para tocar poder hai que
moderarse. Sempre? Sempre,
non. En Latinoamérica, por
exemplo, é ao revés. Alí até

os partidos conservadores or-
todoxos se autonomean revo-
lucionarios, como sucede en
México co Partido Revolu-
cionario Institucional ou en
Bolivia co Movemento Na-
cionalista Revolucionario.♦
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Informática
FRAN ALONSO

Anosa é unha socie-
dade profundamen-
te tecnolóxica. A

contemporaneidade occi-
dental confórmase, de xei-
to inevitable, a través da
tecnoloxía. Por sorte, a
tecnoloxía benefícianos,
porque en moitos sentidos
as súas prestacións dannos
unha boa dose de liberda-
de. Tamén é certo (e de aí
poderían proceder os tota-
litarismos do futuro) que
unha sociedade tecnoloxi-
zada é unha sociedade
susceptible de ser perma-
nentemente controlada e,
sobre todo, discreta e sixi-
losamente vixiada.

Outras veces, o proble-
ma é que cando a tecnolo-
xía está sometida ás leis do
mercado, estas instauran a
súa tiranía, que ten moito
máis que ver coas ansias de
facturación das grandes
multinacionais que coas
propias necesidades da ci-
dadanía. É o que está a pa-
sar cos usuarios dos orde-
nadores, sometidos a unha
implacable ditadura consu-
mista, moito máis acusada
no ámbito laboral que no
doméstico.  

A proba de que vivi-
mos baixo o ditado dunhas
leis mercantís que operan
contra nós está na vida fu-
gaz que teñen os ordenado-
res persoais.  Calquera per-
soa que adquira un ordena-
dor (por moito diñeiro que
invista nel) ten que saber
que ao cabo de cinco anos
ese aparato será considera-
do vello e mesmo obsoleto.
Esa consideración nada ten
que ver co seu funciona-
mento, pois adoitan ser
máquinas excelentes, pro-
duto da precisión tecnoló-
xica actual. O feito de que
un ordenador quede obso-
leto en cinco anos (cando,
con seguridade, funciona-
ría durante moitos anos
máis sen merma das súas
prestacións) está directa-
mente relacionado coa vo-
raz renovación industrial
do software con fins co-
merciais. Os programas
son redeseñados constante-
mente, en realidade con
melloras escasamente per-
ceptibles, pero con propie-
dades que os fan moito
máis pesados, de forma
que as novas versións re-
quiren ordenadores con
moita máis memoria. As
multinacionais da informá-
tica introducen rapidamen-
te estas novas versións no
mercado, de tal xeito que
obrigan o usuario a reno-
varse se quere traballar nun
sistema compatible co seu
contorno. 

E en tanto esta voráxi-
ne do derroche nos obriga
a botar ao lixo magníficas
máquinas, non existe nin-
gún Tribunal da Libre
Competencia que sexa
quen de pararlle os pés á
perversión insaciable das
multinacionais.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

MAR BARROS
Guitarrista e compositor, Tu-
cho ‘Perete’ é o letrista de Os de
sempre, a comparsa máis antiga
de Cangas. Con case trinta en-
troidos ás costas, esta comparsa
creouse ao abeiro do equipo de
Balonmán Cangas. Para Tu-
cho “mantela viva é difícil”
pero “vámolo conseguindo”.
As súas letras foron das máis
acedas que se escoitaron este
pasado Entroido no Morrazo. 

Debe ser a persoa con menos
amigos de Cangas.

Eu? Todo o contrario. Méto-
me moi elegantemente coa xen-
te, quitando os políticos e os cu-
ras. A eses téñolla declarada,
ademais que o merecen.

Nas letras non deixan títere
con cabeza. 

Normalmente trátase todo con
moito cariño. Este ano adicámos-
lle unha copla ao pelotazo urbanís-
tico que se está a producir en Can-
gas, cunhas recualificacións de te-
rreos impresionantes. Outra titu-
louse os Ppinochos, con dous pes
para que se entenda, e outra sobre
a inxerencia episcopal. Esta última
xa non levaba tanto cariño, fíxena
con moito ánimo de ofender. 

Se a un o deixan de porta fó-
ra despois dunha noite de farra,
sairía nunha das súas coplas? 

Non, ten que ser unha cousa
máis sonada. Algo simpático,
que toda a xente comente.

Pero algo de discreción ha-
berá, os secretos entre amigos
non sairán nas coplas?

Efectivamente, faltaba máis.
Aínda que nalgunha ocasión te-
mos chanceado con membros da
comparsa. Pero o que normal-
mente tocamos son temas inter-
nacionais, cuestións estatais e a
problemática local. 

Vexo que o condón da Con-

ferencia Episcopal deulles moi-
to xogo.

Se es crente vas de lado. A mi-
ña nai é a que se cabrea comigo
por letras deste tipo. Este ano can-
tabámoslle “mexa pilas ordenando
nas rúas/ bispos, curas, nova inqui-
sición,/ cregos, opus, corvos, caca-
túas,/ talibáns da estulta relixión./
Inimigos da ciencia e o progreso,/
pederastas con pastas e sermóns,/
que nostalxia da santa cruzada,/
mangoneaban con Franco mellor”.
Sempre hai quen che di que es un
irrespectuoso. Pero o tema do con-
dón xa vén de vello, nos xa lle fi-
xemos unha copla no 1991. É cu-
rioso, tantos anos despois e segui-
mos coas mesmas lerias. Os bis-
pos están obsesionados co condón.

Iso das coplas lévase dentro
ou apréndese cos anos? 

Tes que ter un mínimo coñe-
cemento de métrica e de rima, pe-
ro logo tes que levalo dentro e de-
dicarlle moito traballo.

Entroido si, pero a xente ta-
mén se molesta. 

Algúns quéixanse. Son os que
parece que saen e saen, pero non
teñen probas para demostralo.

Cal foi a letra que máis po-
lémica xerou.

Recibimos tres denuncias, pe-
ro nunca foron arriba. Unha delas
foi por unha copla que escribimos
pola carga da garda civil contra os
veciños cando tivemos problemas
con Lois Pena e estaba Xurxo Pa-
rada de gobernador civil. Ese ano
vestímonos todos de gardas civís,
metiamos medo, e a primeira xa
lla cantamos no cuartel: “No nome
do noso patrón, don Gorguito Pa-
rada ‘O larchán’, que aos de Can-
gas ráscalla coa man por mandar
tanto verderol”. Outra vez tivemos
un problema co cura de Coiro, que
se me presentou coa garda civil,
pero non se puido demostrar nada.
O carnaval é así, a xente entende
que se destacas saes, tocouche.

Tiveron algunha vez pro-
blemas co concello?

Normalmente non. Eles en-
tenden que nos entendemos que
hai que meterse con eles. Son
personaxes públicos e cando
cometen erros nos denunciamos
con coplas.

Un fan de Serrat como vos-
tede, con que se queda para un-
ha copla con Mediterráneo ou
con Antes muerta que sencilla?

Con ningunha das dúas. As
mellores son as estudiantinas e
os pasodobres. Pero xa van tan-
tos anos que para atopar música
vólvome parvo. 

E para cando un rap?
Non sería unha mala idea
De que foron disfrazados

este ano?
De cociñeiros. Un dos rapa-

ces d‘O Baía, o barco que afundiu
en xuño nas Sisargas, era da nosa
comparsa. Era o cociñeiro do bar-
co. Esa foi a nosa homenaxe.♦

Tucho ‘Perete’
‘Os bispos están obsesionados co condón’

O sangue dos Cortiña
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ

A NOSA TERRA

As terras do Ribeiro acolleron unha epopea, mais tamén unha guerra
tan cruel como descoñecida. A rápida e áxil invasión de Galiza polo
exército napoleónico transformouse, pouco a pouco, nunha irredenta
guerra de guerrillas contra o invasor da terra. O sangue dos Cortiña é un
relato privilexiado daqueles anos de ocupación francesa e tamén da míti-
ca da solidariedade e da grandeza dunha loita de liberación.

PACO VILABARROS


