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‘Hai que
botalos’

25 curtametraxes
contra Fraga

(Páx. 25)

1,75 euros

TRAS UNHA CAMPAÑA CON ESCASO DEBATE E POUCA INFORMACIÓN
(ao texto repartido faltábanlle partes, algunhas tan importantes co-
mo a que admite a pena de morte), por primeira vez pregúntasenos
sobre a Europa que queremos, aínda que só poderemos responder
cun monosilábico “si” ou “non”. E todo iso para un tratado recom-
pilatorio dos anteriores pactos subscritos polos Estados. Non hou-
bo vontade ou capacidade para facer unha verdadeira Constitución
marco, nin a houbo para que o texto emanase da soberanía popular.
Debemos confiarnos no reducido grupo de expertos que dirixiu o
ex presidente francés Valery Giscard d’Estaing. Estamos ante unha
casa común cos piares económicos á norteamericana (traballar
máis horas polo mesmo salario), o tellado militar da OTAN e o es-
quecemento da diversidade cultural europea que lle dá a verdadei-
ra identidade ao edificio continental. Os galegos lembramos ade-
mais que desde 1986, ano no que o Estado español entrou na UE,
vimos como se desmantelaban os nosos sectores produtivos, e que
as estradas pagadas con fondos europeos ían deixando ás súas bei-
ras un territorio a cada máis desertizado. Certo que boa parte da res-
posabilidade foi de Santiago e Madrid, pero tamén que Santiago e
Madrid se ampararon na filosofía e nas directrices emanadas de
Bruxelas. O resultado é que na Galiza non hai inmigrantes como no
resto de Europa. Galiza continúa emigrando.♦
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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.

Segundo declaran os líderes do PP na Comisión

‘Galiza mellorou grazas
ao Prestige’

(Páx. 15)

Caixanova e Banco Pastor
récord de beneficios

(Páx. 18)

Europa si
(pero NON así)
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Será porque Europa naceu na
Galiza, concretamente co mito
de Santiago, como afirman al-
gúns. Será porque moitos anos
os galegos ollaron cara a Euro-
pa como terra de promisión, de
acollida dos emigrantes. Será
porque durante o franquismo
Europa representaba todo o
contrario do Estado español...
Por unhas cousas ou por outras,
o certo é que na Galiza existiu,
desde sempre, unha fonda onda
de europeísmo, até converter a
Europa en algo máis que unha
idea: nunha arela. Tamén nunha
vocación dos galeguistas, que
Otero Pedraio reflectiu na no-
vela Arredor de si.

Así as cousas non é nada raro
que nesta campaña electoral os
que reclaman o “non” e o “si” no
referendo do tratado europeo
compitan precisamente en euro-
peísmo, malia que, como afirma
o historiador Lourenzo Fernán-
dez Prieto, “a UE é, sobre todo,
unha política económica que lle
afectou negativamente á econo-
mía galega”.

Este é un dos aspectos que
poñen de manifesto os na-
cionalistas na súa campaña
“polo non”. Tanto Francisco
Rodríguez como Xosé Manuel
Beiras e Anxo Quintana en me-
nor medida, fan fincapé no que
supuxo a UE, sobre todo o tra-
tado de Maastricht para secto-
res galegos, como o naval ou o
agrícola (a pesca galega xa
quedara relegada, por compe-
titiva, no mesmo tratado de ad-
hesión asinado polo Estado es-
pañol”).

Fronte á realidade que debu-

xan os nacionalistas, os partidarios
do “si”, encadrados nos partidos
estatais, lembran os fondos que re-
cibiu Galiza da UE. As autovías,
portos, escolas, estradas, centros
sociais, paseos marítimos... Todas
foron obras construídas con fon-
dos europeos, que o Goberno cen-
tral destinou a Galiza.

Os nacionalistas contraata-
can afirmando que, primei-
ramente, foi o Estado quen dis-
puxo deses fondos, con rexións
como Madrid e Catalunya moi-
to máis favorecidas que Galiza,

malia ser esta unha “rexión”
considerada deprimida por Eu-
ropa. En segundo lugar, argu-
mentan os nacionalistas, os
fondos que lles concedeu Euro-
pa aos nosos sectores produti-
vos non foron unha regalía, se-
nón un acordo de pago, “non
beneficioso por certo”,  defen-
de Xosé Manuel Beiras nos
seus mitins, “polo desmantela-
mento dos nosos sectores pro-
dutivos mentres os países do
centro de Europa se facían cos
nosos mercados”.

Compendio
dos tratados anteriores

O actual Tratado da UE, redac-
tado a xeito de constitución, re-
coñecen os do “si” e os do
“non”, o que fai é unificar os
distintos tratados anteriores e
refundilos nun novo tratado que
naceu froito dos pactos dos Es-
tados membros, e non da vonta-
de dos lexisladores. A Comisión
redactora foi moito máis alá do
que querían a maioría dos Esta-
dos membros. Sufrindo logo re-

cortes como o recoñecemento
dos pobos que compoñen Euro-
pa, que foi finalmente suprimi-
do do Tratado por imposición da
dereita europea comandada por
José María Aznar.

Tanto a súa xénese como o
xeito de redactala, sen unha
verdadeira asemblea constituín-
te e sen a participación dos ci-
dadáns, explica, por unha parte,
a amplitude do tratado, pois re-
colle en anexos a maior parte
das disposicións anteriores, co-
mo os minguados avances na
construción dunha “verdadeira
Europa política”.

Os do “si” –todos os parti-
dos defenden un “si crítico”–
consideran que aínda coas innu-
merábeis lagoas e eivas, “é un
importante paso adiante cara á
construción dunha verdadeira
Europa”. Trataríase de “apro-
veitar esta oportunidade para
conseguir logo maiores metas
de política común, avanzando
na unión política”, afirma o se-
cretario xeral do PSdeG-PSOE,
Emilio Pérez Touriño.

Existe tamén un debate sobre
o que representa este tratado pa-
ra as nacións europeas sen Esta-
do. No BNG consideran que non
recoñece o pobo galego como
detentador de dereitos. Con esta
postura coinciden tanto PP coma
PSOE, facendo fincapé en que
con “esta Constitución son im-
posíbeis os separatismos ou ou-
tras fórmulas que modifiquen os
actuais Estados”, en palabras da
vicepresidenta do goberno esta-
tal, María Teresa Fernández de
la Vega.
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REFERENDO EUROPEO

O Tratado aplicarase aínda que algúns estados o rexeiten,
os referendos non son vinculantes

A consulta do día 20 só vale para comprobar
a adhesión ao actual modelo

AFONSO EIRÉ

Nesta campaña do referendo europeo non se está a debater un “si” ou un “non” a Europa, senón o
camiño para construír unha “verdadeira Europa”, aínda que tamén como cada quen entende esa “Eu-
ropa”, mesmo cal é a “identidade europea”. Os que piden o “non”  apostan por “outra Europa” e os
que piden o “si” non se mostran satisfeitos con este tratado. Ao fondo, as eleccións autonómicas.

Jose Luis Rodríguez Zapatero visitou Vigo o sábado 12 de febreiro.                                                                   PACO VILABARROS



Hai nacionalistas que non
ollan que sexa así, aínda que
pensan que é este o espírito que
a maioría dos Estados lle que-
ren dar ao tratado. Tanto PNV
como CiU, logo de imnumerá-
beis discusións internas, chega-
ron a esta conclusión, aínda
que, desde EA e ERC, favorá-
beis ao “non”, afirman que ao
final “se impuxeron os intere-
ses da dereita nestes partidos
sobre a visión nacionalista”.
PNV e CiU valoran que este
tratado permite “maior coope-
ración transfronteiriza”, algo
importante tendo en conta que
estas dúas nacións se estenden
en dous Estados, o francés e o
español.

Tamén hai un sector do na-
cionalismo galego (Esquerda
Nacionalista e un grupo capita-
neado por Camilo Nogueira)
que considera que este tratado,
con non ser satisfactorio, é “un
paso adiante”. Nogueira afirma
que “é posíbel unha Galiza con
identidade propia nesta Europa”
e que este tratado “abre unha
nova “época á altura de Revolu-
ción Francesa”.

Anxo Quintana, pola súa
banda, considera que “outra
Europa é posíbel”, e que o BNG
ten a obriga de loitar “por com-
promiso ético, por valores e por
principios, por unha Europa
máis social e na que se recoñe-
zan os dereitos dos pobos. Nos
dámoslle un si, a Europa, pero
non a esta Europa. Á Europa
dos pobos e non á Europa dos
mercados”.

“Votar si é ir de comparsa de
algo que nada ten que ver cos
nosos intereses e que, aínda, no
caso galego e no aspecto obrei-
ro e popular, vai contra deles”,
afirma Xosé Luís Méndez Fe-
rrín, moi crítico cos nacionalis-
tas que votan si. Compáraos cos
meniños inocentes que van de-
trás das bandas cuns guizos fa-
cendo que tocan “e coidan que
son da banda”.

O aspecto social

Hai outro aspecto no que dis-
crepan os do “si” e os do “non”:

o social. “Este tratado minosva-
lora a democracia, configuran-
do unha Europa dos Estados e
retrocede no social”, afirma
Gaspar Llamazares, dirixente
de IU.

Mentres tanto UGT e CC OO
defenden o si porque “existen
convenios que xa son a nivel eu-
ropeo, polo que van saír benefi-
ciados os traballadores galegos
ao aumentarlles o salario”.

Desde a CIG, polo contra,
móstranse contrarios a este tra-
tado pola política social que
implanta, que “vén representar
o desmantelamento do estado
do benestar, ao que, por outro
lado, a Galiza aínda non che-
gou”.

Con este modelo de UE “só
uns cantos poden producir, im-
ponse a agricultura industriali-
zada e prímase os transxénicos
e o abandono do agro”, afir-
man desde o Sindicato Labre-
go Galego, en consonancia coa
maioría dos sindicatos de Eu-
ropa. 

Outros colectivos que de-
mandan o non no referendo po-
ñen de manifesto como “a políti-
ca fiscal é cuestión de cada Esta-
do, polo que o único que marca-
rá o Banco Central son as políti-
cas de mercados”.

Estes colectivos tamén criti-
can que o tratado recoñeza a
persistencia da pena de morte e
a supeditación militar de Euro-
pa á OTAN, quere dicir, aos EE
UU. É, precisamente, a constru-
ción dunha Europa como con-
trapoder dos ianquis un dos ar-
gumentos do PSOE para de-
mandar o si. Pero, casualmente,
dos distintos resumes que se re-
partiron do tratado, non apare-
cen os puntos conflitivos antes
citados.

Sexa como sexa, o referendo
que se vai votar o próximo do-
mingo non é vinculante, aínda
que José Luis Rodríguez Zapa-
tero se comprometeu a xestionar
ese hipotético non. Polo tanto, a
lectura dos resultados farase no
Estado en termos de confronta-
ción PP-PSOE e, na Galiza, co-
mo indicativo da puxanza do
nacionalismo de cara ás elec-
cións autonómicas.♦
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REFERENDO EUROPEO

O luns 14 de febreiro púxose en
marcha a segunda gran reconver-
sión naval que se produce en Fe-
rrolterra. Máis de 1.400 traballa-
dores non foron traballar come-
zando un período de vacacións
previo á súa prexubilación.

Este segundo desmantela-
mento naval prodúcese sen que
o goberno central teña presenta-
do un plano para paliar os seus
efectos. José Luis Rodríguez
Zapatero prometera que mante-
ría o emprego e que salvaría os

estaleiros, en declaracións reali-
zadas o 10 de outubro do ano
pasado. Dous meses despois, o
ministro de Industria, José
Montilla, comprometíase tamén
a “reconstruír e reforzar o teci-
do produtivo” de Ferrolterra.

Tampouco o goberno auto-
nómico puxo en marcha aínda
medida ningunha para revitali-
zar a comarca, manténdose á
expectativa do que faga en Ma-
drid o executivo socialista.
Mentres tanto, Andalucía xa

creou unha oficina para canali-
zar posíbeis axudas, aínda que,
se ollamos 20 anos atrás, data
do primeiro desmantelamento,
estas iniciativas non serviron de
moito.

A liquidación de 704 postos
de traballo en Fene e 701 no Fe-
rrol, que deixa practicamente
desmantelado a ASTANO e sen
posibilidade de construír barcos
non militares, é consecuencia
do acordo de reestruturación
imposto pola UE, e asinado hai

dous meses polos sindicatos
UTG, CC OO e UGT, acordo
que contou coa oposición da
CIG e do BNG.

As factorías navais de Fene
e Ferrol quedaranse con tan só
2.374 traballadores. En 1985,
cando o primeiro desmantela-
mento, só ASTANO empregaba
directamente a 5.582 persoas.

Pero existen outros datos in-
dicativos máis alarmantes aín-
da: dun total de 4.040 traballa-
dores que van ser prexubilados

forzosamente pola SEPI en todo
o Estado, Ferrol pon a terceira
parte. Estamos, polo tanto, co-
mo afirma o comentarista Fer-
nando Ónega “ante unha recon-
versión que paga fundamen-
talmente Galiza. Non se tiveron
en conta nin un só dos criterios
que a poderían favorecer: nin o
económico, nin o histórico, nin
o tecnolóxico, nin o social. Ou-
tras factorías, singularmente as
andaluzas e Sestao, recibiron un
mellor trato”.♦

O estaleiro de Astano pasa de 1.064 empregados a só 360
O goberno central executa
o segundo desmantelamento naval esixido pola UE

Anxo Quintana pediu o ‘non’ en Lugo.                                                                                                           PEPE ÁLVEZ / AGN

Mariano Raxoi, José Manuel Durão Barroso e Manuel Fraga nun mitin en Compostela.                                         PEPE FERRÍN / AGN



■ X.L. BARREIRO RIVAS (Pro-
fesor de Ciencia Política e ex
presidente da Xunta): “A pesar
de que o acordo que establece
unha Constitución para Europa
é, en termos técnicos, un Trata-
do, non cabe dúbida de que, se
analizamos o texto con perspec-
tiva política e facendo pé nos
seus aspectos substanciais, esta-
mos diante dunha verdadeira
Constitución”.

■ CARLOS AYMERICH (Profe-
sor de dereito e ex deputado do
BNG): “Mantense íntegro o nú-
cleo monetarista introducido en
Maastricht ao que se subordenan
o resto dos valores, obxectivos e
mesmo os dereitos e liberdades
declarados no Tratado”.

■ BNG: “Até o de agora, a
UE ten determinado para Galiza
políticas económicas que incidi-
ron negativamente no país, na súa
base material, produtiva, social e
demográfica, e o Tratado consti-
tucional vén reafirmar estes mes-
mos principios. Pensamos que
son maioría os cidadáns que sen
renunciaren a ser europeos non
están dispostos a que a Unión se-
xa de novo sinónimo de reconver-
sión industrial, cotas lácteas ou
retallamentos da capacidade ex-
tractora da nosa frota pesqueira.
Fronte ao modelo produtivista
que presenta o Tratado, onde se
reafirma a estrutura dunha unión
económica arredor dun mercado
e moeda únicos, o BNG defende
unha Constitución que aposte po-
la sustentatibilidade, que desen-
volva un modelo económico e so-
cial de benestar no que as políti-
cas se poñan ao servizo da socie-
dade e non do mercado”.

■ PP: “Europa é descrita como
unha unidade plural asentada ex-
clusivamente sobre Estados, e esta
diversidade estatal está ao servizo
dos cidadáns: dos homes e mulle-
res que son os únicos titulares dos
dereitos e liberdades recoñecidas
como a columna vertebral da
Constitución Europea que se nos
somete a referendo. Que Europa se
organice unitariamente en torno a
Estados supón respectar a identida-

de soberana dos Estados membros.
Concretamente, salvagarda as que
son as expresións máis plásticas da
súa soberanía: a integridade terri-
torial, o mantemento da orde cons-
titucional e a seguranza nacional.
De feito, o Tratado salvagarda a
intanxibilidade das fronteiras exis-
tentes. Aínda máis toda alteración
unilateral da integridade territorial
e soberana dun Estado levada a ca-
bo fóra da súa legalidade constitu-
cional entrará en colisión directa
co Tratado”.

■ PSOE: “O seu rexeitamento
non abriría un novo proceso cons-
tituínte do que saíse unha Carta
Magna perfecta, senón que pecha-
ría a perspectiva constitucional e
deixaría en funcionamento o Tra-
tado de Niza, o que prexudicaría
directamente a cidadanía proque
situaría a Unión na vía do estanca-
mento e do retroceso, establecen-
do a primacía do mercado sobre
os valores e obxectivos do mode-
lo social europeo, impedindo a ac-
tuación comunitaria autónoma na
escena internacional e mantendo o
déficit democrático”.

■ CC OO: “A valoración do
novo Tratado debe sustentarse en
se supón un avance ou non con
respecto ao que está en vigor.
Sen dúbida supón un avance e a
alternativa real a este proxecto
non é máis Europa social e  máis
dereitos dos pobos, senón máis
mercado e unilateralismo”.

■ CONFEDERACIÓN DE EMPRE-
SARIOS DE GALICIA (CEG): “A
Constitución vén refrendar cada
un dos logros alcanzados no to-
cante á eliminación de barreiras
e o camiño cara a consolidación
do mercado único. Para a activi-
dade empresarial, significa a uni-
ficación e simplificación dos
principios básicos que deben re-
xer nunha economía de mercado
aberta e flexíbel”.

■ CIG: “A Constitución refor-
za a autonomía do Banco Central
Europeo (que fica á marxe das de-
cisións políticas e de calquera
mandato dos cidadáns). Ademais,
resérvalle ao Consello Europeo
(ou sexa aos gobernos dos estados

membros) a decisión sobre as
cuestións fundamentais. O artigo
46 consagra o acceso de lobbies e
grupos de presión nos procesos de
toma de decisións. Convén saber
que hoxe máis de 200 empresas
transnacionais teñen representa-
ción en Bruxelas, ademais de 500
grupos de presión industriais”.

■ UGT: “A nova Constitu-
ción recoñece especificamente o
papel dos interlocutores sociais e
do cumio tripartito; a economía
social de mercado e o pleno em-
prego figuran entre os obxecti-
vos da Unión, así como a promo-
ción da xustiza social, a solida-
riedade entre as xeracións e a
loita contra a exclusión social e a
discriminación”.

■ SINDICATO LABREGO GALE-
GO (SLG): “A Constitución Eu-
ropea propón que sigan desapa-
recendo as explotacións labre-
gas, que se continúe co proceso
de concentración e deslocaliza-
ción da produción; que continú-
en pechando as pequenas e me-
dianas empresas de transforma-
ción e comercialización agrícola;
que continúen aumentando a po-
lución do medio ambiente onde
se concentra a produción e sigan
os desastres por erosión, incen-
dios, etc., nas zonas que quedan
desertizadas; que se continúe co
abaratamento dos custos de pro-
dución da alimentación animal,
coas consecuencias que xa temos
vivido (clembuterol, vacas tolas,
etc.)”.

■ UNIÓNS AGRARIAS (UA):
“A Constitución é positiva para os
gandeiros e agricultores, en parti-
cular, e para os 500 millóns cida-
dáns europeos, en xeral. Temos
que ir máis alá do sector. Antes
que agricultores somos cidadáns.
E como cidadáns adquirimos un
compromiso co país no que vivi-
mos e sobre todo coa Unión da
que formamos parte, que é Euro-
pa. É moi difícil que non haxa
ningún gandeiro ou agricultor, in-
cluídos os galegos, que estea de
acordo cos enunciados de calque-
ra reforma que se fai da Política
Agraria Común. Iso sucede por-

que unha vez que se aplica, vemos
que calquera parecido da reforma
coa realidade é pura coincidencia.
Vemos na aplicación práctica co-
mo o 80% dos agricultores seguen
a percibir o 20% das axudas. Ve-
mos que as grandes sociedades e
as multinacionais son as que teñen
garantidas o cobro das axudas até
o 2014 polo simple feito de perci-
bilas con anterioridade, non por
outros criterios. Hai que loitar
contra estas inxustizas, pero desde
Europa”.

■ X.R. BARREIRO FERNÁNDEZ
(Catedrático de Historia): “A for-
ma de recoñecer o meu dereito a
participar dunha cultura propia e
de ter un idioma propio é tan obli-
cua que mesmo parece que en vez
de recoñecerse o dereito, dá a sen-
sación de que se trata de tolerar a
excepción. A desatención na
Constitución ás culturas minorita-
rias parte do feito de que son os
Estados, e só os Estados, os que
constitúen a base de lexitimación.
Os demais territorios, aínda que
teñan gobernos propios, non teñen
fundamento de lexitimación. Por
iso as rexións aparecen en forma
tan vergoñosa que só merecen un
tratamento marxinal. Como inte-
lectual humanista tampouco me
atopo referido en ningún dos arti-
gos da Constitución. Só se fala de
investigación tecnolóxica. Un non
sabe como o tan celebrado patri-
monio cultural europeo poderá ser
interpretado, investigado e defen-
dido. Esta Constitución cobre cer-
tamente as miñas demandas de so-
lidariedade, pero non as miñas de-
mandas de singuralidade.

■ ANTONIO ERIAS (Catedráti-
co de Economía Aplicada e de-
putado polo PP): “Atopámonos
diante dun Tratado continuista
en materia económica, no que
queda moito traballo para acadar
o soño europeo. O que si vén a
representar é un avance, aínda
que non resulte definitivo (pois
debemos entender todo isto co-
mo un proceso dinámico) para a
unión política de Europa”.

■ XOSÉ FORTES BOUZÁN (His-
toriador e militar retirado, ex

membro da Unión Militar Demo-
crática, UMD.): “O Tratado reflec-
te a falta de madurez, unidade e
autonomía no ámbito militar, pos-
ta xa de manifesto nos conflitos da
ex Iugoslavia e na guerra do Iraq.
Os artigos relativos á política de
seguridade adoecen de timidez,
ambigüidade e voluntarismo, e
tenden a manter o status quo ante-
rior, é dicir, o paraugas da OTAN”.

■ X.Mª GARCÍA VILLARVERDE
(Membro da directiva da Aso-
ciación para a Defensa Ecolóxica
de Galiza, ADEGA): “A cidada-
nía aínda está a tempo de apro-
veitar a oportunidade brindada
pola iniciativa de dotar a UE
dunha Carta Magna. Podemos
provocar a abertura dun verda-
deiro proceso constituínte
(con)federal europeo, aberto e
participativo, que procure a cons-
trución dunha outra Europa”.

■ SEVERINO XESTOSO (Capi-
tán da Mariña Mercante e profe-
sor na Escola Náutico-Pesquei-
ra): “A pesca é un dos piares nos
que se sostén este país que cha-
mamos Galiza, arredor do sector
extractivo móvense cantidade de
empresas de moi diferentes ra-
mos (até setenta segundo un es-
tudo da U. de Santiago), moitos
miles de homes e mulleres están,
dunha ou outra forma, relaciona-
dos con este sector. Teñámolo
moi en conta no momento de co-
ller a papeleta para ir a urna”.

■ PLATAFORMA GALEGA POLO
NON Á CONSTITUCIÓN EUROPEA:
“Todo proceso constitucional ten
que partir dun requisito previo: a
construción desde a base dunha
asemblea constituinte. Mais a UE
non deu estes pasos; o texto que
se vai votar non referendo foi ela-
borado por unha convención de
200 sabios, dirixida polo ex Pre-
sidente francés V. Giscard, e pre-
sentado sen ningunha corrección
ao Consello de Europa para a súa
ratificación. Aínda máis. O re-
ferendo é consultivo e non vincu-
lante; e no caso dunha nación sen
estado como Galiza o rexeitar
masivamente, tal acto non tería
influencia na decisión”.♦
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As dúbidas
Tratado ou Constitución, rexións ou estados, social ou neoliberal, autonomía

militar ou submisión á OTAN e, ademais, hai alternativa?

O referendo sobre o novo tratado da UE non veu acompa-
ñado, por parte das institucións que o promoven, dun de-
bate profundo. En ben de casos, están a ser os opositores

os que animan o seu coñecemento social. Aquí pulsamos
algunhas das opinións xurdidas estes días, recollidas da
obra Visións desde Galiza, recentemente editada por Baía.

Xosé Ramón Barreiro Fernández, Xosé Fortes Bouzán, Xesús Palmou (PP), Antón Fontenla (Confederación de Empresarios) e Lidia Senra (Sindicato Labrego Galego).



Parece un referendo no que hai
cuestións máis importantes
que estar a favor ou en contra.

O propio marco da discusión
confunde os contidos. Dunha
banda hai un desinterese do pú-
blico non iniciado, fóra dos parti-
dos e dos sindicatos: un desleixo
xustificado porque nin a aproba-
ción nin a recusación do proxecto
pode considerarse fundamental.
Como poden dicirnos que o texto
define a nosa actitude de futuro
perante Europa? A vice-presiden-
te do Goberno de Zapatero, Tere-
sa Fernández de la Vega asegura
que quen non o apoie está votan-
do polo terrorismo. Doutra banda
temos unha disxuntiva. A cidada-
nía máis consciente apoia o plano
ou ben oponse a el. 

Cal é logo a esencia do Plano? 
A filosofía do neo-liberalis-

mo, aínda que baixo forma confu-
sa e de xeito diagonal entre os ac-
tores do texto e as posicións real-
mente políticas. É curioso que
aquí veñan Chirac e Schröder fa-
lar con Zapatero. Chirac defende
o estatismo da burocracia capita-
lista francesa contra o sistema
norteamericano, que está máis
defendido por Schröder. O electo-
rado desconcértase porque ambos
se presentan xun-
tos na defensa da
Constitución. Por
que convoca tanta
opinión en contra?
Porque non repre-
senta o avance so-
cial e porque non
incorpora unha
dialéctica demo-
crática dos pobos.
A constitución é
dos Estados. A
parte que incorpo-
ra a Declaración
Universal de De-
reitos Humanos
úsase coma un en-
gado para facer-
nos crer que pro-
move a igualdade.
Doutra parte hai unha acritude
enorme no debate. A Fabius chá-
manlle apóstata por pedir o non. 

A Constitución canto pode
avanzar a unidade continental?

A unidade non existe por dú-
as causas. Para termos unha uni-
dade supra-nacional sería preciso
un plano coherente e organizado
e non hai tal e, en segundo lugar,
compriría independencia doutros
centros de poder. O vector do po-
der militar, esencial para desen-
volver unha política exterior
independente. O concepto de
independencia desapareceu do
texto para compracer os nortea-
mericanos e á OTAN. O que te-
mos e a Javier Solana e a OTAN.
Europa vive a contradición entre
o estatismo da dereita francesa, a
copia do modelo norteamericano
de Alemaña e Italia e o Reino
Unido que actúa dende a perife-
ria no papel dun cabalo de Troia.
Os norteamericanos quixeron
sempre que Europa funcionase
coma un gran mercado. Que re-
sultados se poden adiantar nese
marco? Será aceptado en Alema-
ña e Italia. O debate en Francia é
moi importante, cunha escisión
no Partido Socialista á que se su-
maron organizacións coma a
CGT. En contra do Plano hai un
movemento social. 

Podería resumir as vanta-
xes do non? 

O Plano é un recocido de 460
páxinas que proceden dos dife-
rentes tratados anteriores con
máis de 1.000 páxinas. Os gober-
nos que están a prol do plano co-
ma os de España, Francia, Ale-
maña e Italia xogan unha política
de mercadotecnia política. Que
se pode esperar do non? Que
lembre a filosofía económica do
neoliberalismo que está, a longo
prazo, no texto e que dea teste-
muña de que isto se pode parar.

Non esquezamos
que en Franza ga-
ñara o si a Maas-
tricht por un 50
por cento e pou-
cas décimas. 

Que elemen-
tos da filosofía
neoliberal de
Maastricht sa-
lientaría no tra-
tado que se vai
sancionar? 

Por exemplo
a deriva semánti-
ca, que expresa
unha posición
ideolóxica e que
vai dende “o di-
reito ao traballo”
deica “o direito a

traballar”, que xa foi denunciado
por A Nosa Terra. Cando un tra-
ballador non quere ir a unha fol-
ga todos o defenden e lembran o
seu dereito a traballar, pero nin-
guén se acorda dese dereito ao
ver que os xóvenes, despois de
rematar os estudos, van ao paro.
Como economista quero chamar
atención tamén sobre o exemplo
do Airbus. Sabíase que a presión
norteamericana de Boeing podía
ser resistida polo avión de trans-
porte europeu de gran capacidade
e están a lembrar que Carlos Sol-
chaga, como ministro socialista,
opúxose a que Iberia renovase a
súa flota co Airbus o que puña o
proxecto en perigo. Os franceses
queren que siga a existir unha di-
rección estatal da tecnoloxía por-
que temen que a pequena e me-
diana empresa sexa absorbida
polas transnacionais de base nor-
teamericana e alemá. Os alemáns
non queren que exista a dirección
estatal da tecnoloxía, a autono-
mía do Estado na investigación,
senón que a investigación depen-
da do que fan as grandes empre-
sas e do que decida o mercado.
Este debate sobre a tecnoloxía é
esencial en todo o mundo. No
centro do sistema no que vivimos
hai dúas grandes contradicións
sistémicas: a do medio ambiente

e a do desenvolvemento técnico.
A Declaración de Lisboa, que de-
fende a investigación europea, é
papel mollado. A eficacia social
da tecnoloxía está en contradic-
ción directa coa apropiación. O
saber tecnolóxico non é funxíbel. 

Podería explicalo? 
Entenderase se o compara-

mos cunha receita de cociña, que
non se gasta cando a dás. Pola
contra neste sistema económico é
preciso que non se entregue sen
transacción o coñecemento tec-
nolóxico. O mecanismo para im-
pedir a entrega da tecnoloxía son
as patentes. Unha das grandes
contradicións do capitalismo mo-
derno dáse entre a apropiación
individual da tecnoloxía e a nece-
sidade de que a tecnoloxía produ-
za beneficios sociais. A persoa
que fai a receita de cociña e en-
trega o seu coñecemento a outra

pode beneficiarse da nova expe-
riencia de quen recibe a fórmula,
que, se cadra, incorpora melloras
nela. Así sucedeu coa pequena e
mediana industria europea dirixi-
da con certa neutralidade dende o
sector público para facer o Airbus
xa que renunciou a facer o avión
no país que fose máis barato. Iso
sería beneficiarse dos subsidios
que norteamérica entregaba a Bo-
eing na súa dobre concepción de
empresa militar e política.  

Nun traballo seu sobre Ma-
astricht, de setembro de 1992,
denunciaba a ausencia de polí-
tica industrial da UE. Ten este
texto a mesma carencia?

No tratado de Maastricht ha-
bía un único e breve artigo dedi-
cado ao tema da Industria que era
expresión dunha política de libe-
ralismo sectario que non resistía a
menor comparanza coas estrate-

xias seguidas por Xapón e os cha-
mados Dragóns Asiáticos. Incluía
a previsión de que aquel enfoque
estaba levando a Europa a níveis
crecentes de paro e unha posición
decrecente fronte outros centros
de poder económico. Digan o que
digan algúns ideólogos da socie-
dade posindustrial, o sector in-
dustrial é, e seguirá sendo por
moito tempo, a clave do desen-
volvemento económico. Hai eco-
nomistas norteamericanos que in-
sisten en que manufacturing mat-
ters, fabricar é importante.

Pode existir un modelo ca-
pitalista que non sexa o norte-
americano? 

Respondería con outra per-
gunta: hai realmente contrapeso
social e político como para opor-
se ao sistema de mercado? Dunha
parte temos a idea defendida por
Karl Polanyi de que a economía
ten que resolver as necesidades
sociais; doutra a idea ortodoxa de
que o intercambio conduce a un-
ha maior eficacia e abundancia.
Hai unha ruptura total entre as dú-
as tendencias. Hai quen defende
que os mecanismos de mercado
producirán unha maior abundan-
cia e converxencia entre os po-
bos, a traveso dunha mellor distri-
bución. Os economistas radicais
coidamos que se vai producir un-
ha fase de crecemento lento no
que non vai haber converxencia e
as diferencias de tipo económico
serán, a cada, máis violentas.  De-
lors parafrasea a definición de
Obxecto Político non Identificado
(OPNI) e chámalle á Constitución
Obxecto Político non Identifica-
do. Discutimos unha constitución
OPNI, confusa en todo. 

Por que atrae aos Estados de
Europa o modelo americano?

A imitación de América ten
como fundamento o superior
crecemento e produtividade dos
Estados Unidos. Por que medra
máis? Porque hai máis emprego
en Norteamérica. Por que? Por-
que hai un empobrecemento do
traballador norteamericano. Hai
unha cita dun traballador dos Es-
tados Unidos que conta como a
unidade familiar vivía antes do
seu salario con casa, coche e mu-
ller na casa. Agora traballan o
home e a muller pero o salario
real baixou e aumentaron as ho-
ras traballadas. Quen quere imi-
tar este sistema? Quen queira ter
moitos beneficios cunha man de
obra barata. O Fordismo e a idea
dunha negociación a xeito entre
a empresa e a clase obreira era
doada cando había un pastel que
medraba. Agora a economía está
moito máis estancada do que se
cre, coas estatísticas falseadas o
único xeito da burguesía manter
o seu predominio e crear máis
desigualdade e ficar con máis
parte do pastel. Cando nos din
que Norteamérica medrou temos
que desconfiar: a estatísticas da
produtividade están falseadas e,
máis aínda, as do emprego. A ta-
xa de paro en Norteamérica e do
10% ou máis, igual ca da Europa
máis avanzada. O funcionamen-
to do modelo americano non é
superior polo de agora ao vello
modelo. Por razóns de clase qué-
reno imitar alemáns e italianos.
O que se aprecia é unha división
enorme entre Inglaterra, Alema-
ña e Franza.♦
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Xosé F. Pérez Oia
‘Entre Francia e Alemaña hai diferenzas cruciais’

A renuncia progresiva dos Estados europeos á investigación e á política indus-
trial, a prol doutros centros de decisión, fora tratada nestas mesmas páxinas na
altura do Tratado de Maastricht polo economista Xosé Fernando Pérez Oia, que
foi membro do Secretariado das Nacións Unidas. Nesta entrevista traza o cer-
ne neoliberal da Constitución e vaticina unha UE caracterizada polo modelo
antergo do capitalismo comercial como contratipo do capitalismo industrial.

‘Nos EE UU hai
máis emprego,
traballan máis para
gañar o mesmo.
Na UE,
salvo Francia,
todos queren seguir
o modelo
norteamericano”



No passado 3 de Fevereiro falecia em
Bedford (Massachusetts, Estados Uni-
dos), aos 100 anos de idade, Ernst Mayr,

vulto proeminente da biologia evolutiva do sé-
culo XX. Nestas linhas, propomo-nos glosar su-
cintamente a trajectória e contributos deste exí-
mio cientista, alcunhado ‘o Darwin do século
XX’, sem esquecermos a feliz circunstáncia de
a sua obra ter dado ensejo à realizaçom de al-
gumha das até agora escassas traduçons exis-
tentes em galego de textos científico-técnicos.

Nascido em 1904 em Kempten (Aleman-
ha), Ernst Mayr cedo deu mostras de umha in-
saciável curiosidade pola natureza, até o ponto
de, com só dez anos de idade, ele ser capaz de
identificar todas as espécies de aves da sua co-
marca, e, com 17, reconhecer à perfeiçom o
chamamento de cada umha delas. Tais eram os
dotes de observador da natureza do jovem Mayr
que, em 1925, o insigne ornitologista Erwin
Stresemann (1889-1972), deslumbrado por um
trabalho que aquele publicara sobre certa espé-
cie de pato, convence Mayr a deixar os estudos
de Medicina que havia pouco encetara e a trans-
ferir-se para Berlim para cursar Zoologia. Num-
ha carta a um colega, Stresemann, na altura con-
servador do Museu de História Natural de Ber-
lim, escreve a propósito de Ernst: “Descobrim
umha futura estrela, com um instinto fabuloso
para a Sistemática”. No museu berlinês, e sob a
orientaçom de Stresemann, Mayr prepara a sua
tese doutoral, acerca da distribuiçom geográfica
do serim (Serinus serinus), e, num tempo ex-
cepcionalmente curto, doutora-se em 1926.
Pouco depois, aos 23 anos, ao nosso autor é ofe-
recida umha rara oportunidade, que marcará a
sua posterior carreira científica: de Fevereiro de
1928 a Abril de 1930, Mayr embarca numha sé-
rie de expediçons zoológicas à Nova Guiné e ao
arquipélago das Salomom, que, financiadas por
lorde Rothschild –magnata apaixonado pola
história natural– e polo American Museum of
Natural History, tinham por objectivo o estudo
da avifauna do Pacífico meridional. Neste re-
moto quadro geográfico de montanhas e flores-
tas tropicais, ainda hoje pouco conhecido do
ponto de vista faunístico (em 1990, por exem-
plo, eram aí descritas as únicas aves venenosas
de que até agora se tem notícia), Mayr dedicou-
se a recolectar e a observar aves, de modo que,

na altura de finalizar a expediçom, conseguira
reunir umha colecçom de 3.000 exemplares
(entre os quais, belíssimas aves-do-paraíso, pá-
xaros da família Paradisídeos).

Precisamente, o estudo dos padrons de va-
riaçom e distribuiçom geográfica das aves do
Pacífico meridional, segundo eles
podiam ser apreciados nessa e nou-
tras colecçons, permitiu a Mayr,
contratado desde 1931 como con-
servador do American Museum of
Natural History de Nova Iorque,
dar resposta a umha questom chave
da biologia evolutiva que, ainda
após a publicaçom de A Origem
das Espécies, de Charles Darwin,
permanecia obscura: como é que se
originam as espécies? Com efeito,
na sua obra Systematics and the
Origin of Species (1942), Mayr fai
notar que é o isolamento espacial
das populaçons, mediante barreiras
geográficas, que determina o pro-
cesso da especiaçom, ao impedir a
troca de genes entre conjuntos de
indivíduos que vam acumulando
diferenças ao longo do tempo, à
medida que progride a sua adaptaçom aos co-
rrespondentes ambientes. Além disso, nesta obra
Mayr propom umha nova definiçom de espécie,
baseada na existência de comunidades reprodu-
tivas independentes, que se revela  mais harmo-
niosa com os factos da natureza do que todas as
anteriormente enunciadas. A introduçom deste
conceito biológico de espécie e deste modelo de
especiaçom, dito especiaçom alopátrida, tem-se
entretanto tornado um marco da biologia evolu-
tiva, a assinalar Mayr, junto com o genético T.
Dobzhansky, os zoólogos B. Rensch e J. Huxley
e o paleontologista G. G. Simpson, como um
dos arquitectos da teoria sintética da evoluçom,
teoria que, de facto, viria a coonestar nos decé-
nios de 1930 e 1940 o edifício conceptual cons-
truído por Darwin (em especial, o seu conceito
de selecçom natural) com os novos achados da
Genética, da Sistemática, da Biogeografia e da
Paleontologia.

Em 1953, aceitando um convite da Univer-
sidade de Harvard, Mayr passa a reger a cáte-
dra ‘Alexander Agassiz’ de Zoologia e a dirigir

o Museu de Zoologia Comparada dessa univer-
sidade na cidade de Cambridge (Massachu-
setts), onde permanecerá até a sua jubilaçom,
como professor emérito, em 1975. De 1963 da-
ta o seu livro Animal Species and Evolution,
em que se lançam os alicerces da actual ciência

da biodiversidade e o qual, ainda
hoje, representa um dos compên-
dios mais importantes de Biologia
Evolutiva. Desde o início da sua
carreira até o seu falecimento,
Mayr descreveu 27 espécies e 445
subespécies de aves e publicou
290 trabalhos originais de tema
ornitológico (o último, de parceria
com Jared Diamond, já em 2001!:
The Birds of Northern Melane-
sia), mais do que qualquer outro
especialista. Mas, se impressio-
nante foi a dedicaçom de Mayr à
investigaçom da Evoluçom e da
Sistemática, após a jubilaçom a
sua carreira ainda se veria coroada
polo cultivo de mais dous cam-
pos, campos em que o nosso autor
também atingiria a excelência, a
saber, a História da Biologia e a

Filosofia da Ciência. No domínio da História
da Biologia, Mayr publicou em 1982 The
Growth of Biological Thought. Diversity, Evo-
lution, and Inheritance, obra monumental em
que o nosso autor, com um estilo mui pessoal,
recapitula e analisa o desenvolvimento dos di-
versos conceitos e teorias que caracterizam a
Biologia moderna. Quanto à Filosofia da Ciên-
cia, deve salientar-se o seu volume This is Bio-
logy (1997), em que reclama para a Biologia
umha posiçom autónoma –e central– no con-
junto das Ciências Naturais, destacando as suas
especificidades epistemológicas, incompreen-
didas ou nom suficientemente atendidas nos es-
tudos de filosofia da ciência precedentes.

E, para além de todos estes méritos, os ci-
dadaos (pre)ocupados com a promoçom da nos-
sa língua na Galiza temos umha motivaçom adi-
cional, esta de carácter “local” ou “específico”,
para honrarmos a memória de Ernst Mayr, e à
qual podemos referir-nos como as ressonáncias
galegas da obra de Mayr: trata-se, naturalmente,
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Se un estranxeiro
lese as colaboracións
de prensa destes días
chegaría á conclusión
de que os
nacionalistas galegos,
sen fisuras, piden o si
ao tratado da UE.

Todo está claro no
Irak. As eleccións, o
novo goberno, os
marines... Unicamente
subsiste unha dúbida:
contra quen loitamos?
Quen é a resistencia?
Dixeron que Sadam,
logo os baasistas,
despois Al Qaeda,
despois os
fundamentalistas (que
agora gañaron as
eleccións), tamén que
os sunnitas, os
estranxeiros sirios e
iranianos infiltrados...
Xa o sabía a
Inquisición: o diaño
ten mil caras.

Din o PP e máis o
PSOE que non
actuarán contra Paco
Vázquez polo asunto
do topónimo. Non
queren xudicializar a
vida política. Teñen
razón. O que pasa é
que non se trataba de
xudicializar nada,
senón de que un
alcalde cumpra as
sentenzas ditadas.
Ora ben, se PP e
PSOE, ambos de
acordo, pensan que os
representantes dunha
institución non están
obrigados a cumprir
as sentenzas xudiciais
que o digan alto e
claro, para todos e
para todo. Non vaia

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Morre Ernst Mayr, gigante da biologia
com ecos na cultura galega

CARLOS GARRIDO

Ernst Mayr foi o mais importante cientista no ramo da Biologia Evoluti-
va do século XX. A sua relaçom com Galiza é notória en várias traduçons.

‘Mayr
descreveu

27 espécies e
445 subespécies

de aves e
publicou 290

trabalhos
originais
de tema

ornitológico”

Cartas

20-F
Son máis europeísta ca america-
nista (do norte) e sinto non poder
celebrar a consecución dunha Eu-
ropa forte e humana, que lles fixe-
se fronte, sen armas, aos domi-
nadores do mundo, por aquilo do
“non matarás”. Pero  dende Gali-
cia, quizais o país máis europeo
do Estado español, que non gusta
dos touros, a bronca, o ruído e a
jarana, non lle podemos dicir si
ao tratado constitucional (non é
unha Constitución) de Europa,
porque os diversos acordos eco-
nómicos da Unión lesionaron o te-
cido agrícola e industrial da nosa
terra. Os xefes de Bruxelas debían
saber que os galegos somos a xen-
te que ten o mellor leite do mun-
do. Se tivésemos máis mala leche,
seguro que nos trataban mellor.

En canto á construción naval, a

UE tamén instaurou unha cota, que
recortou sensibelmente a fabrica-
ción de barcos; despois ordenou a
construción de plataformas, o que
axiña prohibiu, e agora, disque, te-
mos que facer naves de guerra.

Sinto dicir que Galicia está case
sen tecido produtivo, e que Europa
en comenencia co Estado español
nos marcou unha serie de goles eli-
minando o importantísimo e estra-
téxico sector leiteiro e enchendo,
para reconducirnos, o país de casas
de turismo rural, cando a chuvia,
que nos cae acotío, convértese en
carne e leite, pero tamén espanta os
turistas, malia que nos pese. 

Todo o anterior compénsase
cunha xenerosa axuda económica
europea a fondo perdido, que,
moitas veces, se perde, efectiva-
mente, nunha especie de saco sen
fondo pola mala xestión dos nosos
gobernantes que non crean indus-

trias novas e enchen o país de pis-
tas caóticas e de cursiños pequeni-
ños, que dan un diploma con foto
de prensa incluída, presenza do al-
calde de turno, etc. Por outra ban-
da, eses cartos fáciles serven para
cerrar explotacións propias que xa
estaban feitas e ían por bo camiño
e instalan unha importante canti-
dade de galegos na inactividade
ou na precariedade laboral. 

Nós sabemos que Europa exis-
te, pero non sabemos se Europa
sabe que existimos. De sabelo,
comprendería que somos un país
atlántico, que cría de maneira na-
tural os mesmos produtos agríco-
las ca eles, polo que non nos po-
den impoñer tan pouco democrati-
camente que pasemos de agricul-
tores e gandeiros a camareiros.♦

FERNANDO CABEZA QUILES
(CARBALLO) 

ENCE en Cerdedo?
A respecto das declaracións do
alcalde de Cerdedo, Xosé Balsei-
ros, relativas á oferta de terreos
nese concello para ubicar non só
a pretendida planta de papel tisú,
senón o conxunto do complexo
pasteiro actualmente situado en
Lourizán, queremos manifestar:

1º) O noso rexeitamento de tal
pretensión, que se usa para non
buscar o desenvolvemento racio-
nal que evite o despoboamento.

2º) Cerdedo ten futuro aprovei-
tando as súas múltiplas posibilida-
des no aspecto patrimonial, natural
e ambiental, posíbeis soportes dun
turismo cultural sostido durante to-
do o ano, e dunha calidade de vida
que pode atraer a moitos cidadáns
para rehabilitar casas como segun-
da vivenda; ten futuro na produ-
ción forestal de calidade e no sec-

Continúa na páxina seguinte



Seica no referendo que vén, o PP vai dar
un si negativo, a Igrexa un nin si nin
non nin todo o contrario, o que non im-

plica que recomende a abstención. Felipe
González, o “sobrecentrifuga-
do”, colócase na iconoclastia in-
domábel e insinúa que “si” pero
“non así” ou non? Os líderes dal-
gúns partidos que na papeleta
van riscar o “non” gárdanse de
pedilo abertamente, quizais por
aquilo que falaba Rafael Dieste
das ideas redondas e as ideas con
arestas. Para el o galeguismo, o
dos anos 20, renunciara a moitas
das súas conviccións, as arestas,
temeroso de incomodar a nin-
guén, para aumentar os seus
apoios. O resultado eran as ideas
redondas, baleiras, indiferenciá-
beis das dos seus contrarios, que
non atraían a ninguén e enriba
desanimaban os convencidos.

Algúns galegos destacados
(nas variadas acepcións do ter-
mo), xente á que admiro e que al-
go me decepciona agora, dan un “si” de sal-
vación nacional, nacional pero non “coma an-
tes”. Tampouco especificamente galega, cer-

to, ou se cadra non nacionalista, pero nunca
antinacionalista, iso non, quero dicir, non an-
tigalega. De feito, cando vexan o resultado,
chegarán a sentir un tirón muscular maxilo-

facial, produto da morriña e a
melancolía. O seu se cadra é un
“si” de salvación propia, pero
propia tampouco se refire ao no-
roeste peninsular, non estrita-
mente, nada estrito lle acae a un
internacionalista. Propia quere
dicir “como é debido”, con pro-
piedade, ou algo así, como Luis
del Olmo. Abertos ao mundo.

Ante tal explosión de matices,
non podo menos que sumarme á
festa da democracia achegando o
meu vulgar “non” afirmativo. Se
se votase por partes, teriámolo
máis claro, e el que quererá dicir
iso? Será que o tratado nace sen
debate, que todos cambiariamos e
proporiamos e polo tanto a vota-
ción suplanta e agocha ese debate?
O caso é que de súpeto todos fala-
mos coa lingua bífida. O día 20 fa-

laremos coa man e os que risquen un centímetro
arriba do “non”, é dicir, no “si” aínda que sexa
condicional, sentirán o alento dos labregos, os
traballadores do naval, as do téxtil, os gandeiros,
os mariñeiros, os inmigrantes e emigrantes, os
galegofalantes, os cidadáns de Nunca Máis ou as
persoas que desde o século XIX veñen loitando
polos dereitos colectivos de Galiza.

No resto do mundo o tratado permitira-
nos continuar... como se di agora?... a de-
fender a liberdade e acabar cos tiranos me-
diante intervencións preventivas, selectivas e
con armamento de precisión cirúrxica. Se-
guiremos tamén coas ONGs evanxelizadoras
e tanto para Bangladesh como para Costa de
Marfil retransmitiremos vía satélite os parti-
dos da Champions League e as votacións
dunha Eurovisión na que seguirá a participar
Israel: nin a iso nos atrevemos a sancionala.

Poderían acusarme de votar con José Ma-
ría Aznar e José Gea Escolano, pero amóla-
me máis a decepción. Ademais, aos que op-
tamos polas soflamas invisíbeis non nos acu-
san de nada nin nada, nin siquera de recibo.
O noso voto é por tradición inútil, dixen tra-
dición, e máis ímola virando.♦

XURXO BORRAZÁS é escritor. 
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ser que só haxa
permisividade legal
para uns e para temas
como o do galego.

A TV 5, canal
internacional francés,
emite na lingua de
Molière e subtitula no
mesmo idioma. Hai
creoulos da Martinica,
por exemplo, que
entenden mal o francés
do continente. Podía
tomar nota TVE. Un
arxentino, un
mexicano, non
entenden
necesariamente a un
andaluz e viceversa.

Deteñen a dous
frades bieitos
acusados de
colaborar coa ETA.
Seguindo a novidosa
doutrina de Garzón,
de que non delinquen
as persoas, senón as
organizacións, a esta
hora xa debería estar
disolta a orde bieita.

Pensamento secreto
de Álvarez Cascos:
conque ía
descarreirarse o
AVE!? Pois afundiuse
antes o metro de
Barcelona.

En Madrid non é que
risen pola catástrofe do
Carmel, pero como
lembra Enric Juliana en
La Vanguardia: xa
rosmaban polo baixo:
“Estes polacos antes de
querer arranxar o
Estado debían
aprender a arranxar a
súa propia casa”. Iso
foi até o do incendio
de torre Windsor. Total:
Barça 1, Madrid 1, e
aínda queda liga.♦

Os velenos da democracia
XURXO BORRAZÁS

O referendo do 20-F crea en cada cidadán unha síndrome de lingua bífida
onde hai partidarios do si negativo, do non en positivo e demais matices.

‘Será que o
tratado nace sen

debate, que
todos

cambiariamos e
proporiamos e
polo tanto a

votación
suplanta e
agocha ese
debate?”

da gozosa circunstáncia de terem sido já tra-
duzidos para galego dous interessantes textos
deste insigne cientista, nomeadamente, o liv-
ro The Growth of Biological Thought, cuja
versom galega, devida a Emilio Valadé e in-
titulada Historia do Pensamento Biolóxico.
Diversidade, Evolución, Herdanza, foi publi-
cada em 1998 pola Universidade de Santiago
de Compostela (*), e o ensaio “A influência
de Darwin no pensamento moderno”, tra-
duçom realizada por quem isto escreve e vin-
da a lume no n.º 61 da revista Agália.

Historia do Pensamento Biolóxico foi o
primeiro livro científico-técnico a ser verti-
do para o galego-português da Galiza,
inaugurando um repertório de traduçons
que ainda hoje nom ultrapassa os dez títu-
los. Tendo em conta a actual situaçom defi-
citária do cultivo do galego no campo cien-
tífico-técnico, indispensável para atingir
umha mínima normalidade cultural, daqui
fazemos votos para que, sem esquecermos
as imensas possibilidades que neste ámbito
já oferece a nossa pertença à comunidade
de países de expressom galego-portuguesa,
na Galiza podam aparecer mais e melhores
traduçons de textos da Ciência e da Técni-
ca. Que tal empreendimento tradutivo ten-
ha tido na Galiza Ernst Mayr como autor
do texto-fonte inaugural nom pode senom
constituir motivo de alegria e esperança.♦

(*) No volume Ferramentas para a Traduçom
(AGAL, 2004), o leitor interessado pode ler umha análise
crítica desta traduçom.

CARLOS GARRIDO é professor de Traduçom
Científica e Técnica na Universidade de Vigo e

membro da Comissom Lingüística da
Associaçom Galega da Língua.

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tor da madeira; ten futuro na gan-
daría de montaña e no leite.

3º)  Descoñecemos onde es-
tán situados os terreos que Bal-
seiros ofrece; que nós saibamos
no avance do PXOM tan só hai
dúas parcelas con consideración
de solo industrial, unha no San-
gal e outra en Folgoso e ningun-
ha das dúas ten entidade abondo
para semellante complexo. Que
quer o alcalde, expropiar monte
comunal ou facer unha gran re-
cualificación de terreos agrarios?

4º ) Balseiros, por un lado, de-
clara a súa intención de apoiar a
instalación de segundas vivendas
con xente de fóra e, de seguido,
proclama aos catro ventos que veña
aquí unha factoría que foi condena-
da por ser contaminante hai poucos
meses polo xulgado. Pensa Balsei-
ros que vai vir moita xente de fóra
vivir a carón da “cheirenta”? 

5º) Finalmente, entendemos
que tampouco é realista pretender
que tan só se instale a fábrica de
papel tisú, xa que ficou demostra-
do que esta tan só era un cebo pa-
ra que ENCE continuase en Lou-
rizán e non ten viabilidade econó-
mica separada da Celulosa.♦

LOLA VARELA
ASOCIACIÓN ‘VERBO XIDO’

(CERDEDO)
Minicentrais e
parques eólicos

A situación do patrimonio natu-
ral galego é de catástrofe na-
cional. A propia Administración
ampara moreas de especuladores
que arrasan a nosa natureza: in-
fraestruturas parvas, AVEs, “mi-
nicentrais”, canteiras, parques
eólicos, urbanismo paleto, cha-

papote (Plano Galicia), eucalip-
tos;  proxectos que destrúen a
paisaxe, a nosa soberanía estéti-
ca, a herdanza antiga, o espírito
dún vello país atlántico: Galicia.

Hai que sacar cartos a base de
exterminar a fermosura. Nada de
vivir dela como fan nos lugares ci-
vilizados: Euskadi, Navarra, Astu-
rias, Catalunya, o resto de Euro-
pa..., aquí  vivímos na orxía da
destrución, da paletada gallega
que nos caracteriza por aí adiante.

De entre a infinidade de aberra-
cións que se están a perpetrar por
Galicia adiante,  quero ser eco das
que se están a facer no río Verduxo,
que nace entre a miña querida serra
do Suído e o monte do Cando. Oi-
to encoros, oito!!, van espetar no
Verduxo. O da fervenza de Liñares
(A Lama) xa o fixeron. Agora chu-
zarán outro nun lugar precioso co-
mo son os canóns de Abelaído (A

Lama). E máis que veñen.
Que se saiba que a coordina-

dora pola defensa do río Verduxo
recolleu  máis de mil sinaturas, só
contra estes dous encoros na La-
ma, que non evitarán o desastre.

Isto das minicentrais e os eóli-
cos xá é un escándalo que clama
ao ceo! No Suído pretenden facer
un macro parque eólico que abran-
guería A Lama, Avión, Fornelos e
Covelo. Onde estea o beneficio rá-
pido, aí estará o galego especula-
dor coa súa idea, e a Xunta e o PP
para abenzoala. A este paso pouco
nos vai quedar de patrimonio, sexa
natural, cultural, etc. 

“Adíos ríos, adiós fontes...
adiós para sempre adiós”... non
sabes canta razón terías có tem-
po, Rosalía!!♦

FRANCISCO GIL
(PÍAS-PONTEAREAS)
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Por 1.260 euros
María Xosé Queizán escribe
en La Voz de Galicia (11 de
febreiro): “Nada facía prever
que en 1986 formariamos par-
te desa UE e que Galiza che-
garía a ser a máis beneficiada
polos fondos económicos eu-
ropeos cunha aportación de
1.260 euros por habitante”.♦

Chamadas
de amor e
chamadas
bomba
Xosé Carlos Caneiro escribir
en La Voz de Galicia (10 de fe-
breiro): “Hai xente que colec-

ciona mensaxes de amor. Por
exemplo: Un pensarte a cada
hora, un fáltasme e querote. Ou-
tros levantan o teléfono e avisan
que colocaron unha bomba no
Parque das Nacións. Os usua-
rios do servizo pagan a mesma
cantidade á compañía telefóni-
ca. Pero as súas mensaxes son
distintas. Tanto que as compañí-
as deberan ter unha tarifa espe-
cial para estes individuos”.♦

A chantaxe
dos técnicos e
financeiros
de celulosas
Xosé Luís Barreiro Rivas
volve comentar en La Voz de

Galicia (12 de febreiro) o
problema da papeleira de

Lourizán: “Que a factoría de
celulosa xera emprego e va-
lor engadido é unha verdade
de perogrullo que ninguén
discutiu endexamais. O pro-
blema consiste en saber se os
lucros cesantes son maiores
que o beneficio xerado, e se,
baseándonos en puras análi-
ses de coxuntura, podemos
tomar decisións que impli-
can graves consecuencias
para o futuro (...). Posto que
se recoñece que Madrid rees-
truturou a súa industria dun-
ha forma exemplar, ben está
lembrar que o traslado de ce-
lulosas non é máis que unha
reestruturación industrial po-
síbel e necesaria, que só pola
chantaxe dos técnicos e fi-
nanceiros funciona ante a
opinión pública como un in-
tolerábel ou o tomas ou o
deixas. A ordenación do te-
rritorio é o principio esencial
da modernidade. E por iso
hai que dicir que, se se adop-
ta a miope actitude de ceder
ante os que queren apropiar-
se (sic) dunha concesión
aberrante e ruinosa do domi-
nio público marítimo, entré-
gase para beneficio privado
un espazo indeclinábel para
a modernización urbana e
económica de Pontevedra. O
abuso que se pretende é de
tal calibre, e oponse de tal
maneira ao que é común en
toda España, que só poderá
perpetrarse se se fai fraude
de lei, e se, nun acto de pre-
varicación xa confesado, se
califica como terreo portua-
rio o que a todas luces non o
é, xa que nin admite o atra-
que dunha chalupa, nin é

practicábel desde Marín sen
ocupar a autovía e o casco
urbano de Praceres. Por iso,
intuida xa a deriva do PSOE,
o concello de Pontevedra de-
bería empezar a preparar a
querela criminal que ha de
interpoñerse contra quen, ce-
dendo á chantaxe empresa-
rial, pretenden burlar a Lei
de Costas e impedir a cadu-
cidade dunha concesión que
remata no 2018”.♦

Canta máis
cultura,
mellores
fantasías
sexuais
La Vanguardia (14 de febrei-
ro) entrevista a Javier Moli-
na, psicólogo e sexólogo. “A
maior nivel cultural, afirma,
fantasías máis ricas. Os sa-
cerdotes católicos deben ter
interesantes fantasías sexuais
(...). Ninguén debería sentir-
se xamais culpábel por unha
fantasía: na fantasía todo é
posíbel e todo está permitido.
Non hai delito nin pecado nin
infracción na fantasía, por-
que unha fantasía non dana a
ninguén. Non é un acto”.
Molina sinala tamén que “a
maior represión máis fanta-
sía” e que “temos fantasías
erótico-sexuais desde os ca-
tro anos: desde que somos
capaces de soñar. Son algo
necesario e saudábel!”.♦

Circa 1960
BIEITO IGLESIAS

Explorando un xénero mediático de moda (o sau-
dosismo), a Televisión Galega emite unha serie
evocativa da ruralía na década prodixiosa. Non

seguín o capítulo de estrea, de maneira que deixarei
un comento máis fundado pra outra vez. No entanto
manifestarei o meu asombro ante o esquematismo
que agoiran as publi-reportaxes de promoción.
Seica nos van presentar a vida nunha vila da Galiza

profunda a través das peripecias de tres familias: a
do cacique, a do indiano e a do bo labrego. A miña
biografía sesentista en rústico vilarello ensinoume
que, naquel tempo, apenas tiña peso a institución
caciquil (olleceu na Restauración e remanece nesta
democracia clientelar, cando hai favores ou fondos
que repartir e votos pra corresponder). Nos sesenta
había que velarse da Garda Civil, que te multaba
por partir leña en día de precepto ou prolongar as
verbenas alén do razoable; que te mallaba por sacar
a camiseta e lucir peito nun golazo de casados con-
tra solteiros. Fóra desas apertas, o Estado non
aparecía polos pagos camponios. Se acaso fíxose

notar nalgunhas freguesías, en avatar de Enxeñeiro
da Concentración Parcelaria e impóndose coas pale-
adoras que abrían pistas (O pobo deitábase diante
destas máquinas infernais pra evitar que lle
comesen terra ás leiras. O tío Avelino mesmo se in-
sinuou ao Enxeñeiro: Eu gasto escopeta pra algo
máis que pra cazar paspallaos). Esta guerra
popular prolongada non lle impedía aos vellos
xogar á berisca nin aos novos ver no cabezallo
parroquial Superaxente 86 ou ler Unha estrela de
sheriff, por Keith Luger. En Cataluña xa fruían as
aventuras de James Bond traducidas –Viure i deixar
morir– por 65 pts.♦

Discurso e Tempo.
Na procura dun socialismo para Galicia

de MIGUEL BARROS

KAP / La Vanguardia, luns 14 de febreiro do 2005.

Protesta diante da factoría de ENCE en
Lourizán.                      P. VILABARROS

Presentación do libro o sábado 5 de marzo ás 13:30 h. no salón Illas Cíes do hotel Bahía de Vigo con
Fernando González Laxe, ex-presidente da Xunta; Ceferino Díaz, deputado en Cortes;

e Xan Carballa, editor e xornalista. 
Ás 14:30 haberá unha comida no salón Bahía –2ª andar– e posterior coloquio, para o que hai que confirmar asistencia

chamando (até o 1 de marzo) aos telf. 607 258 511 (Gerardo Díaz Quintas) ou
986 118 008 - 699 974 046 (Hugo Walden Lerutti), despois de ingresar 25 euros no nº de conta

2080 0000 79 0040284194 de Caixanova indicando nome e apelidos.

A NOSA TERRA



Polos socialistas galegos, o seu se-
cretario xeral, Emilio Pérez Touri-
ño, manifestou que Galiza perderá
o último tren se non entra agora na
reforma do Estatuto. “Estamos
nun momento moi importante –di-
xo– e Manuel Fraga remata o seu
ciclo político co veto á reforma do
Estatuto”. O presidente da Xunta
nin sequera estaba presente. Non
se dignou ese día pisar a cámara
galega, e só o vicevoceiro, Manuel
Ruíz Rivas, foi o que explicou a
negativa do PP a poñer en marcha
un proceso de novo marco estatu-
tario para Galiza.

Pérez Touriño defendeu a idea
de que Galiza chegue a ter un “es-
tatus nacional equivalente ao de
Catalunya e Euskadi”, aínda que
advertindo que o PSOE “non vai
entrar no debate identitario”. Nun
visíbel esforzo de falar para a
“rúa”, o secretario xeral socialista
mostrouse partidario dunha refor-
ma que mellore a calidade de vida
dos cidadáns, “dende principios
de igualdade de dereitos, oportu-
nidades e garantías de cohesión”.
“Vivimos –dixo– nun Estado de
consolidación das autonomías e as
súas identidades, e temos que fa-
lar de autogoberno e cogoberno e
participación das comunidades na
vontade estatal”.

En contra da opinión reitera-
damente sostida polo PP acerca de
que Galiza foi vendo incrementa-
das as súas competencias nos últi-
mos anos, Pérez Touriño tirou de
“chuleta” para desmentir o opti-
mismo interesado de Fraga. Sobre

os traspasos acordados pola Co-
misión Mixta Administración do
Estado-Xunta de Galiza durante a
lexislatura 2000-2004, gobernada
por Aznar e por Fraga, presentou
o seguinte balanzo: ano 2000: nin-
gún traspaso, ningunha reunión;
ano 2001: ningún traspaso, nin-
gunha reunión; ano 2002: ningún
traspaso, dúas reunións; ano
2003: ningún traspaso, ningunha
reunión; ano 2004: ampliación de
medios patrimoniais en materia de
estradas, ampliación de medios
adscritos á xestión encomendada
en materia de agricultura, amplia-
ción de funcións e servizos en ma-
teria de educación.

O quid pro quo

Alfredo Suárez Canal, portavoz
parlamentar do Bloque Naciona-
lista Galego (BNG), tentou buscar
o quid pro quo do atraso que leva
Galiza na posta en marcha da ela-
boración dunha proposta que bus-
que un novo marco estatutario. “A
pregunta que hai que facer –dixo–
é a quen beneficia o atraso, cal é a
razón de que non se poida iniciar a
elaboración dunha nova proposta
para un novo marco estatutario”.

O voceiro nacionalista respon-
deu da seguinte maneira: “Des-
pois das eleccións, seguramente o
parlamento galego xirará en torno
aos tres grupos que hoxe o com-
poñen, cambiando a relación cual-
titativa co goberno e cambiando a
súa relación na propia cámara. Cal
é, entón, a razón de adiar o proce-

so? A quen beneficia iso? A Gali-
za, como proxecto político colec-
tivo, non. Non iniciar o proceso
significa, cando menos, un atraso
dun ano. Imos inviabilizar que
exista unha auténtitica proposta
galega sen contaminación de ruí-
dos externos, porque daquela xa
haberá enriba da mesa varias pro-
postas e non só de comunidades
históricas que teñan formulado re-
formas. Daquela, nós, como case
sempre, iremos a rebufo. Ningun-
ha das competencias relevantes
foi Galiza a primeira en demanda-
las, porque aquí houbo sempre
unha inhibición e unha indolencia
cómplice con non incrementar o
noso autogoberno”.

“Por tanto, chegaremos tar-
de”, seguiu dicindo Suárez Canal,
antes de preguntarse se todo isto
beneficia algún partido político ou
algún grupo social de Galiza. “Só
beneficia –respondeu el mesmo–
a unha estratexia do PP en Ma-
drid. Os que gobernan non queren
poñer enriba da mesa ningún ruí-
do, ningunha iniciativa que poida
entorpecer esa estratexia. Van ter a
responsabilidade de impedir que
Galiza teña unha iniciativa propia
e, en tempo e forma, a posibilida-
de de elaborar un novo marco
estatutario”.

Despois de pedirlles aos do PP
que “non sigan utilizando a Galiza
como moeda de cambio”, o vocei-
ro do BNG deu as súas razón para
pedir a reforma estatutaria. “Pri-
meiro –dixo– porque aínda non se
resolveu o problema plurinacional
do Estado, e hai que resolvelo e,
para iso, temos que empezar a fa-
lar. E hai que resolvelo achegando
tamén a solución galega. Este ar-
gumento, por si só, debería ser de
abondo para que abordásemos a
necesidade dun novo poder”.

Suárez Canal salientou que ho-

xe este debate pódese facer partin-
do da verdadeira realidade de Gali-
za e das súas auténticas necesida-
des de poder político. Defendeu a
apertura dun itinerario que condu-
za ao recoñecemento e ao respecto
da realidade plurinacional do Esta-
do. “O que non ten sentido –mani-
festou– é ancorarnos no pasado
con pantasmas que impidan real-
mente darlle resposta á realidade
política. As diferenzas poden ser
moi grandes, pero no camiño pó-
dese intentar chegar a un acordo. O
que non é de recibo, a día de hoxe,
é dicir teoricamente que se está po-
la reforma e votar en contra de que
esa reforma se poida levar a cabo.
Iso é hipocrisía e cinismo político”.

O PP di que non é o momento

Non serviu de nada que tanto so-
cialistas como nacionalistas se es-
forzasen en tirar do carro da refor-
ma estatutaria. Esta vez non foi
Xaime Pita senón Ruíz Rivas o que
se empeñou en repetir unha e outra
vez que non estamos en tempos de
reformar nada, posto que andamos
en ano electoral. “A nós –dixo–
non nos impón ninguén de fóra a
carreira por máis autogoberno”.

Rivas non dubidou en cualifi-
car de “exitoso o autogoberno con
máis de 150 competencias trans-
feridas, unha atonomía financeira
do 50 por cento e máis de de 100
leis aprobadas para os servizos
básicos”. Segundo el, “non se po-
de acusar ao PP de inmobilismo”.
Tamén quixo fustrigar os socialis-
tas dicindo deles que “tanto recla-
man autodeterminación como fa-
lan da Declaración de Rianxo, e
tanto coinciden coas teses de Pas-
qual Maragall como coas de Patxi
López”. Ao BNG pediulle que
clarexe se lle ten lei á Constitu-
ción e ao Estatuto.♦
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Latexos

O Iraq
postelectoral 
X.L. FRANCO GRANDE

Para moitos, e non
digamos para os
“neocons”, as eleccións

do 30 de xaneiro, no Iraq,
foron un éxito. Nin de lonxe
se poderán chamar
democráticas unhas eleccións
nas que os votantes non
sabían sequera quen eran os
candidatos, por exemplo. É
certo que o feito é xa pasado
e que agora, no presente e no
porvir, estamos diante dunha
situación que xorde, en boa
parte, desa entroidada. Polo
tanto, o problema é que vai
pasar de agora en diante.

Os xiítas, a Alianza
Iraquí Unida, de Ali Sistani,
gañaron as eleccións, como
se agardaba. Pero con pouco
máis do 47% dos votos. Ou
sexa, que non acadan a
maioría absoluta. Séguenlle
os kurdos co 25% e a
seguido vén a alianza
secular xiíta de Iad Alawi.
Quedaron fóra os sunnitas,
ben polo boicot que lle
fixeron a todo o proceso
electoral, ben pola violencia
que practicaron contra
votantes e lugares de voto.

Que esas eleccións nada
resolveron demóstrao o feito
de que, agora, a asemblea ten
que elixir  un consello
presidencial de tres persoas
que require a aprobación das
dúas terceiras partes, polo
que, despois dos resultados
antes ditos, imponse a
necesidade dunha coalición
–imposible se non entran nela
os sunnitas. E non se ve
como poderán conseguilo,
nin tampouco como chegar a
pacificar o país sen que estes
deixen de ser “insurxentes”.

Os sunnitas saben que
teñen aínda un poder moi
forte de negociación, pois de
aquí a decembro están
previstos complexos
trámites, previos ás eleccións
de final de ano, que esixen
ben a súa participación ou
ben, noutro caso, bloquear o
referendo sobre a
constitución, se conseguen o
voto en contra de dúas
terceiras partes de electores
en tres provincias. Por iso se
está procurando agora
mesmo que os sunnitas se
incorporen de cheo tanto ás
tarefas de goberno como aos
procedementos de redacción
da constitución.

A situación é dunha
extrema complexidade. Se os
mentores ocupantes pensaban
que coas eleccións viría a
paz, é que unha vez máis
estaban na lúa. Os feitos
posteriores ao 30 de xaneiro
demostran que a violencia
segue con crecente
capacidade operativa. E que
agora si que é posible que
unha guerra civil se produza,
se non se está producindo xa,
no Iraq. Unha triste ironía
para os que falan do éxito sen
precedentes destas recentes
eleccións. ♦

O PP negouse a cambiar o texto e Fraga nin asistiu ao pleno

A reforma do Estatuto aprázase
até o 2006

PERFECTO CONDE
Na sesión parlamentaria do 11 de febreiro, o PP impediu
que se poña en marcha o proceso necesario para elaborar
un novo marco de autogoberno de Galiza. O presidente da
Xunta, Manuel Fraga, nin sequera apareceu polo parla-
mento. A consecuencia é que Galiza fica no rabo das comuni-
dades autónomas que se propoñen reformar os seus estatutos. 

Deputados dos tres grupos parlamentarios conversan nunha pausa do pleno do 11 de febreiro.                                                                                          PEPE FERRÍN / AGN



A.N.T.
Mentres os traballadores seguen
coa súa batalla para evitar o tras-
lado da factoría de Ence, revo-
gando o comité de empresa, xa se
comeza a falar de novos empra-
zamentos para a fábrica na co-
marca. Rianxo, Cotobade, Cer-
dedo, son algúns dos que se ba-
rallan logo dos de Bueu e Barro.

Ninguén se atreve a agoirar co-
mo rematará a “batalla” de En-
ce. Nin tan sequera quen a vai
gañar. Tanto é así que nalgúns
sectores comezan as dúbidas.
Na Xunta, que apoiaba sen fisu-
ras a perputuación da celulosa
máis alá do 2018 e a constru-
ción da fábrica de papel tisú,
hai un sector que está a consi-
derar como un erro ese apoio
incondicional aos planos de
Caixa Galicia. Por unha banda,
algúns conselleiros non enten-
den como primeiramente Fraga
apostou polo seu traslado, can-
do Xosé Cuíña presentou o seu
plano e agora aparece como o
máximo defensor da fabrica en
Praceres. Pola outra, analizan
algúns do PP que o ataque di-
recto ao alcalde pontevedrés
Miguel Anxo Fernández Lores,
pode reforzalo a longo prazo se
consegue un compromiso de
traslado.

No PP temen que finalmente
se impoñan no goberno central

as teses da ministra Pilar Narbo-
na e, contando con diñeiro da
UE, proxecten un traslado na
mesma comarca.

Esta é a idea que están a ba-
rallar xa moitos concellos de
perto de Pontevedra. Diante da
alternativa de traslado na comar-
ca, como ocorreu con Tafisa, que
promoven os nacionalistas, co-
mezaron a aparecer alcaldes que
se mostrarían dispostos a acolle-
ren as instalacións. 

Primeiramente foi o de
Rianxo, o socialista Pedro Pi-
ñeiro, quen se dirixiu á Xunta,
demandando que Ence instalase
no seu concello a fábrica de pa-
pel. Ante as protestas aclararía
que era unicamente a de papel
tisú. Logo falouse de Cotobade,
que desmentiu máis tarde o
ofrecemento. Máis en serio se-
mella ir o alcalde de Cerdedo,
que puxo a liña do AVE coma
unha vantaxe para instalar a fá-
brica papeleira neste municipio.
Súmanse así estes concellos ás
propostas de Barro e Bueu, rea-
lizadas cando Cuíña presentara
o seu plano de traslado, no que
ían participar cartos públicos e
privados.

O dirixente socialista, Emilio
Pérez Touriño, que até o momen-
to presentara diversas contradi-
cións sobre o futuro da factoría
pronunciouse claramente polo
traslado de Ence a outro lugar da

comarca. “Eu apoio a Ence pero
non na ría de Pontevedra”, afir-
mou o 15 de febreiro nun mitin
na cidade do Lérez.

Tamén se están a escoitar
voces discordantes en Caixa
Galicia sobre como esta entida-
de está a levar todo o tema de
Ence. Un membro do seu con-
sello de administración comen-
táballe a este xornal que “esta
liorta estalle creando unha pési-
ma imaxe para a caixa”. Esta
persoa que nos pediu manterse
no anonimato, considera que a
operación de mercar Ence non
lle vai ser rendíbel a longo pra-
zo “como non o son algunhas
máis”. Acentúase así en Caixa
Galicia un certo descontento
producido polos últimos nome-
amentos de persoas próximas
ao seu director xeral, Xosé Luís
Méndez. Persoas que, por certo,
son as que están a dirixir a polí-
tica industrial da entidade, entre
elas Ence.

Posturas encontradas

Os que non semellan mudar de
postura son, por unha banda, o
sindicato Comisións Obreiras e,
pola outra co goberno municipal
de Pontevedra, onde os naciona-
listas seguen demandando o tras-
lado da factoría a outro lugar de
traballo, asegurando os postos de
traballo, e a recuperación inte-

gral da ría. Aspectos que apare-
cen en todos os programas dos
nacionalistas desde que se cons-
tituíu a AN-PG en 1975.

Comisións Obreiras obtivo
un agardado éxito ao lograr, co
apoio da UTG a revogación co
actual comité de empresa, com-
posto por seis membros da CIG,
catro de UGT e dous de CC OO.
Na asemblea participaron 234
traballadores dos 276 que podían
facelo. Os votos a favor de cele-
brar novas eleccións sindicais
foron 149 (precisaban 138),
mentres que 78 pronunciáronse
en contra. Seis votaron en branco
e un voto foi declarado nulo.

A CIG considerou esta revo-
gación do comité como “un gol-
pe de estado empresarial”, pero,
no fondo, os seus dirixentes, re-
coñecen que agora están en me-
llor situación para expoñer alter-
nativas as ataduras que era o ter
que contar cun comité de empre-
sa liderado por  un seu afiliado,
Ignacio pesqueira, nos 12 últi-
mos anos.

Comisións Obreiras ten co-
mo principal obxectivo agora a
manifestación convocada para o
18 de marzo, mentres os na-
cionalistas de Pontevedra se re-
siste a que se celebre unha gran
manifestación polo traslado de
Ence como lle veñen deman-
dando desde diversos puntos de
Galiza.♦
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Criminais
de guerra
XOSÉ M. SARILLE

Hai tres episodios da Se-
gunda Guerra Mundial
nos que un demócrata

correcto nunca  debe escarvar.
É moi feo remecer nas causas
polas cales os Estados Unidos
guindaron dúas bombas
atómicas contra a poboación
xaponesa. Non se debe
cuestionar a importancia da
resistencia francesa, nin inda-
gar nas razóns polas cales o
pobo francés colaborou masi-
vamente cos nazis durante a
ocupación. E non se meta
vostede no tabú máis oculto,
que trata das causas polas que
Inglaterra practicou un plano
de bombardeamento ilimitado
sobre a Alemaña. Imos co ter-
ceiro. 

Explica o alemán W.G. Se-
bald, un grande intelectual dis-
posto a abrir as carnes do seu
país para curarse, que a
estratexia do chamado Area
bombing baseouse na posición
extraordinariamente marxinal
de Inglaterra en 1941. A
Alemaña estaba no apoxeo,
conquistara o continente, ía
penetrar en África e Asia e de-
cidira non facer caso dos britá-
nicos, sen posibilidades de in-
tervir. Entón Churchill escríbe-
lle a Lord Beaverbroock indi-
cándolle a vía para obrigar a
Adolf Hitler ao
enfrentamento: “un ataque de
exterminación absolutamente
devastador sobre territorio na-
zi con bombardeiros moi pesa-
dos”. Esa directriz non xurdiu
para acabar axiña coa guerra,
senón que era a única posibili-
dade de intervención dos
ingleses. E cando puideron fa-
cer ataques selectivos contra
industrias ou centros de poder,
sinxelamente non as fixeron
porque non interesaba. A
industria do bombardeamento
devoraba en 1944 a terceira
parte da produción bélica
británica e despois de tres
anos de expansión, as
rectificacións non eran
posíbeis. Acadara a máxima
capacidade de destrución e un
saudábel instinto económico
opúñase a deixar inutilizado o
material producido.

Por consecuencia desta
honrada lóxica do beneficio, só
en Hamburgo (é un exemplo)
ergueuse unha tormenta de lu-
me que alcanzou os dous
quilómetros de altura, un fogo
que durou dúas horas e ergueu
polo ar vigas e árbores. A auga
ardía e os cristais fundíronse.
A temperatura acadou os mil
graos nos sotos e familias
enteiras podían transportarse
nun cesto da roupa.  

Co Area bombing
comezou a funcionar a lóxica
implacábel de gastar o que a
industria militar produce e
que tan familiar nos resulta
hoxe en Afganistán e o Iraq.
O crime masivo, o xenocidio
imprescindíbel para optimizar
a oferta e a demanda. Se son
incorrectos lean a Sebald.♦

Visita de Alberto Núñez Feixóo a
Vigo. O conselleiro bendicido por
Mariano Raxoi para suceder a Ma-
nuel Fraga realiza a súa enésima
comparecencia ante a prensa do
ganchete de Corina Porro. Desta
volta, anuncia a inmediata lici-
tación das obras de urbanización
da rúa Pedro Alvarado, un vial cla-
ve para o desenvolvemento urba-
no do barrio de Teis. O proxecto
preséntase como o cumprimento
dun acordo acadado dous meses
antes pola alcaldesa de Vigo co
presidente da Xunta. Corina Porro
e Feixóo cóidanse de explicar que
a obra figuraba xa nun convenio
asinado anos antes por Xosé Cui-
ña co daquela alcalde, Lois Pérez
Castrillo, e que o goberno na-
cionalista elaborara o proxecto e
realizara as expropiacións para
que a Xunta executase o traballo.

Visita do conselleiro de Sani-
dade a Vigo. A alcaldesa apro-
veita a ocasión para anunciar que
moi pronto se procederá á cons-
trución doutro centro de saúde
na cidade. Porro asegura que a
obra será posíbel grazas ás xes-
tións do seu goberno para conse-
guir os terreos necesarios. O que
non explica é que o centro sani-
tario estará ubicado en Navia,

nuns terreos reservados para esa
dotación no plano de urbaniza-
ción aprobado durante o manda-
to nacionalista na cidade.

Noticia do Faro de Vigo a to-
da páxina. O Concello proxecta
construír un aparcadoiro soterra-
do en García Barbón. O xornal
atribúelle a idea ao goberno de
Corina Porro, que previamente
lle filtrara a información. O que
o concelleiro de Urbanismo, Xo-
sé Manuel Figueroa, lle ocultou
ao Faro é que o estudo fora en-
cargado polo que fora responsá-
bel de Urbanismo durante o go-

berno do BNG, Xavier Toba.
Máis noticias da prensa local.

En marzo comeza a reforma das
rúas do contorno da Alameda.
Din os papeis que a intención da
alcaldesa é humanizar toda esa
área para ofrecerlles un aspecto
máis atractivo aos turistas que
nos visiten con motivo da saida
da Volta ao Mundo de Vela. Os
xornais esqueceron pronto que a
idea se xestara durante o goberno
de Castrillo e que o proxecto xa
fora presentado polo seu goberno
moito antes de que Porro soubese
o que era a Volvo Ocean Race.

Catro exemplos abondan para
deixar patente cal é o traballo po-
lítico que está a desenvolver o go-
berno do PP en Vigo. Ante a falta
dun proxecto propio de cidade
ben está que tiren proveito dos
proxectos dos demais. Demostran
responsabilidade ao evitar que
fracasen ou se paralicen iniciati-
vas que contribúen ao avance da
cidade; revelan habilidade políti-
ca ao impulsar proxectos coa ga-
rantía de que non van atopar o re-
xeitamento da oposición; e ase-
made, a súa falta de pudor para
atribuírense méritos alleos, refor-
za a súa imaxe de eficaces xesto-
res ante a opinión pública.

Nos caixóns dos despachos
dos concelleiros aínda quedan pro-
postas que a falta de tempo, diñei-
ro ou colaboración impediron que
prosperasen durante o periodo de
goberno do BNG. Ademáis, Porro
está a piques de sacar do forno un
Plano Xeral, cociñado en boa par-
te polos nacionalistas, que inclúe
ideas abondo para seguir transfor-
mando a cidade. A alcaldesa só al-
bisca no horizonte unha sombra
que ameaza o seu reinado. O PP
pode perder as eleccións e con Fei-
xóo na oposición, quen pagará as
flores de Corina Porro?♦

Vivindo do traballo
alleo

XOSÉ MANUEL AÑEL

O PP practica unha política intelixente: uti-
lizar todos os proxectos do goberno de Cas-
trillo para facer avanzar a cidade. Iso si, ca-
da vella idea véndese como se fose propia.

Vigo

TRASLADO DA CELULOSA

O 63% dos traballadores
revogan o comité de empresa presidido pola CIG

Cábalas sobre
novos asentamentos para ENCE

●



Durante anos se falou que o
eucalipto era unha saida eco-
nómica para Galiza.

A idea  de que a produción
de eucalipto era unha grande al-
ternativa porque Galiza podía
ser a reserva madeireira de Eu-
ropa non ten moito sentido. As
grandes potencias forestais dan-
se en países cunha baixa densi-
dade de poboación, no caso de

Europa por exemplo en Escan-
dinavia. Considerado iso, é cer-
to que contemplar as madeiras
de crecemento rápido desde un
ponto de vista pode ser rendí-
bel, pero hai que ter en conta
que entre a plantación e a corta
hai un período de dez a doce
anos, e o que sucedeu neste
tempo aquí é que se produciu
unha enorme caída de prezos. A

política forestal
promovera clara-
mente o eucalip-
to, pero non só
fronte a especies
de crecemento
lento, tamén res-
pecto ao piñeiro.

Deberían pro-
moverse outros
cultivos fores-
tais?

Calquer tipo
de produción de
madeira non vai
ser unha pana-
cea, porque hai
paises con capa-
cidade moito
maiores, pero supoñendo que

un millón de
hectáreas se
puidesen adicar
a bosque, a de-
cisión como pa-
ís –quizais co-
mo empresario
o vise doutro
xeito– sería po-
tenciar as ma-
deiras de cali-
dade porque se
poderían deri-
var produtos de
moito máis va-
lor. O que suce-
deu nestes anos
é que se espe-
cializou a pro-

dución galega no que podemos

chamar madeiras de tritura-
ción, destinadas á produción
de pasta de celulosa e de tabo-
eiro e iso ten moito menor va-
lor engadido, se ademais no
caso da pasta non se completa
o ciclo do papel.

En medio está o debate so-
bre a fábrica de pasta de papel.

O debate de ENCE en Pon-
tevedra non é sobre a  necesi-
dade dunha celulosa ou se com-
pletar o ciclo, senón sobre a
ubicación da actual factoría. Se
ese é o debate a resposta é que
a ría de Pontevedra non é o seu
sitio. Non esquezamos cando
se crea historicamente. Agora
sabíase  que a Lei de Costas lle
puxera data de caducidade a
esa ubicación, ano 2018. Pér-
dense postos de traballo? Se
desaparecera sen outra ubica-
ción si, e se os terreos non se
destinasen a outros usos. Pero o
que é seguro que poderían ob-
ter moitos máis postos de tra-
ballo en todo o relacionado co
mar, desde os cultivos ao turis-
mo. O lóxico é buscarlle unha
nova ubicación. 

Como entender as presións
redobradas ao estar privatiza-
da?

Non coñezo en detalle ese
mercado, pero Ence traballa es-
pecialmente para o doméstico.
A privatización da compañía
engadiu un problema novo,
porque se fose aínda unha em-
presa pública o debate sobre o
que hai que facer daríase no
parlamento. Habendo intereses
privados ou a presenza dunha
corporación financeira como
Caixa Galicia, a cousa complí-
case. En todo caso a alternativa
debería pasar por reubicar a
planta e completar o ciclo, pero
non só co papel tisú –papel hi-
xiénico– senón con manufactu-
ras de maior potencial econó-
mico.

Tamén se falou nestas se-
manas que podía haber unha
segunda celulosa.

Unha segunda planta de ce-
lulosas non ten maior sentido.
Hoxe, no norte de Lugo, vénde-
se madeira para a celulosa de
Navia, e en todo caso, aínda
que se primou o uso do monte
con fin forestal fronte a outros
usos agro-gandeiros, non é a
opción máis interesante a me-
dio prazo.♦
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TRASLADO DA CELULOSA

Edelmiro López Iglesias
‘A Ría de Pontevedra non é o lugar para unha celulosa’

OTTO / AGN

X.C.
Director do IDEGA (Instituto de Estudos e
Desenvolvemento de Galicia), Edelmiro
López Iglesias é doutor en Ciencias Econó-
micas e especialista en economía agraria.

‘Galiza
especializouse
nas chamadas
madeiras
de trituración
que teñen
pouco valor
engadido”
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Seguro que os pedagogos porían
razoábeis reparos a calquera mo-
delo de educación familiar base-
ada nos premios e castigos como
principal referencia para gratifi-
car ou penar accións e comporta-
mentos dos rapaces. Pero non ca-
be dúbida de que, aínda entre
adultos, acotío esta é a mellor
forma de proceder para cumprir
obxectivos e obter resultados sa-
tisfactorios; ás veces mesmo po-
de ser a única vía posíbel.

O Concello de Santiago dis-
pón desde hai ben pouco de novas
oficinas administrativas na sede
de Cervantes que acolleu noutros
tempos o propio consistorio com-
postelán. O edificio nobre rehabi-
litado acolle xa a totalidade dos

servizos urbanísticos e adminis-
trativos relacionados co centro
vello, así como asuntos vincula-
dos a iniciativas que teñan que
ver cos planos especiais do Cami-
ño de Santiago, do campus uni-
versitario, do Sar e do Sarela.

Estas novas instalacións mu-
nicipais terán tamén atribucións
como a identificación e a incris-

ción rexistral de inmóbeis en es-
tado ruinoso con vistas a unha
futura expropiación polo conce-
llo a través de Emuvissa, no caso
de que os propietarios non fagan
casos das advertencias e sigan
sen botar man das súas propieda-
des para que non constitúan un
perigo para os veciños. 

En primavera procederase ás

primeiras expropiacións, das que
se agarda teñan un efecto aleccio-
nador para outros propietarios.
Din no concello que a expropia-
ción non é o obxectivo principal
do rexistro de inmóbeis en ruínas,
que se busca a mellora destes. Po-
lo de agora, durante o pasado se-
mestre xa se conseguiu que bota-
sen man das súas fincas a metade

dos propietarios que se viron
ameazados –con mención no re-
xistro– coa expropiación. Onde
se poña unha boa presión…

No canto de inminentes casti-
gos, haberá premios para os cida-
dáns que se comporten de xeito
exemplar na recollida de lixo.
Sempre que a sorte acompañe o bo
facer. Para mellorar a recollida se-
lectiva, en Santiago repartiranse
como agasallo perto de medio cen-
to de estancias para dúas persoas
en casas de turismo rural galegas.
Neste caso, ademais de facer ben a
selección de lixo, cómpre non ter
reparo en poñer correctamente o
enderezo, apegalo nunha etiqueta
sobre a bolsa dos plásticos e bota-
lo no contedor amarelo.♦

Premios e castigos para grandes 
XAVIER LÓPEZ

O Concello prevé iniciar, na primavera, a campaña de expropiacións daqueles
inmóbeis ruinosos que os seus propietarios non se aveñan a reformar e protexer.

Santiago

O domingo de Antroido trouxo
para os coruñeses, e mais con-
cretamente para os habitantes
do barrio de Monte Alto, unha
triste noticia que con aguza pro-
pia do caso aguíllase de boca en
boca: o pasamento do vedraño
militante de esquerdas Xaquín
González González o “Panadei-
ro de Monte Alto”, alcume co
que era coñecido en toda esta
zona da Coruña.

Pronunciar este nome fóra
do ámbito do barrio no que resi-
diu toda a sua vida quizais non
diga moito se non se xerarquiza
o contido do que a súa persoa
poida darlle á información. Foi
o Xaquín un loitador contra o
franquismo e, en xeral, contra
toda caste de opresión ou simple
posicionamento de clase domi-
nante. Loitador de a pé, de rúa,
de barricada, que refugou dos
señoritos de esquerdas adapta-
dos á vida de moqueta e charla
de café. Xaquín era un peito va-
lente que se ofrecía en cada con-
versa, en cada acto da súa exis-
tencia de militante. Pois desde a
mais tenra xuventude participou
no activismo libertario coma
forma de compromiso coa so-
ciedade e consigo mesmo. Can-

do se produce o golpe militar do
36 cae en poder dos rebeldes e,
a partir de aquí, a súa vida com-
pórtase coma un relato aventu-
reiro por mor das vicisitudes
que houbo de aturar aferrollado
baixo o poder implacábel da di-
tadura fascista.

A súa familia é masacrada en
masa polos pistoleiros criminais
deses señoritos nomeados “xen-
tes de ben” que segundo nos
aclara o actual Concello non son
asasinos senón historia. Unha ir-
má e dous irmáns caen baixo as
súas balas e Xaquín sálvase polo
curioso métodos de falsificar a
idade e remanecer como menor.
Aínda así pasa dezaoito anos de
cadea en cadea, sofre dúas con-

denas a morte e as meirandes
humillacións e sufrimentos nos
avernos carcerarios do réxime.
Entrementes, contra os naci-
fascistas, rende o oficio de gue-
rrilleiro na Galiza e de patisano
en Francia. En reclusión aprende
o oficio de panadeiro e cando
troca a presenza de preso en ac-
tivo pola de preso social na vida
civil, entra a traballar na Panifi-
cadora Coruñesa de Xulio Rama
na rúa da Torre, onde se fai co-
ñecido e popular no apelativo de
redención no túnel negro da dic-
tadura. Ainda que con escasa
voz polas circunstancias negati-
vas do momento, ten nas parola-
das cos mais novos un tanto de
cura laico e de experiencia que

transmite o xerme de todo o que
virá anos despois nos derradei-
ros estertores do franquismo. O
que se torna máis evidente can-
do colle a contrata do bar do Ins-
tituto de Elviña e coincide con
moitos dos estudantes que co
paso do tempo serán activistas
políticos de diversos partidos na
chamada transición.

Logo é un dos fundadores da
Asociación de Veciños de Monte
Alto e do coro folclórico “Airi-
ños da Torre”. Consegue a bi-
blioteca do Campo de Marte, or-
ganiza manifestacións, algunha
delas xa nos anais da historia rei-
vindicativa coruñesa como a de
protesta polo deficiente servizo
de auga no barrio, a municipali-

zación da Cidade Deportiva da
Torre e a vida política que non
tarda en causarlle unha certa de-
cepción por ver como a esquerda
se volve pactista e acomodaticia
desbotando a ruptura democráti-
ca tan arelada por el.

A memoria de Xaquín Gon-
zález queda plasmada para sem-
pre na rúa que leva o seu nome
no propio barrio de Monte Alto,
solicitada por iniciativa de diver-
sos estamentos hai dous anos, e a
magna homenaxe popular que se
lle tributa no Colexio da Grande
Obra de Atocha e que congrega
centos de persoas de diversa ex-
tracción ideolóxica e social.

Entre confetis, carautas e
choqueiros, marchóusenos Xa-
quín. A súa rúa da Torre era o
martes de Carnaval quirola do
puro hedonismo vitalista e logo
de ser cremado foron aventadas
as suas cinzas en Punta Hermi-
nia, fronte da Torre de Hércules
nun acto ao que asistiron moitos
amigos, correlixionarios, políti-
cos e mesmo o simple pobo que
lle era, de seu, soporte impres-
cindíbel nos últimos tempos en
que a enfermidade estaba a mi-
nar aquel corpo cheo de coraxe e
enerxía.♦

Xaquín González,
o panadeiro de Monte Alto

MANUEL LUGRÍS

Loitador antifranquista, activista sociopolítico e exemplo de subversión con-
tra o totalitarismo, Xaquín González merece ficar na memoria dos coruñeses.

A Coruña

Outra europa
LOIS DIÉGUEZ

A experiencia de Galiza cos distintos planos europeos non foi, pre-
cisamente, positiva. Desapareceron centos de miles de explotacións
agrarias, unha parte importantísjma da nosa frota pesqueira, e prac-
ticamente o noso sector naval. Os servizos públicos comezaron a
afogarse na acelerada carreira das privatizacións. Como se pode fa-
lar desta Europa reflectida no Tratado que imos votar o próximo do-
mingo, como a panacea do avance social, cando neste preciso mo-
mento se están a liquidar máis de 1.400 postos de traballo na cons-
trución naval, sen medidas alternativas? A nosa poboación dimi-
nuíu perigosamente. As opcións de traballo convertéronse nunha
tómbola. As xornadas laborais retrocederon á situación do século
XIX. O euro encareceu a vida até a angustia. Galiza foi negada, e
consolídase a súa negación con este Tratado. Unha cantidade im-
portante dos fondos que nos pertencían fuxiron para Comunidades
máis enriquecidas, e os que nos tocaron non chegaron nen para
arranxar o tan cacarexado tema das comunicacións. Non se pode
soterrar todo isto na propaganda máis resesa dos turiferarios do SI.
Aos que piden unha Europa distinta, solidaria, contraria ás guerras
da OTAN, xusta e non mercantilizada, estáselles negando, nesta
campaña, a voz e a idea. Son os demos do momento, como sempre,
porque se opoñen ao que mandan os ricos para que eles sexan máis
ricos e os pobre aínda máis pobres. Enfrontar esta realidade á pro-
paganda dos satisfeitos, é un deber. E porfiar na Europa dos pobos
e da xente, un dereito ao que non podemos renunciar.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS



Os 19 anos de integración de Galiza na UE te-
ñen luces e sombras. É certo que recibimos
fondos europeos (nin todos os que deberíamos:
apenas o 1,5% do Fondo de Cohesión xestio-
nado polo Estado), mais é lícito cuestionarse
se estes cartos compensan a reconversión na-
val, a drástica redución da
nosa flota, os milleiros de
mozos e mozas que emi-
gran cada ano, a diminu-
ción e o avellentamento da
nosa poboación. De facto,
Galiza conta hoxe con me-
nos habitantes, con menos
ocupados e con moitos me-
nos mozos que hai 19 anos.
Os datos  –do INE e dou-
tros institutos oficiais espa-
ñois– falan por si sós.

Dos 2.844.472 habitan-
tes de dereito cos que Gali-
za contaba en 1986 –e xa
levaba anos baixando!– pa-
samos aos 2.750.985 de
2004. Nese mesmo periodo
España pasou de 38.473.418 a 43.197.684 ha-
bitantes. Co agravante de que hoxe Galiza
conta con moita máis xente maior de 65 anos
que menor de 25, circunstancia que non se
producía en 1986. De facto, o saldo vexetati-
vo é negativo desde hai xa anos: en 2003 mo-
rreron en Galiza 9.164 persoas máis das que
naceron. E iso sen contar os 22.877 mozos
que, segundo datos do INE, emigraron ese ano
de Galiza.

Tamén desceu a taxa de ocupación: desde o
55,36% de 1986 frente ao 54,66% de 2004. Máis
de dez puntos por baixo da media española. En
termos absolutos, hai hoxe na Galiza 150.000
ocupados menos que no 1986. Sen computar
aínda os 1.400 despedidos de Izar-Fene. Á in-
versa do que acontecía en 1986, a taxa de de-
semprego é hoxe na Galiza superior á media
estatal: 12,6% fronte ao 10,38% de media espa-
ñola (datos tirados da última EPA).

Aínda máis. Segundo datos do Instituto Na-
cional da Seguridade Social relativos a agosto
de 2004, a pensión media en Galiza é a máis
baixa do Estado, ascendendo a 479,13 euros,
fronte aos 577,96 da media estatal ou os 689,43
de Madrid, os 735,20 de Euskadi, os 537,75 de
Andalucía, os 701,59 de Asturias ou os 485,10
de Estremadura). Os salarios seguen a ser moi
inferiores á media estatal: segundo os datos do
INE correspondentes ao primeiro trimestre de
2003 o salario medio na Galiza era de 1.226,77
euros fronte os 1.412,52 de media no conxunto
do Estado e os 1.736,59 de Madrid ou os
1.603,07 de Euskadi. 

Súmese ao anterior a situación agónica do
sector agrario e gandeiro e a a drástica redu-

ción experimentada pola nosa flota pesqueira,
e terase unha visión completa da situación do
país. A que acertadamente expón o documento
“Avaliación e Propostas en materia de Servizo
Público de Emprego Galego e Políticas Acti-
vas” asinado en 2003 pola CIG, CC OO e

UGT: “analizando a con-
verxencia co Estado no pe-
ríodo 1997/2002, período
de bonanza económica, en
Galicia medra menos que
no Estado a poboación acti-
va, os que traballan ou que-
ren traballar; os ocupados,
os que traballan, e os que
perciben prestacións por
desemprego; por contra
medran mais que no con-
xunto do Estado os que es-
tán parados e os que traba-
llan cun contrato precario”. 

Así as cousas, se a Gali-
za de hoxe está a piques de
superar o 75% do rendemen-
to medio da UE a 25 isto

non se debe ao incremento do PIB galego –que
medrou a un ritmo moi inferior ao estatal– mais
á perda de poboación: dito graficamente, o mes-
mo entre menos toca a máis.

Sendo xustos hai que recoñecer que a UE
non é a única responsábel por esta situación.
Que unha gran parte de culpa lles corresponde
aos sucesivos gobernos galegos e españois que
renunciaron a defenderen os nosos intereses en
Europa e que non dubidaron á hora de os sa-
crificar –uns por obediencia, outros por conve-
niencia– no altar dos sacrosantos “intereses de
Estado”. Mais tamén é certo que sen as políti-
cas e decisións adoptadas pola UE dificilmen-
te se podería explicar a crise na que hoxe se
debate o noso país. Unha visita a Ferrolterra
vale, neste caso, máis, moito máis, que toda a
propaganda oficial.

E a Europa que este tratado deseña non nos
facilita as cousas: a piques de se reduciren
drasticamente os fondos europeos que Galiza
recibirá –caso de recibir algún– no periodo
2007-2013, o noso país segue con graves ca-
rencias en materia de infraestruturas, proteción
social, I+D, etc. Déficits que vai ser difícil sol-
ventar co corsé do déficit cero e sen capacida-
de política para incidir na política europea nun
momento en que o traslado cara o leste do cen-
tro de gravidade da UE acentúa a nosa condi-
ción periférica no Estado e en Europa.

Aínda estamos a tempo de mudar esta si-
tuación. O vindeiro domingo, dándolle un non
a tempo a un Tratado Constitucional lesivo pa-
ra os nosos intereses. En outubro, levando a
San Caetano un goberno galego merecente de
tal nome.♦
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Sobre o Tratado Constitucional da UE (e 8)

Galiza
CARLOS AYMERICH

O salario medio
na Galiza é de 1.226,77
euros fronte os 1.412,52
de media no conxunto

do Estado e os 1.736,59
de Madrid ou os 1.603,07

de Euskadi”

Pagar o pato
de novo

XABIER PÉREZ

1.405 traballadores de Ferrolterra quedaron nesta quincena final
de febreiro sen o seu posto de traballo. Na práctica esa cifra ten
unha dupla dimensión; dunha banda haberá 1.405 persoas máis en
Galiza privadas ao seu dereito a traballar e que aceptarán unha sa-
ída forzosa que a xeito de “mal menor” é unha mera e inxusta pre-
xubilación, e por outra a comarca de Ferrolterra, quedará sen
1.405 postos de traballo; traballo que sexa unha garantía de futu-
ro que evite o crecente despoboamento e a emigración da mocida-
de cara a outros pontos do Estado Español e de Europa.

Novamente Galiza é tratada con marxinalidade e desprezo por
parte do Estado, novamente Galiza paga o pato de políticas eco-
nómicas que tanto dano lle fixeron e lle fan á súa capacidade pro-
dutiva, a cifra: dos máis de 4.000 postos de traballo que desapare-
cen no sector naval no conxunto do estado, Galiza achega un ter-
zo. Diferenza notábel co trato que outras factorías recibiron. Se-
gunda reconversión. Inxustiza inadmisíbel.

A Europa á que tanto lle debemos, á que segundo o PSOE e
PP debemos axeonllarnos e ratificar o Tratado Constitucional
“porque si”, a Europa que financiou as grandes infraestruturas
de comunicación (que como ben sinalaba alguén nunha recente
mesa redonda, son de dupla dirección; e poden ser tamén para
exportar materia prima e man de obra, a través da cada día máis
crecente emigración, e para importar produtos elaborados, colo-
nialismo ao uso en pleno século XXI), a esa Europa debémoslle
un novo paso na desarticulación da capacidade produtiva do no-
so país, xa que logo na desarticulación do futuro de Galiza. Foi
a UE quen a través da súa política económica e de mercado, na
salvagarda da “imprescindíbel” libre competencia, a que forzou
a dar un paso atrás na negociación entre sindicatos e patronal,
que se ben non era beneficiosa polo entreguismo das dúas gran-
des centrais sindicais de ámbito estatal, si supuña algún matiz
positivo fronte ao despropósito da reconversión forzosa do sec-
tor que agora vemos.

Defender o futuro de Galiza e das súas xentes pasa por de-
fender as nosas potencialidades produtivas pasa polo desenvolve-
mento dunha economía integrada de noso que cree emprego e be-
nestar, que lles dea prosperidade e avanzo tanto ás zonas rurais co-
mo ás grandes urbes.

A castración económica a través dunha política pesqueira
que nos afoga, dunha cota láctea incomprensíbel cando o Esta-
do español é deficitario en produtos lácteos e que tivo e ten
graves efectos negativos no sector gandeiro, e unha pésima
xestión dos fondos europeos que no canto de investilos para
promover e apuntalar os eixos da nosa economía só serviron
para comunicarnos vía autoestrada (cómpre apuntar que Galiza
precisaba desas infraestruturas e segue precisando de outra
moitas) coa “metrópole”. 

Desde a década dos noventa milleiros de mozos vense forza-
dos cada ano a abandonar as súas cidades e vilas para emigrar na
procura de postos de traballo que lle garanten un mellor nivel de
vida. Alguén pensa que unha moza moañesa abandonaría a súa ci-
dade para emigrar a Canarias se nela ou nas proximidades tivese
emprego en condicións dignas? Alguén cre que un mozo ferrolán
abandonaría a súa comarca para desprazarse até Londres se tivese
garantías de benestar alí? O despropósito de sinalar aos programas
europeos Eramus ou Sócrates, ou ao afán de coñecer mundo, co-
mo as razóns de emigración galega deste século XXI é absoluta-
mente falso e inadmisíbel.

Hoxe, eu teño 1.405 novas razóns para votar ‘non’ á Constitu-
ción Europea (por consagrar un modelo económico, político e so-
cial que nos deixa con poucas esperanzas de futuro), e 1.405 no-
vas razóns para apostar por un outro e novo goberno galego que
defenda os intereses do noso país con dignidade, e impida que nos
volvan facer pagar o pato, mais para iso cecais sexa preciso mirar
o mundo desde Galiza e non desde Ferraz/Génova.♦

XABIER PÉREZ IGREXAS foi secretario xeral dos Comités Abertos de Estu-
dantes e da dirección nacional de Galiza Nova. Na actualidade participa no

movemento veciñal vigués.

COUSAS DE EUROPA                                           ROI CAGIAO

REFERENDO EUROPEO

‘Sinalar os programas europeos Erasmus
ou Sócrates, ou o afán de coñecer mundo,

como as razóns de emigración galega
deste século XXI é falso e inadmisíbel”
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Na Unión Europea empeza a aplicarse nes-
te 2005, cun adianto de 3 anos, o chamado
protocolo de Quioto, asinado no 1997 bai-
xo os auspicios da Convención marco das
Nacións Unidas para o cambio climático e
polo cal os países industrializados se com-
prometen a reducir, durante o período
2008-2012, os seus niveis de emisións de
gases de efecto invernadoiro (GEI) até non
menos dun 5,2 por cento por debaixo das
respectivas emisións do 1990. 

Esta aplicación, que se inicia en cada
Estado da Unión Europea coa aprobación e
publicación do Plano de asignacións de de-
reitos de emisión e o reparto destes entre as
instalacións reguladas pola citada directiva
2003/87, deu lugar en Galiza a unha recla-
mación de máis dereitos de emisión para as
térmicas galegas por parte da Xunta e á
convocatoria dunha manifestación por par-
te da CIG –secundada polo concello das
Pontes–, para denunciar o que o sindicato
nacionalista entende como dura discrimina-
ción das térmicas galegas en relación ás de-
máis térmicas do Estado.

Fronte a esta denuncia de discrimina-
ción, o ecoloxismo galego, en cambio,
–pode que querendo escapar de coinci-
dencias con Endesa e coa Xunta–, sae en
defensa do plano do Ministerio de Medio
Ambiente cunha seguridade que mesmo
sorprende nunhas organizacións que, de
sempre, se viñan manifestando en contra
do mercado de emisións. Faise necesaria,
ao meu modo de ver, unha reflexión a fon-
do, sen apriorismos de ningún tipo, sobre
o contido e os mecanismos de aplicación
do protocolo de Quioto. Mentres tanto,
vaian por diante algunhas delas, sen outro
ánimo, dende logo, que o de procurarmos
que a Galiza que queremos poida estar na
vangarda da loita contra o aquecemento
do planeta pero con solucións idóneas
que, ademais, estean fundamentadas na
equidade e na xustiza social entre todos os
pobos do mundo de hoxe e de mañá.

Primeira: o aquecemento global do
planeta é unha preocupante ameaza real
contra a que, –aínda que só sexa por pre-
caución–, debemos de actuar dende xa.
Este aquecemento, na súa compoñente an-
tropoxénica, está provocado pola crecente
acumulación na atmosfera de gases inver-
nadoiro (dióxido de carbono, metano, óxi-
do nitroso, etc). De todos estes, o dióxido
de carbono ten que ser considerado, den-
de logo, o máis relevante, pois,  a pesar de
ter menos potencial de aquecemento, a
súa concentración na atmosfera está au-
mentando rapidamente debido a que, pro-
cedentes da combustión dos combustíbeis
fósiles e da queima das calizas, estamos
introducindo na atmosfera cantidades de
CO2 enormemente maiores do que é capaz
de fixar e atrapar o ciclo do carbono.

Segunda: o protocolo de Quioto asina-
do en 1997 constitúe a nivel internacional
un moi importante primeiro paso, dende o
momento que nel se recoñece a influencia
da actividade antropoxénica no aquece-
mento do planeta e se sinala a responsabi-
lidade global dos países desenvolvidos pa-
ra empezar a actuar dende xa no camiño de
reducir as emisións dos gases de efecto in-
vernadoiro. Deberemos, pois, sen escusas
de ningún tipo, defender o protocolo fron-
te aos ataques de quen non quere responsa-
bilizarse das emisións que produce. 

Terceira: non debemos, porén, –se
queremos avanzar cara a obxectivos de

maior eficacia–, descoñecer a insignifi-
cancia dos obxectivos de redución pro-
postos no protocolo de Quioto (apenas un
5,2% fronte ao 70% que se considera ne-
cesario dende o comité de expertos para o
cambio climático) nin tampouco negar a
perversidade e máis que segura inutilida-
de de mecanismos de flexiblidade como o
comercio de emisións ou os mecanismos
de deselvolvemento limpo, que, por certo,
xa no 1997 foron rechazados polas princi-
pais organizacións ecoloxistas.

Cuarta: os que xa sabemos que o mer-
cado incrementa e xera desigualdades so-
ciais non deberíamos acreditar demasiado
na súa idoneidade para a redución das
emisións. Non debera deixar de chamar a
atención de incautos que, para que tal
mercado exista, alguén terá que ser pro-
pietario (ou apropiarse) duns excedentes
(ollo!, que son de contaminación non emi-
tida) que alguén outro necesita. Son da
opinión que o mercado, mais ben, acabará
por crear uns intereses propios que farán
máis dificil avanzar cara ás verdadeiras
solucións ao problema do cambio climáti-
co que non son outras que a redución
drástica do consumo enerxético e a pro-
moción das enerxías renovábeis de forma
que o máis rápido posíbel puidésemos ir
prescindindo dos combustíbeis fósiles. 

Quinta: o plano de asignacións que
critica a CIG e que o ecoloxismo, pola
contra, parece aprobar sen destacar reser-
va ningunha, non é, –por máis que nolo
queiran presentar como tal–, un plano pa-
ra a redución de emisións, senón un plano
para o comercio de emisións. Trátase, sen
máis, de repartir entre as distintas instala-
cións uns títulos de propiedade sobre un-
has cantidades de contaminación (dereitos
de emisión) cos que logo poder negociar
no mercado de emisións. Entendido así,
non  deberíamos os que sufrimos o desi-
gual reparto das cotas do leite pasar por
alto as discriminacións ás que pode con-
ducir unha distribución non equitativa
duns dereitos de emisión que, ao fin, na
medida en que son fundamentalmente
emisións para a xeración de enerxía, ve-

ñen ser a materia prima do actual modelo
produtivo (que certo é que teremos que
cambiar globalmente, pero con equidade e
reciprocidade de forma que non sexa ou-
tro dos mecanismos para a desigualdade). 

Sexta: pode parecer que o reparto non
equitativo dos dereitos de emisión é cues-
tión que só lles afecte ás instalacións de En-
desa das Pontes e de Meirama en Cerceda,
que se verán obrigadas (non a reducir a pro-
dución, senón) a mercar dereitos de emi-
sión e que, polo tanto, nada hai niso discri-
minación social. Porén, neste mercado glo-
balizado da enerxía
xa vixente e coa desa-
parición da tarifa úni-
ca, o futuro vai ser o
de que, amais de so-
portar os graves im-
pactos da xeración de
enerxía, empecemos
a pagar na nosa factu-
ra un sobrecusto do
que, –a diferenza do
que ocorre co canon
de CO2 que recada a
Xunta–, só se benefi-
ciarán os intermedia-
rios do mercado de CO2. Trátase, cando
menos, dunha discriminación sobre a que
cómpre reflexionar.

Sétima: para un reparto equitativo des-
tes dereitos de emisión, –e se de verdade
se quere actuar para a redución do consu-
mo–, a contaminación habería que impu-
tárllela non aos lugares de produción, se-
nón aos lugares de consumo. Poñamos un
exemplo: dentro de non moito tempo em-
pezará a funcionar entre Marrocos e o Es-
tado Español un novo cable eléctrico sub-
marino co que é de esperar que non tarde-
mos en importar de Marrocos crecentes
cantidades de electricidade xeradas con
gas natural de Alxeria. Será xusto, entón,
que se impute a Marrocos unhas emisións
de CO2 da que eles non obteñen beneficio
ningún? E outro exemplo: dado que Ce-
mentos Cosmos do Oural non ten produ-
ción de abondo para o mercado de Galiza
nin ten dereitos de emisión para incre-

mentala, decide comprar clínquer en Tur-
quía, traelo en barco até Narón e aquí mo-
elo e convertelo en cemento para o mer-
cado de Galiza. A quen imputarlle as emi-
sións da obtención de clínquer? E as so-
breemisións debidas ao transporte? Con-
vencidamente, non é o mercado un bo me-
canismo para a redución de emisións, nin
este plan de asignacións vai servir para
conseguila. 

En resume, na miña opinión, sempre
aberta ao contraste da crítica e do debate:

–Hai que defender este primeiro paso
que representa o
protocolo de Quio-
to, pero tampouco
sen sacralizar a in-
significancia das sú-
as reducións e a per-
versidade dos seus
chamados mecanis-
mos de flexiblidade.
Só se camiña cara á
redución de emi-
sións con redución
drástica do consumo
enerxético e a pro-
moción de enerxías

renovábeis compatíbeis coa conservación
do medio ambiente.

–Non podemos acreditar no mercado
para a redución de emisións. No seu lugar
temos que seguir que reivindicando a
aplicación de límites de emisión, –absolu-
tos e relativos–, cada vez máis estritos, en
función dos obxectivos que se queiran
conseguir.

–Non temos por que consentir que es-
te mercado de emisións e os seus planos
de asignacións sexan un instrumento máis
para a desigualdade e a discriminación so-
cial: as responsabilidades para a redución
hai que imputalas en proporción aos bene-
ficios obtidos. E no que á xeración de
enerxía se refire, non deberiamos impu-
tarlle a Galiza a contaminación da enerxía
que non consumimos.♦

XURXO DOPAZO MUÍÑOS pertence ao Instituto de
Estudos para a Empresa e o Medio Ambiente.

O Protocolo de Quioto non supón unha redución de
gases contaminantes senón que, igual que ocorre coa

produción láctea, por exemplo, Galiza terá que “loi-
tar” por ter a súa propia cota no mercado de CO2.

O mercado de CO2

XURXO DOPAZO

‘As verdadeiras solucións
ao problema do cambio
climático non son outras
que a redución drástica

do consumo enerxético e
a promoción das enerxías

renovábeis”

Central Térmica de Meirama.



A.N.T.
Só os ex conselleiros admitiron
erros na xestión da crise do
Prestige. Os membros que se
manteñen na Xunta defenden
sen fisuras que o goberno gale-
go fixo “todo o posíbel” por
evitar e minimizar a catástrofe.

O 14 de febreiro comezaba a Co-
misión de Investigación do Pres-
tige no parlamento galego. As dú-
as primeiras xornadas saldáronse
con tres conselleiros, e tres ex
conselleiros. Os conselleiros fala-
ron dunha maré negra na que a
xestión foi correcta, non houbo
erros, só algúns que tentaban cris-
par, e deixaron ben claros todos
os efectos positivos que esta ca-
tástrofe deixou no noso país. Os
ex conselleiros falaron de comités
que capitaneaban eles, de grandes
xestións personalistas, e da figura
dun home que sufriu como nin-
guén na maré: a de Manuel Fraga. 

Nun formato de comisión im-
posto pola maioría do PP, que con-
trola tempos e modos e que impi-
den botar luz sobre o acontecido,
os conselleiros dedicaron 45 minu-
tos a gabar a súa xente polo traba-
llo ben realizado, e amosaron un
discurso que desde cada consella-
ría traían perfectamente preparado. 

Durante un polémico debate,
interrompido en numerosas oca-
sións por cuestións de orde e
queixas dos grupos da oposición
polo propio formato da comisión,
Henrique López Veiga, na pri-
meira comparecencia, defendeu a
decisión de afastar o barco, mani-
festou que os recursos pesqueiros
non estaban danados senón en
mellores condicións e os mari-
ñeiros estaban a ter menos im-
pacto nos recursos pesqueiros
pois os efectos do Prestige son
menores aos de Aegean Sea. 

Na quenda dos grupos de opo-
sición, o PSdeG, con Carmen Ga-
llego como portavoz, realizou un
discurso no que reclamaba coñe-
cer a verdade e lembraba a mani-
pulación que vivimos durante a
crise. O conselleiro, aproveitán-
dose da propia dialéctica que xe-

raba este formato sen preguntas-
respostas e non como foron ou-
tras comisións como a do 11-M,
respondía sen moverse da súa
versión e sen entrar a analizar o
traballo da súa consellaría nin a
súa responsabilidade na xestión.
O BNG presentou máis de 110
preguntas que reclamou que o
conselleiro fose respondendo un-
ha por unha. López Veiga recoñe-
ceu daquela que non existía nin-
gún informe técnico que avaliase
o cambio de rumo do barco e o
seu afastamento; afirmou que as
barreiras oceánicas non servían
para nada nin os medios dos que

se dispuña e reclamou que en si-
tuacións como a da crise do Pres-
tige o que hai que facer é colabo-
rar con lealdade nas institucións,
e “calar o que haxa que calar”.
Ademais o conselleiro lembrou
que había moitos dos temas que
se trataban que non eran da súa
competencia.

O conselleiro de Medio Am-
biente, Xosé Manuel Barreiro,
gabou a xestión e deu datos opti-
mistas sobre a recuperación dos
recursos naturais. “Hai unha
maior reprodución das aves e un-
ha mellor protección dos espazos
naturais e fauna silvestre”. Desta

volta, o conselleiro non respon-
deu ás máis de 50 preguntas que
Salóme Álvarez, deputada na-
cionalista, lle preparara. 

Os ex conselleiros, críticos

O vicepresidente primeiro da Xun-
ta, Alberto Núñez Feixóo, xa o 16
de febreiro, destacou os efectos
positivos que teremos até o 2010
no campo económico grazas ao
Prestige, a través do Plano Gali-
cia. O desastre do petroleiro trou-
xo, en palabras do conselleiro, “un
incremento de polígonos indus-
triais e as novas estradas para

Monforte e Vilalba”. Feixóo falou
tamén do desacougo dos galegos
polo incumprimento do Plano Ga-
licia por parte do Goberno Zapate-
ro. Nada dixo dos medios que fal-
taban na recollida do chapapote
que realizaron os mariñeiros, nin
da falla de previsión da súa conse-
llaría nos traballos de limpeza do
fuel. “Todo foi un mal soño e hai
que mirar cara ao futuro”, engadiu.

O ex conselleiro de Medio
Ambiente, Carlos del Álamo falou
de comités, activacións de cinco
protocolos distintos a través de
distintas direccións xerais de Me-
dio Ambiente, e un senfín de acti-
vidades das que nada falara o seu
sucesor Barreiro, que non fixera
ningunha mención ao traballo do
ex conselleiro. Asemade, asegurou
durante a súa comparecencia  que
el non se sente “unha vítima en ab-
soluto” desta crise, a pesar de que
foi destituído do seu cargo dous
meses despois da catástrofe. Del
Álamo afirmou que non sabía por
que o cesou o presidente da Xun-
ta, do mesmo xeito que non lle pe-
diu explicacións cando o nomeou.
Tamén considerou “unha anécdo-
ta” que participase con Fraga nun-
ha cazaría en Aranjuez dous días
despois do may day do Prestige e
comentou que lle parece que “hai
moita animadversión pola caza”.

O ex conselleiro de Política
Territorial, Xosé Cuíña asegurou
que sen o seu esforzo e o desen-
volvido polo Comité de Intenden-
cias que el mesmo lideraba “ainda
nadariamos en chapapote”, e sina-
lou as diferenzas que mantivo con
outros membros do seu partido:
pensaba que había que asistir ás
manifestacións, pulaba pola crea-
ción dunha comisión de investiga-
ción e foi el quen fixo o Plan de
dinamización económica das in-
fraestruturas (Plan Galicia), que
logo continuaría Núñez Feixóo.
Cuíña admitiu que non existían
medios suficientes e que se come-
teron erros, aínda que el volvería
facer o mesmo que fixo daquelas.
Falou desde o seu galeguismo,
desde a conciencia do pobo gale-
go, “que quedou ferida”.♦

N
º 

1.
16

4 
●

D
o 

17
 a

o 
23

 d
e 

fe
br

ei
ro

 d
e 

20
05

 ●
A

no
 X

X
V

III

R.V.A.
O vindeiro martes 22 de decem-
bro terá lugar o xuízo contra
J.P.L., acusado de “atentado con-
tra as forzas de seguridade”. Os
feitos tiveron lugar no transcurso
dunha manifestación en Silleda o
pasado 23 de decembro do 2002,
organizada por distintas aso-
ciacións. O procesado afirma
que denunciou primeiro ao axen-
te da Garda Civil O.M.C. por
agresión e ameazas e “en respos-
ta o axente denuncioume para la-
varse as mans”.

J.P.L. asegura que “as contra-
denuncias por parte dos axentes
son unha práctica habitual. Hai
casos coñecidos como as deten-
cións de varios sindicalistas da

CIG en Lugo ou de manifestan-
tes de Nunca Máis en Santiago
que foron denunciados por agre-
sión logo de ter recibido unha
malleira”. Ademais, segundo o
acusado, “a detención é unha
mostra das limitacións na liber-
dade de expresión dos últimos
anos, xa que eu estaba nesa con-
centración traballando como
xornalista para o portal de noti-
cias Galizalivre.org”.

A detención de J.P.L. tivo lu-
gar no transcurso da inaugura-
ción do tramo de autovía entre
Silleda e Santiago na que esta-
ban presentes, entre outros, o
presidente da Xunta, Manuel
Fraga e o ex ministro de Fomen-
to, Francisco Álvarez Cascos.

Ao carón dos actos oficiais con-
centráronse uns 150 manifestan-
tes que protestaban pola xestión
do accidente do Prestige que es-
taban levando a cabo os gober-
nos central e galego. 

“Cando rematou o acto, va-
rias personalidades atravesaron
polo medio dos manifestantes,
que comezaron a berrarlles e a
esixirlles responsabilidades pola
catástrofe do Prestige. O corpo
de antidisturbios da Garda Civil
comezou a cargar contra os que
estabamos presentes. Houbo va-
rias retencións e esixíuselle a do-
cumentación a moita xente. A
min botáronseme enriba varios
axentes mentres estaba facendo a
cobertura informativa do que

acontecía. Sen mediar palabra ti-
ráronme ao chan e comezaron a
propinarme patadas e a increpar-
me”, relata J.P.L.

O acusado asegura que logo
foi esposado e metido nun coche
patrulla. “Polo camiño os axen-
tes comezaron a increparme e en
concreto O.M.C. ameazoume
con levarme ao monte e propi-
narme unha malleira. De feito,
tardamos en facer o traxecto ca-
se unha hora até o cuartel, que
estaba na propia Silleda. Cando
chegamos á comisaría interro-
gáronme preguntándome pola
miña afiliación política e se esta-
ba de acordo coa independencia
de Galicia. Ameazáronme tamén
con violarme”, afirma o acusado.

Horas máis tarde foi posto en li-
berdade con cargos, debendo
presentarse nos xulgados cada
quince días. J.P.L. presentou de-
nuncia por agresións e abuso de
autoridade contra os axentes que
o detiveron. 

No xuízo contra el a acusa-
ción pide que sexa condeado por
“atentado contra a autoridade”,
delito que está penado con pri-
sión de dous a tres anos e indem-
nizacións á suposta vítima. O día
da vista o organismo anti-repre-
sivo Ceivar, que está levando a
defensa de J.P.L., convocou unha
concentración o día 22 a partir
das dez da mañá perante o xulga-
do de Pontevedra, onde se cele-
brará a vista. ♦

Xuízo contra un manifestante de Nunca Máis

López Veiga considera o naufraxio unha ‘oportunidade de desenvolvemento’ 

Cuíña admite que houbo
erros e falta de medios na crise do Prestige

A Plataforma Nunca Máis ma-
nifestou o seu descontento polos
traballos da comisión do Presti-
ge, “que se están a transformar
nunha farsa por vontade do PP”.
Criticou duramente as compare-
cencias dos actuais conselleiros
pola súa ocultación da realidade
e o uso propagandístico desta.
Tamén sinalou que a compare-

cencia dos ex conselleiros, que
entra en contradicións cos ac-
tuais gobernantes, amosa como
foi a xestión da catástrofe, un
auténtico desastre. 

Nunca Máis, ante os traba-
llos desta comisión de investi-
gación realizou un dvd titulado
“As novas vellas mentiras do
Prestige”, no que analiza as de-

claracións do conselleiro de
Pesca e o seu labor propagan-
dístico, así como analiza cal é a
situación do noso litoral e re-
cursos pesqueiros na actualida-
de. Faranse proxeccións nas vi-
las mariñeiras e cidades nos
próximos meses para facer ta-
mén contrapropaganda á propia
comisión de investigación.♦

Nunca Máis edita
un DVD ‘de contrapropaganda’

O exconselleiro Xosé Cuíña declarando na Comisión do Prestige.                                                                             OTTO / AGN



Galicia está na actualidade no limiar do
75% do PIB per capita comunitario (76,6%
en 2002 e 74,4% de media no trienio 2000-
2002), considerado como charneira para se-
guir sendo ou deixar de ser Obxectivo 1 a
efectos da percepción de determinado tipo
de fondos estruturais da UE. Claro está que
a razón fundamental pola que Galicia se si-
túa de súpeto no 75% é o chamado efecto
estatístico provocado pola ampliación da
UE a 25 membros, con 10 novos socios que
teñen baixísimos níveis de renda, situando
o nivel medio do conxunto un 10% máis
baixo e provocando un salto automático en
todas as rexións que formaban a UE-15
duns 10 puntos porcentuais. Galicia estaba
no 66,5% na UE-15 en 2001 e pasa a estar
no 76,6 na UE-25 en 2002.

Resulta moi cuestionábel que no mo-
mento de negociar a adhesión destes no-
vos países non se mudase ese limiar do
75% para evitar o impacto que ese efecto
estatístico tería na política de cohesión.
Os problemas estruturais e de desenvolve-
mento das rexións que antes estaban por
debaixo do 75% non mudan nin desapare-
cen nin se amortecen polo mero feito de
que se incorporen estes 10 países máis po-
bres. Antes ao contrario, cabe pensar que
en moitos aspectos se vexan negativa-
mente afectadas (pola competencia por
exemplo en produtos agrarios, man de
obra de baixos salarios, etc).

A razón pola que non se mudou ese li-
miar foi unha decisión política, forzada
pola presión dos países máis ricos (os con-
tribuíntes netos) para limitar o orzamento
comunitario e non aumentar os fondos
destinados á política rexional. O esforzo
de cohesión territorial considerouse inasu-
míbel por parte dos países máis ricos, a pe-
sar de estar moi interesados na entrada dos
novos países. O Goberno Aznar, que nego-
ciou a Axenda 2000 e a ampliación, non
soubo ou non seguiu unha estratexia ade-
cuada para defender esa modificación. Por
outra parte, é unha decisión que se inscri-
be nunha viraxe cara a políticas de orien-
tación neoliberal no conxunto da UE, nas
que os principios de cohesión e solidarie-
dade van perdendo peso. 

En todo o caso hai outros catro facto-
res adicionais que merecen ser tomados
en consideración.

Á hora de avaliar a existencia dun pro-
ceso de converxencia cómpre ter presen-
tes algúns aspectos discutíbeis na defini-
ción dos indicadores e das estatísticas uti-
lizadas para realizar as comparacións:

1. A evolución do PIB per capita sinte-
tiza a relación entre o PIB e a poboación ao
longo do tempo. É esencial distinguir entre
o efecto do aumento do numerador (PIB) e
o efecto das diferenzas na evolución do de-
nominador (poboación). O significado eco-
nómico dun aumento do PIB per capita de-
bido a un aumento do PIB é completamen-
te diferente dun aumento do PIB per capi-
ta debido a unha caída da poboación. 

Comparemos dúas rexións hipotéticas:
unha dinámica (A) e outra en declive (B).
Na economía A, un maior crecemento do
PIB reflecte un maior dinamismo desa eco-
nomía, un maior ritmo na produción de
bens e servizos. Ese dinamismo na produ-
ción pode ir acompañado dun aumento da
poboación, e se este é elevado pode tradu-
cirse nun aumento moderado do PIB per
capita. No caso contrario, unha economía
pouco dinámica (B), cun aumento modera-
do do PIB pero cunha reducida capacidade
de creación de emprego (acompañada dun-
ha alta taxa de paro e salarios baixos) pode
estar expulsando man de obra a un forte
ritmo, pode experimentar unha baixa taxa
de natalidade e mesmo un aumento da taxa
de mortaldade, de xeito que perde poboa-

ción en termos netos de xeito que o seu
PIB per capita neses anos pode aumentar a
taxas superiores ás da economía A. Sen po-
ñernos no caso extremo, basta con que o
aumento da poboación se produza a un rit-
mo moi reducido, menor que as demais.

Na medida en que o indicador compa-
rativo que utilicemos sexa exclusivamente
o PIB per capita ese tipo de evolucións po-
den producir a ilusión dunha converxencia
no PIB per capita. Claro está que ese tipo
de ilusión pode manterse tan só no curto
prazo: a longo prazo,
se manteñen ese tipo
de tendencias o que irá
ocorrendo é que a pro-
dución e a poboación
irase concentrando na
economía A e a econo-
mía B irá perdendo pe-
so progresivo en pro-
dución e en poboa-
ción. Pasado un tem-
po, as forzas acumula-
tivas do declive irán
dando lugar a taxas de
crecemento do PIB per
capita tamén menores,
caendo nun círculo vi-
cioso de baixo crece-
mento e despoboa-
mento.

Por iso o PIB per
capita é un indicador
moi deficiente para
determinar a conver-
xencia entre economí-
as, entre territorios.
Podería dicirnos algo
sobre a posición rela-
tiva dos individuos
medios dos diferentes
territorios pero ignora
o que acontece coa di-
mensión substantiva
dun territorio: a súa
poboación.

Xustamente, ese é
un aspecto clave para
entender a evolución
do PIB per capita de
Galicia en relación a outros territorios es-
pañois ou europeos nos últimos lustros.
Galicia vive un declive demográfico moi
importante nos anos noventa e experi-
menta un reducidísimo aumento nestes
primeiros anos do século. 

É un sarcasmo considerar converxente
un territorio que está a perder poboación e
no que a súa poboación está a emigrar cara
a outros territorios. O despoboamento é o
principal síntoma de declive dun territorio,
pero tomando como indicador o PIB per ca-
pita ese despoboamento pode ter unha con-
tribución perversa á hora de xerar unha ima-
xe de falsa converxencia durante un tempo. 

Polo tanto, a evolución comparativa
do PIB per capita debería, cando menos,
utilizarse de xeito complementario a un
indicador de evolución do crecemento
económico do PIB do territorio como tal.
Podería tomarse en consideración a des-
viación da variábel poboación deses terri-
torios a respecto do crecemento demográ-
fico medio nun período intercensal; ou
ben, tomar o saldo migratorio intercensal
como un criterio adicional.

2. O problema das unidades monetarias
para a comparación: a distorsión discutíbel
das paridades de poder de compra (PPC).

As comparación do PIB per capita que
manexa a Comisión Europea para estabele-
cer as comparacións entre os países e re-
xións non están expresadas en euros senón
en paridades de poder de compra. As PPC
estímanse en función da capacidade de
compra de cada euro dentro de cada esta-

do, en función do nivel de prezos dunha
cesta de consumo común. Nos países con
prezos máis elevados un euro traducirase
nun número menor de PPC, en tanto que
nos países de prezos máis baixos un euro
tradúcese nun número maior de PPC. Iso
quere dicir que unha rexión cun PIB per
capita que se sitúe no 60% da media ex-
presada en euros se poda situar nun 90% da
media medido en PPC; ou que unha rexión
situada nun 80% da media en euros se sitúe
nun 70% da media en PPC. O primeiro é o

que pasa, por exem-
plo, coas rexións po-
bres de Portugal, Gre-
cia ou Estado Español
e o último é que pasa
con rexións interme-
dias de Alemaña ou o
Reino Unido. 

Polo tanto, as com-
paracións en PPC ten-
den a dar unha imaxe
de menor desigualda-
de, os máis ricos pare-
cen menos ricos e os
máis pobres parecen
menos pobres.

Pero, cal é o pro-
blema? Hai dous gran-
des. O primeiro está
en que as PPC poden
ter unha significación
para comparar as ca-
pacidades de consumo
da poboación, na me-
dida en que realice as
suas compras local-
mente, pero perde cal-
quera significación á
hora de comparar ca-
pacidades produtivas
(que é o que mide o
PIB). O que producen
as nosas empresas e o
que venden non o fan
en PPC senón que o
fan en euros, obvia-
mente. E o euro é o
mesmo aquí e en Ber-
lín. Polo tanto, ao pon-

derar a nosa produción en PPC estamos so-
brevalorándoa ao mesmo tempo que se mi-
nusvalora a dos países ricos. E iso é un
exercicio que encobre e enmascara as desi-
gualdades.

Outro tanto cabería dicir a respecto
das importacións ou os gastos no exterior:
cando os alemáns, suecos ou holandeses
veñen de vacacións aquí pagan os nosos
prezos cos seus euros, que son os mesmos
que os nosos; nós cando imos alí tamén
temos que pagar os seus prezos cos nosos
euros. Se eles compran un terreo, unha ca-
sa, un apartamento ou calquera outra cou-
sa aquí os seus euros non valen menos que
os nosos. Igualmente, se importamos pro-
dutos de calquera deses países temos que
compralas en euros, non en paridades. 

En definitiva, o peso relativo da nosa
economía ha de compararse en euros e
non ten ningún significado a comparación
en paridades, cando estamos no mesmo
mercado, na mesma área monetaria e coa
mesma moeda. Desde o lado da oferta, as
paridades non significan nada.

Por outro lado, o segundo grande pro-
blema é que como as PPC se calculan para
cada Estado e non para cada rexión, hai si-
tuacións en que a corrección polas parida-
des pode resultar especialmente distorsio-
nadora. O caso máis notábel é Alemaña: é
sabido que os niveis de prezos nos Estados
de renda baixa da antiga RDA son moi in-
feriores aos da Alemaña Occidental, porén
as paridades aplicadas son as mesmas.
Deste xeito, 1 euro en Saxe ou en Turingen

convértese en 0,90 PPC en tanto que 1 eu-
ro en Galicia se converte en 1,16 PPC.

Como consecuencia diso, Galicia con
13.951 euros per capita cae fóra do Obxec-
tivo 1 (porque en PPC nos situamos no
76,6% da media) e en cambio Saxe, Turin-
gen, Brandenburgo, Mecklenbourg-Pome-
rania, todos eles con máis de 17.000 euros
per capita, resulta que seguen como Ob-
xectivo 1 (porque en PPC están ao redor do
73% da media). Algo análogo pasa con ou-
tras como Cornualles (17280 Euros) ou Ga-
les (17982 Euros) no caso do Reino Unido.

3. Un terceiro tipo de problemas é o que
ten que ver co período de cómputo. Actual-
mente parece que está máis ou menos acor-
dado que o período de referencia para deci-
dir que rexións entran no Obxectivo 1 e ca-
les non vai ser a súa posición con datos de
2001-2003. O problema está en que as cues-
tións de converxencia non son asuntos de
curto senón de longo prazo e pode ocorrer
que a nosa posición relativa varíe en función
da fase do ciclo económico escollida para
facer a comparación. Vexamos. Desde prin-
cipios da década as principais economías da
UE pasan por unha fase cuase-recesiva, o
crecemento económico de Alemaña, Fran-
cia, etc, pasa por un ciclo baixo; Galicia
(con España) atravesa unha fase de crece-
mento moderado pero superior a estes paí-
ses, entre outras cousas porque exportamos
menos fóra da UE e, polo tanto, non nos pe-
naliza tanto o tipo de cambio alto euro/dólar
destes últimos anos. Como consecuencia,
nese trienio a posición relativa de Galiza
mellorou algúns puntos (desde o 73,5 ao
76,6%, en PPC e para UE-25). Pero esa me-
lloría pode ser facilmente reversíbel na me-
dida en que eses grandes países retornen a
un ciclo expansivo. De feito, fluctuacións
desa amplitude xa se teñen producido no pa-
sado (tanto na recesión de principios dos oi-
tenta como na de principios dos noventa Ga-
licia tivo un certo acercamento cara á media
que na fase seguinte do ciclo ou se perdeu
ou se estancou). Se iso é así Galiza pode
volver encontrarse por debaixo do 75% en
moi pouco tempo, pero xa estaría excluída
dos Obxectivo 1. Cal debería ser a alternati-
va?. O máis defendíbel tecnicamente sería
tomar como referencia períodos máis lon-
gos (cando menos cinco anos).

4. Por último, hai un aspecto que ten a
súa importancia cando as cifras se moven
xusto ao redor da fronteira. No PIB de Ga-
licia destes anos estanse contabilizando
non só os fluxos de produción e renda or-
dinarios senón tamén os producidos polos
propios fondos europeos, que representan
unha parte notábel do crecemento do noso
PIB neses anos. Que ocorre se de pronto se
corta ou se reduce considerabelmente ese
fluxo de entrada de fondos? Ben puidese
ocorrer que o PIB per capita de Galicia ca-
ese de novo por debaixo do limiar do 75%. 

Todos estes factores deberían ser pos-
tos enriba da mesa á hora de valorar a no-
sa situación real e á hora de negociar a per-
manencia de Galiza dentro o Obxectivo 1
(agora “converxencia”) e impedir que a
decisión se poida adoptar por aplicación
puramente matemática do indicador PIB
per capita dun bienio moi particular.

En todo caso, o gran reto que ten que
asumir Galiza é o de avaliar con rigor a
eficiencia coa que utilizou os fondos per-
cibidos até o presente e repensar con inte-
lixencia usos alternativos portadores de
maiores potencialidades de cara ao futuro.
Situarse con firmeza na economía basea-
da no coñecemento, para darlle percorrido
innovador ás actividades nas que hoxe te-
mos certas vantaxes e fortalezas.♦

XAVIER VENCE é catedrático de Economía
Aplicada na Universidade de Santiago.
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Reflexións sobre a posíbel perda da condición de Rexión Obxectivo 1

As trécolas do 75%
XAVIER VENCE

‘A razón pola que non se
mudou o limiar do 75%

foi unha decisión forzada
pola presión dos países
máis ricos para limitar o
orzamento comunitario”



R.V.A.
O ministro de Economía, Pe-
dro Solbes, asegura que Espa-
ña defenderá ante a Comisión
Europea que “a perda de Fon-
dos de Cohesión se faga de
xeito progresivo, igual que no
caso dos Fondos Estruturais”. 

Solbes tamén asegura que de-
fenderá que Galicia perciba “a
maior cantidade de cartos posí-
bel en caso de quedar afectada
polo efecto estatístico e que a
súa renda supere o 75% da me-
dia comunitaria trala amplia-
ción”. Porén, advirte que “a par-
tir de agora hai que facerse á idea
de que o Estado vai darlle á UE
máis do que recibe”.

Segundo Solbes o maior pro-
blema vai ser o de chegar a un
acordo co Reino Unido e cos seis
países que apoian a súa proposta
(Alemaña, Francia, suecia, Italia,
Holanda e Dinamarca) “para que
o futuro orzamento da UE se faga
co 1,24% do PIB de cada Estado e
non co 1% como propoñen eles”.

Se os finalmente o orzamento da
UE para o período 2007-2013 é o
que propón o Reino Unido, a can-

tidade que se destine a políticas de
cohesión non superará os 199.000
millóns de euros, fronte aos

355.000 que pretende a Comisión
e que apoian estados como Espa-
ña, Grecia, Portugal ou Irlanda.
Precisamente, foron estes os paí-
ses máis beneficiados na presente
etapa dos fondos destinados á
Converxencia e Cohesión.

A proposta do Goberno espa-
ñol consistirá en “propoñer unha
solución que garanta o gradualis-
mo na adaptación do noso saldo
financeiro coa Unión e que dei-
xen claro ao mesmo tempo que o
esforzo da ampliación se reparta
dun modo equitativo”. O minis-
tro contestou deste xeito a unha
moción presentada polo deputa-
do do BNG no Congreso, Fran-
cisco Rodríguez na que pregunta-
ba sobre as “perspectivas finan-
ceiras comunitarias 2007-2013
para o conxunto do Estado e, en
especial, para Galicia”. Non em-
bargante, Solbes non aclarou se
Galicia quedará finalmente por
debaixo do 75% da renda media
europea e o motivo polo que a
renda estimada polo INE é infe-
rior á calculada por Eurostat.♦
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A cousa provocara unha gran
conmoción naquel Lugo de fi-
nais da década do 1950 ou pri-
meiros anos dos sesenta. Indig-
nados, uns exclamaban: “¡Me-
nudo animal! ¡Nos dejó a la al-
tura del betún! ¡Nos van a lla-
mar “burros” toda la vida!”. Os
outros calaban. Coma sempre. 

Todo viña dun concurso da radio –a ni-
vel español– no que o participante lugués
respondera “Diez” á pregunta “¿Cuantos
dedos tenemos?” Por moito que o rapaz ex-
plicase despois que a resposta era correcta
porque os dos pés eran dedas, nin os radio-
fonistas españoles se volveron atrás na deci-
sión de eliminalo (que sabían eles o que
contaba o galego!) nin a opinion dos conci-
dadáns indignados variou, considerando que
“Eso de dedas es como les llaman los de la
aldea”. A intuición do malfadado rapaz
–que pensara que a pregunta levaba trampa
pois non podía ser tan doada– por pouco non
lle costa unha malleira. Afortunadamente só
foi sinalado co dedo e non coas dedas.

Por certo que a palabra nalgunhas zonas
só se lle aplica ao dedo gordo de cada pé.
Isto de os dedos dos pés teren nome especí-
fico –sen deixaren, con todo de seren dedos,

aí trabucábase o mociño lugués– non é pri-
vativo do galego. En francés o dedo do pé é
orteil, palabra que deriva do latín articulus
de onde proceden tres palabras galegas; ar-
tigo, artículo e artello. Estas tres palabras
galegas son exemplos clásicos que os ma-
nuais filolóxicos citan como derivados pa-
trimonial (artello), culto (artículo) e semi-
culto (artigo) dunha palabra latina. 

Da familia de dedo/deda son as denomi-
nacións de obxectos e instrumentos que se-
guimos a empregar, como o dedal e mais o
dedil. A diferenza entre estes dous obxectos é
que o primeiro –utilizado para coser– é total-
mente pechado e de materia dura, en tanto
que o dedil, tamén chamado dedeira, vén
sendo unha simple funda ou protección do
extremo do dedo para certos labores e non ten
por que ser necesariamente pechado. Pode o
dedil ou dedeira ser chamado dedaleira, aín-

da que este nome dáselle máis
ben a unha planta.

A dedaleira recibe ducias
de denominacións por Galiza
adiante: croques, cróqueles,
milcroques, estraloques, esta-
lotes, estralos, setestralos, es-
toupos, tastalás, sanxoáns, se-
oanes, abelurias, borletas, etc.

Adoita empregarse o nome en plural pois as
suas flores son moitas e penden do talo en
dúas ringleiras simétricas, diminuíndo en
tamaño até o extremo superior. Son de cor
rosa e a súa forma  suxire un dedal, de aí a
denominación dedaleira, aínda que a maio-
ría dos seus nomes fan referencia ao costu-
me tradicional de pechalos cos dedos e fa-
celos estralar (contra a testa, contra a outra
man ou contra outra superficie). A dedalei-
ra tamén recibe a denominación máis culta
de dixital, que é o do seu nome científico:
Digitalis purpurea. Como é ben coñecido,
dela extráese a dixitalina, unha substancia
estimulante do corazón usada en medicina
pero que indebidamente administrada pode
resultar mortífera.

É igualmente sabido que ese digitalis do
latín é un derivado de digitus, ‘dedo’.

Seguiremos a falar de dedos!♦

Dedo
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

As outras
coresmas
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

Na miña aldea do
Ribeiro, a época da
Coresma era unha

época triste, e formalmente
vivíase con tristura, porque
daquela as aparencias eran
moi tidas en conta. Non fo-
se que os veciños desen en
dicir dun que era medio
descrido, o que equivalía a
dicir que era un mal
cristián e, polo tanto, un
mal patriota. E iso,
daquela, si que non. E non
só porque estivese mal
visto, senón polas
consecuencias que podía
arrastrar. Unha sospeita co-
ma esa colocábao a un no
bando dos da casca
amarga; no bando dos sos-
peitosos, dos apestados. E
calquera lles ía con esas an-
drómenas ás miñas boas
xentes ribeirás.

O caso é que este xeito
de levar a Coresma con tris-
tura, que tan rexamente re-
xía para os avós, os pais, os
tíos e os veciños, aos nenos
parecíanos un xeito de mer-
da; un xeito de levar a
Coresma que non nos deixa-
ba nin rir. Madialeva que a
natureza se poñía da nosa
parte, e coma ananos que
eramos sabiamos tirar gozos
da cobizosa póutiga, e da
xesta, do toxo e da mimosa
que douraban o monte.

Agora entendo por que
para arrastrar a un neno á
tristura fai falla algo máis
ca unha norma. Fai falla
unha sociedade aínda máis
cruel ca da miña infancia,
porque a verdade é que
aquela non era unha
sociedade cruel en sí
mesma; era simplemente
unha sociedade que se
deixaba levar polos ventos
do momento. Cruel, o que se
di cruel, é a sociedade que
hoxendía permite que
millóns de nenos morran de
fame, de sida, de
escravitude e de ignorancia.

Desculpen. O malo das
páxinas en branco é que un
se pode perder en calquera
revolta de renglón. Pero
volvendo ás coresmas da
miña infancia do Ribeiro,
digo que a tristura formal
que imperaba non podía
coa forza do abrollar á vida
da xente nova. Nós os
nenos, mal que ben, levaba-
mos os días de penitencia
como podiamos; pero
sempre coa esperanza posta
no domingo de Ramos. Nese
día, armados da póla de
loureiro máis grande que
cada un puidese erguer,
iamos á misa coa soa ilusión
de buscar vinganza; de
varear a loureirazos todas
as tristuras, abstinencias e
sermóns que desde o mérco-
res de cinza tiveramos que
aturar. E abofé que nos vin-
gabamos! Xa ven o que de
si pode dar o branco dunha
cuartilla ou dunha pantalla.
Desta vez deu en
nostalxias.♦

Solbes afirma que España pedirá
seguir recibindo Fondos de Cohesión

Pedro Solbes, ministro de Economía.

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.

CAMPUS / A NOSA TERRA



B. LAXE
Tanto Caixanova como o Banco
Pastor pecharon o 2004 cun dos
mellores resultados da súa his-
tória. Ambas as entidades es-
tán a realizar unha importante
aposta para abrir a súa rede
no exterior, ao tempo que re-
saltan o seu “carácter galego”.

“A do 2004 é a mellor conta de
resultados da historia do Banco
Pastor”, afirmou o seu presiden-
te Xosé María Arias. “O ano pa-
sado foi un ano excelente para
Caixanova, pois batemos marcas
en todas as marxes”, explicou
Xulio Fernández Gaioso, direc-
tor xeral de Caixanova.

Estas frases poden explicar o
optimismo que impera nestas dúas
entidades crediticias galegas, ám-
balas cunha forte política de im-
plantación alén das nosas frontei-
ras, que os levan a estaren presentes
na maioría das zonas da península.

Así, Caixanova incrementou
nun 62% o recurso dos clientes a
respecto do ano anterior “grazas
á acción comercial e a apertura
de novas oficinas en puntos es-
tratéxicos”, afirmou Fernández
Gaioso. O Banco Pastor, pola
súa banda, logrou nos últimos 12
meses 107.887 novos clientes,
un 38% máis das previsións.

Caixanova acadou no 2004 un
beneficio neto de 102,8 millóns de
euros, un 10,3% máis que no exer-
cicio anterior. Pero Caixanova ta-
mén bateu récords en todas as
marxes financeiras a respecto da
media do sector das caixas de afo-
rros estatais. O negocio aumentou
nun 16,55% e os recursos un
19,5%. O diñeiro intermediado
(fondos de investimento, planos
de pensións, operacións bursáti-
les...) tamén medraron nun 27,5%.

O saldo de investimentos cre-
diticios tamén se incrementou,
neste caso nun 15,3%.Os crédi-
tos hipotecarios nun 23,4% e o
resto de empréstitos e créditos
acadaron tamén un 12,8% máis
que o ano anterior. Os créditos
destinados a mercar vivenda su-
biron tamén un 30,6%.

Caixanova destinou un 53,2%
dos seus créditos a empresas, algo
inusual neste tipo de entidades,
que basean a súa clientela maior-
mente nas familias. Este dato ex-
plicaría a implicación da entidade
co tecido empresarial e a súa
aposta “polo desenvolvemento de
Galiza”, segundo Gaioso.

O director xeral da caixa, que
no 2006 podería deixar o cargo
para pasar a presidente, e ser
substituído por un home da casa,
móstrase fachendoso dunha obra
social de Caixanova que “non ten
parangón no estado, con apostas
como a posta en marcha da Uni-
versidade de Vigo e os Centros
de Negocios como fitos máis im-
portantes e decisivos”. Neste sen-
so, Gaioso realizou ante os direc-
tores dos medios de comunica-
ción un discurso de aposta por

Galiza en clave nacionalista. 

Entusiasmo no Banco Pastor

Xosé María Arias está entusias-
mado coa marcha que está a le-
var o Banco Pastor desde que no
2002 comezaron un novo plano
de crecemento. Como de “autén-
tico récord” cualificou os resul-
tados do 2004, no que conseguiu
elevar os beneficios un 28,22%.

O presidente do Pastor tamén
resaltou que conseguiron o ano pa-
sado cumprir o obxectivo de lograr
o crecemento de “dous díxitos” en
todas as marxes. Así, o financeiro
aumentou nun 17,4%; o ordinario
nun 15,7% e o de explotación nun
30,3%. O ano pasado xa mellora-
ran a marxe de explotación nun
31,9%. Quere dicir que os traballa-
dores renden moito máis cada ano.

Xosé María Arias anunciou
para 2006 “un salto” para que o
Banco Pastor afiance a súa inde-
pendencia, pero non quixo concre-
tar nada máis. Descartou que fosen
mercar algún banco pequeno, afir-
mando que “visto o resultado, o
crecemento orgánico é o que máis
me gusta”. O presidente afirmou
que en dous anos case dobraron a
capacidade anterior do banco.

O Pastor abriu en dous anos
129 novas sucursais. Hoxe xa es-
tán fóra de Galiza o 51% das ofici-
nas, das que provén o 78% do seu
investimento crediticio e o 48%
dos recursos xestionados, “pero
iso non significa que teñamos
abandonada Galiza”, quixo aclarar
Arias, que presentaba os resulta-
dos do banco en Madrid e non na
Coruña, como era tradicional nos
230 anos da historia da entidade.♦
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Sociedade
de propietarios

MANUEL CAO

Lexitimado pola vitoria electoral de novembro de 2004, Ge-
orge W. Bush, declárase disposto a gastar o seu capital políti-
co emprendendo unha das reformas de maior calado no re-
ferente á política económica moderna. Trátase da privatiza-
ción da Seguridade Social substituíndo os contratos interxe-
racionais por contas de aforro individuais e libres de impos-
tos capitalizadas en investimentos no mercado bursátil. Con-
sultoras e axentes financeiros están a albiscar posibilidades de
negocio e xa están a propoñer medidas de alfabetización en
materia económico-financeira e xestión de patrimonios. 

O modelo de Estado de Benestar iniciado nos anos 30 polo
presidente Franklin D. Roosevelt para lle facer frente á Gran De-
presión foise perfeccionando despois da II Guerra Mundial  até
chegar a década dos oitenta cando Ronald Reagan nos EE UU e
Margaret Thatcher no Reino Unido lles pegaron as primeiras
dentadas á apetecíbel bocada que supoñía o sistema público de
saúde, educación e seguridade social. Os recortes orzamentarios
foron reducindo a cantidade e calidade das prestacións asisten-
ciais e dos servizos públicos co obxectivo de orientar á parte
máis favorecida da sociedade os sistemas de prestación de servi-
zos e seguros privados, deixando no sistema público aqueles me-
nos capacitados para competir nos mercados e os marxinados e
excluídos. O argumentario económico para as reformas viña da
famosa curva de Laffer sendo en realidade o sistema político-
electoral dos EE UU o mecanismo que lexitimou e fixo efectivas
as reformas mediante o fomento da abstención estrutural por par-
te das clases máis desfavorecidas e o uso de propaganda masiva
e fraudulenta por parte dos grupos de intereses económicos.

O grao de ignorancia instrumental e o individualismo do ci-
dadán medio dos EE UU tende a facilitar as reformas e a aplica-
ción de políticas directamente contrarias ao benestar colectivo sen
aparente conflitividade. Cómpre dicir, en calquera caso, que exis-
ten na sociedade actual factores estruturais que favorecen os cam-
bios, tales como a crise da familia tradicional e a súa substitución
por relacións temporais ou esporádicas entre individuos de igual
ou distinto sexo. O outro factor clave é a desaparición do traballo
estábel subtituído por contratos de duración indeterminada en di-
ferentes empresas, cidades ou países do mundo. Esta indefinición
e inestabilidade das relacións familiares e de traballo fai que as re-
lacións de propiedade sexan as máis estábeis e duradeiras, só so-
metidas á dinámica dos mercados nos que estén materializados os
activos. O valor real e propio que pode ter un individuo son os
seus dereitos de propiedade acumulados froito das múltiplas de-
cisións de aforro e investimento realizadas ao longo do tempo.

Chegamos así, a noción de sociedade de propietarios, pro-
posta por Bush e os neoeconomistas (D. Altman), pola que ca-
da individuo deberá manexar os seus recursos en busca do seu
benestar presente e futuro sen que o Estado teña outra respon-
sabilidade que regular o funcionamento dos mercados e a de-
fensa nacional. Na oferta de Bush vai un agasallo que inclúe a
redución ou exención de impostos directos e como pena a re-
dución dos programas de gasto social e sanitario. Sorte para os
ricos. Non ha ser fácil pasar do sistema de pensións actual ao
de capitalización privada nun contexto de altos déficits públi-
cos. Estas medidas constitúen unha volta á lei da selva en ma-
teria social, económica e de control democrático, baleirando de
contido a análise das políticas públicas. En tempos, os paisanos
galegos tamén trataban de acumular dereitos de propiedade
buscando rendas aquí ou na emigración pois o Estado non da-
ba educación, saúde ou seguridade. Só as relacións familiares
ou de lugar de procedencia (parroquia ou concello) lles daban
alento e axuda aos individuos na loita pola supervivencia.♦

‘Esta indefinición e inestabilidade das
relacións familiares e de traballo fai

que as relacións de propiedade sexan as
máis estábeis e duradeiras”

As entidades galegas apostan
polo exterior para incrementaren beneficios

Caixanova e o Banco Pastor
baten marcas

Dous días antes de que o Ban-
co Pastor dese a coñecer os
seus resultados do ano 2004
saltaba a nova: Caixa Galicia
vendía o 5% das accións que ti-
ña no banco controlado pola
Fundación Barrié.

Xosé María Arias asegura
que unicamente sabe da opera-
ción “o que publicou a prensa”,
pero restoulle importancia por-
que a entidade dirixida por Xo-
sé Luís Méndez aínda conserva
outro 5%. Tamén Caixa Galicia
explicou que a operación era
“normal”.

O que si se sabe é que foi
moi rendíbel para a caixa, pois
obtivo unhas ganancias de 45
millóns de euros pola venda
das 3.235.000 accións, merca-
das hai oito anos. Xa daquelas
afirmaba Méndez que con esa
compra “procuraba unicamen-
te rendibilidade”. Esta caixa, o

mesmo que Caja España, que
ten outro tanto capital no Pas-
tor, non poden estar representa-
das no consello de administra-
ción do banco, porque crearían
conflito de intereses. Quen fixo
de intermediario foi o Deuts-
che Bank. Sábese que as ac-
cións foron colocadas entre in-
vestidores institucionais, pero
non se coñece quen as mercou.

En medios do sector explí-
case está venda na necesidade
de Caixa Galicia de rendibili-
zar investimentos. Esta entida-
de aínda non presentou as con-
tas do ano pasado, pero afírma-
se que non son tan boas como
as doutros anos. No mes de se-
tembro os beneficios eran un
4,15 menores que o ano ante-
rior e o resultado de explota-
ción só medrara un 0,17%, ma-
lia que o volume de crédito au-
mentou nun 19,54%.♦

A operación
de Caixa Galicia

Xulio Fernández Gaioso, director xeral de Caixanova.                                    A.G.N.

Bill Gates, presidente de Microsoft.



CÉSAR LORENZO GIL
O 20 de febreiro, os portugue-
ses escollerán o seu novo parla-
mento. As enquisas danlle un-
ha vantaxe precaria ao Partido
Socialista e alertan dun posíbel
aumento da abstención e do
voto ás formacións minorita-
rias. Os expertos debaten nos
medios de comunicación sobre
a crise dos partidos que sus-
tentan o modelo democrático.

“Portugal é un país democrático
que ten un sistema político á altu-
ra dos seus veciños”. Así defen-
día o xornal Público a necesidade
de votar nas próximas eleccións
lexislativas. Semellantes apela-
cións líanse noutras cabeceiras
nunha mostra máis do descreto e
abulia nesta campaña electoral
que está chegando ao seu fin.

Nas canles televisivas tivo
maior importancia a morte de
Sor Lúcia, a última das crianzas
participantes nas visións de Fáti-
ma no 1917, ca o debate a cinco
bandas que clausurou as inter-
vencións audiovisuais dos candi-
datos. E na rúa, nos mitins e in-
cluso nas sedes das diferentes
forzas políticas pesa demasiado
a posibilidade de que o 21 de fe-
breiro, o gañador teña que xes-
tionar un país desilusionado co
seu propio sistema.

As razóns do abatemento hai
que buscalas nos últimos sucesos
políticos (marcha de Durão Ba-
rroso a Bruxelas, desencontros
entre Pedro Santana Lopes e o
presidente da República, Jorge

Sampaio, escándalos de pederas-
tia e corrupción…) mais tamén
máis atrás no tempo. Para o pres-
tixioso politólogo Pedro Ma-
galhães, os dous grandes partidos,
o Social Democrata (PSD), de
centro e o Partido Socialista (PS),
de centro-esquerda, xestionaron
moi mal as súas respectivas maio-
rías absolutas desde a década do
1980. “O goberno de Cavaco Sil-
va (PSD) acabou a metade dos 90
nunha fonda crise. Despois, Antó-
nio Guterres, do PS, viviu unha
relativa paz e acabou noutra si-
tuación crítica”, explica.

Estas forzas “mantedoras” da
democracia herdeira do espírito
do ‘25 de abril’ foron incapaces
de manter a ilusión nun país que
sufriu moitos cambios, avances
coa entrada na UE e o esquece-
mento da ditadura de Salazar
mais que perdeu no camiño o
pulso político da década do
1970. Esa queda de credibilidade
enténdena os partidos pequenos,
a dereita do Partido Popular e a
esquerda do Bloco e mais o Par-
tido Comunista, como unha
oportunidade para as súas for-
mulacións. Francisco Louçã, lí-

der do Bloco e candidato máis
valorado nas enquisas a pesar de
só contar cunhas previsións do 5
por cento nas urnas, entende que
é a clase política a que ten que
cambiar. “Aos portugueses dé-
moslles motivos para desconfiar.
Cada partido loitou exclusiva-
mente por colocar os seus nos
postos claves da administración
e xestionar o modelo liberal que
impuñan desde fóra. Esqueceuse
que a cidadanía quere políticas
activas, programas concretos e
non só repartidores de axudas
europeas”.♦
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A campaña
polo voto
en branco
con poucas
expectativas
Houbo quen dixo hai anos que
José Saramago era un dos escri-
tores máis famosos pero menos
lidos. Un crítico portugués fa-
lou de “lectores das súas la-
pelas”. A explicación ben moi
ao conto a respecto da súa últi-
ma novela. Así polo aire, o ar-
gumento de Ensaio sobre a lu-
cidez explícase dicindo que un-
ha cidade ilocalizada celebra
unhas eleccións municipais on-
de o 70 por cento do censo vota
en branco, canso dos políticos.

A partir desa idea, en Por-
tugal creouse unha forte co-
rrente de opinión a prol e en
contra da opción de votar en
branco. Nas rúas de Lisboa, o
movemento Um rumo para
Portugal (www.umrumopara-
portugal.com), anónimo polo
momento, pide o voto activo
como alternativa á abstención,
a través dun discurso naciona-
lista e baseado nos vellos prin-
cipios da meritocracia. “Hai
que esixir gobernantes prepa-
rados, con experiencia e titula-
ción que só poidan estar no po-
der cinco anos sen posibilida-
de de reelección”.

A esquerda extrapartidaria
e os anarquistas tamén de-
fenden o voto nulo como res-
posta a “un sistema corrupto
que se esqueceu dos cida-
dáns”. O propio Saramago pe-
dira, nas eleccións europeas
do ano pasado, un boicot “coa
papeleta na man”.

Mais os inquéritos despre-
zan a posibilidade desa revo-
lución branca aínda que al-
gunhas sondaxes sitúan o voto
nulo nun 2 por cento (100.000
sufraxios), a meirande porcen-
taxe da historia das lexislati-
vas. O politólogo Pedro Ma-
galhães alerta dos perigos des-
tes movementos. “É unha
mensaxe antidemocrática. O
discurso de que deben gober-
nar só os que saben facelo é
moi usada en sistemas totalita-
rios”. Para Magalhães, a alter-
nativa é achegar as forzas po-
líticas ás necesidades da xente
e vehiculizar demandas con-
cretas mediante o sistema de-
mocrático xa estabelecido.

El que pasaría se efectiva-
mente houbese unha porcen-
taxe elevada de votos en bran-
co? A lexitimidade do gabine-
te entrante veríase diminuída
e talvez a clase política faría
algunha reflexión de fondo.
Mais legalmente non ten nin-
gunha obriga. Na Arxentina, o
voto en branco quedou en
quinto lugar nos comicios do
2001 e en Perú foi a segunda
“forza” máis votada nas presi-
denciais. En ambos os casos,
a crise política era ben mei-
rande ca en Portugal e tiña de-
pendencias económicas e
constitucionais alleas ao caso
do país veciño.♦

A falta de interese da campaña pon en cuestión o sistema

Está a democracia portuguesa
en crise?

José Sócrates, líder do PS e Pedro Santana, PSD (centro-dereita), actual Primeiro Ministro.



■ DICK CHENEY, como ministro de Defensa
en 1992, dixo que Norteamérica actuara con
moita sabedoría ao non invadir Bagdad e
“non meterse no barullo de asumir o poder
e ter que gobernar Iraq”. Daquela declarou:
“O que eu me pregunto é cantos mortos
americanos vale o maldito Saddam. A miña
resposta é que nin un só”.
■ COLIN POWELL, en febreiro do 2001, decla-
ra que Saddam Hussein “carece de capacida-
de para producir armas de destrución masiva
e nin sequera ten armamento convencional
co que facerlle fronte aos seus viciños”. 
■ A CIA (no mesmo mes e ano) informou:
“Non temos proba ningunha de que Iraq
poida pór en marcha de novo o seu plano de
fabricación de armas de destrución masiva
de antes da operación Raposa do Deserto”.
■ CONDOLEEZZA RICE declara en xullo de
2001: “Podemos impedir que (Saddam Hus-
sein ) se rearme. Nin sequera deu recons-
truído o seu propio exército”.
■ DONALD RUMSFELD, seis horas despois do
ataque do 11 de setembro de 2001, dixo que
era unha boa ocasión para “atacar” Iraq. “Te-
mos que ir a por todas. Hai que buscar probas
como sexa e pouco importa se cadran ou non.”
■ GEORGE BUSH dixo a continuación: “Iraq
é unha ameaza que debe ser tratada con par-
ticular urxencia” porque non hai dúbida de
que “o réxime iraquiano oculta algunhas das
armas máis mortíferas que hai no mundo.” 
■ DICK CHENEY: “O único que teño que dicir
é que Saddam Hussein ten neste momento
armas de destrución masiva.”
■ O PRESIDENTE, dirixíndose ao Congreso:
“O perigo que corre o noso país é grave e
aumenta. O réxime iraquiano está a procu-
rar unha bomba nuclear e podería tela á vol-
ta dun ano se consigue material de fisión.” 
■ COLIN POWELL, nas Nacións Unidas: “Os
iraquianos están en condicións de producir
nun mes axentes biolóxicos liofilizados para
matar miles de persoas. Un cálculo pondera-
do indícanos que Iraq ten un arsenal de entre
100 e 500 toneladas de armamento químico.
Só 100 toneladas de axentes químicos pode-
rían causar vítimas masivas nun área de 200
quilómetros cadrados, unha superficie cinco
veces a de Manhattan. Todas estas afirma-
cións proceden de fontes irreprochábeis.”
■ TONY BLAYR: O que nos piden é que acep-
temos que Saddam xa destruíu pola súa con-
ta esas armas e o que eu digo é que iso non
ten nin pés nin cabeza.”
■ CONDOLEEZZA RICE: “Temos probas de que
existen contactos entre Alcaida e Saddam.”
■ COLIN POWELL no Senado: “Isto non é un xo-
go retórico nin unha esaxeración dos Estados
Unidos. Falamos de armas concretas, de ántrax,
de toxina de botulina e de armas nucleares.”
■ DONALD RUMSFELD declara que non quere
dar probas concretas sobre as armas iraquia-
nas de destrución masiva para non pór en
perigo as tropas de intervención.
■ VOCEIRO DO PENTÁGONO, explicando en que
vai consistir o plano do “Día A”: “Lanzaremos
uns trescentos ou catrocentos cruise (bombas
de grande tonelaxe de cruceiro, auto-guiadas)
a diario até que non quede cousa en pé en Bag-
dad. O efecto será tan simultáneo coma o das
bombas de Hirosima e Nagasaqui pero non á
volta de días ou semanas senón en minutos”.
■ XENERAL DE DIVISIÓN CHARLES SWANNACK,
“Vai ser coma se as miñas tropas usasen un
machado para fender unha noz”
■ DONALD RUMSFELD: “É absurdo pensar que
as nosas tropas non van ser ben recibidas no
Iraq. Miren o que pasou no Afganistán: a
xente nas rúas a bailar, aturuxando de ledi-

cia, a voar papaventos e facendo todo o que
os talibáns lles prohibiran.”
■ GEORGE BUSH, nunha entrevista co evan-
xelista da TV Pat. Robertson: “Non, nin pen-
salo. Non haberá baixas norteamericanas.” 
■ PRIMEIRO MINISTRO DAS ILLAS SALOMON,
ao saber que o seu goberno era un dos asi-
nantes da coalición para intervir no Iraq:
“Eu non tiña nin idea”.
■ GEORGE BUSH, dirixíndose a Iraq na vés-
pera do bombardeo de Bagdad: “A campaña
militar será contra os bandidos que gobernan
o voso país e non contra vós. Faremos ca-
chizas do aparato de terror e construiremos
un Iraq próspero e libre. No Iraq libre xa non
haberá fábricas de veleno, execucións de di-
sidentes, cámaras de tortura nin cuartos de
violación. O día da liberación está a chegar.”
■ SOLDADO NORTEAMERICANO: “Teño unha foto
do World Trade Center no meu macuto e cando
me dá pena desta xente, bótolle unha ollada á
foto e penso: eles a fixeron e eles a pagan.”
■ DIRECTOR DUN HOSPITAL DE BAGDAD: “To-
do o hospital é coma un servizo de urxencias
con cabezas rotas e ex-
ventrados. Todos os ca-
sos son gravísimos.”
■ COMANDANTE DO DES-
TACAMENTO que matou
un neno de quince anos
que estaba só á beira do
río cun paxaro nunha
gaiola: “Esa persoa es-
taba no lugar que non
lle correspondía e no
momento inadecuado”.
■ DONALD RUMSFELD,
sobre o saqueo do Mu-
seo Nacional e da Bi-
blioteca de Bagdad:
“Non foi limpo que di-
gamos. Pero é que a li-
berdade mancha.”
■ COLIN POWELL: “Estou completamente seguro
de que hai armas de destrución masiva e logo
presentaremos as probas. Axiña estarán listas.”
■ PRESIDENTE BUSH, vestido de piloto, nun
portaavións baixo un cartaz coas palabras
Misión Cumprida, despois de declarar que a
guerra rematara: “A Batalla de Iraq é unha
vitoria na guerra contra o terror que come-
zou o 11 de setembro.”
■ PAUL BREMER, director da Autoridade Pro-
visional: “O país está en calma. Só temos
problemas con varios centenares de terroris-
tas de Alcaida e doutros grupos afíns.”
■ VARIOS XENERAIS, discrepan sobre o ob-
xecto da ofensiva militar contra o Iraq. Al-
gúns aseguran que combaten o que queda do
partido Baath; outros, que loitan contra mer-
cenarios ou mercenarios estranxeiros; outros,
contra civís que se vingan da morte de seres
queridos. O Vice-presidente Cheney e a TV
norteamericana di que combaten terroristas.
■ ARNOLD SWARZENEGGER, presenta o filme
Terminator en sesión especial para as tropas
en Bagdad, como parte da súa campaña para
o cargo de Gobernador do Estado de Califor-
nia: “Impresiona ver esta pobreza, a falta de
diñeiro, a catástrofe financeira e o baleiro de
poder. Lémbrame o que pasa en California.” 
■ RICHARD PERLE, asesor do ministro de De-
fensa: “Moito me sorprendería que dentro
dun ano non lle desen o nome de George
Bush a unha das grandes prazas de Bagdad.”
■ TONY BLAYR: “Encontraron (no Iraq) res-
tos de 400.000 persoas en foxas comúns”.
As súas palabras foron citadas nun panfleto
do Goberno norteamericano titulado O Her-
do de Terror do Iraq. 

■ CAPITÁN TODD BROWN: “Temos que com-
prender a mentalidade Árabe. O único que en-
tenden é a violencia, o orgullo e salvar a cara.”
■ GEORGE BUSH: “Hoxe poño a o meu xeonllo
en terra e doulle as grazas ao Señor por ampa-
rar ás nosas tropas e aos iraquianos inocentes
que padecen por eses criminais sen conciencia
que queren confundir o noso ánimo.”
■ XENERAL RICHARD MYERS, xefe do Estado
Maior Conxunto: “Non hai tal revolta dos
Xiítas. Muqtada al Sadr ten escasos seguido-
res.”Ao mesmo tempo, un oficial do servizo
de espionaxe que non revela o seu nome, co-
menta: “O odio contra a ocupación nortea-
mericana correu coma a pólvora entre os
Xiítas e xa está tan estendido que Muqtada
al Sadr e os seus só representan unha parte”.
■ TONY BLAYR: “Antes de botar a lingua a pa-
cer sobre a ausencia de armas de destrución
masiva, recoméndolles que esperen un anaco.”
■ XENERAL MYERS: “Tendo en conta a canti-
dade de prisioneiros que estamos a interro-
gar, estou seguro de que atoparemos as ar-
mas de destrución masiva.”

■ DONALD RUMSFELD,
ministro de Defensa,
comenta o escándalo
das torturas na cadea de
Abuh Graib: “Cando un
está en Washington,
non pode saber o que
pasa no turno da media-
noite nunha das moitas
cadeas que hai espalla-
das polo mundo.” 
■ OFICIAL BRITÁNICO
VETERANO, en Bagdad:
“Os norteamericanos
están a usar unha vio-
lencia desproporciona-
da. Non ven os iraquia-
nos coma os vemos
nós. Considéranos un-

termenschen (homínidos) e non senten pena
por eles. Coidan que Iraq é un país delin-
cuente e que hai que matar a todos. É terrí-
bel pero os soldados norteamericanos dispa-
ran primeiro e preguntan despois”.
■ DONALD RUMSFELD: “Nunca pensamos atopar
á primeira as armas de destrución masiva.”
■ CONDOLEEZZA RICE: “Nunca pensamos ato-
palas no primeiro garaxe que abrísemos”.
■ RICHARD PERLE: “Non sabemos onde
buscalas. Nunca o soubemos. A miña es-
peranza e que nos leve menos de 200 anos
dar con elas”.
■ PAUL WOLFOWITZ, subsecretario de defen-
sa: “Por razóns burocráticas centrámonos
no asunto das armas de destrución masiva
porque necesitábamos unha xustificación
para invadir Iraq e sobre isto das armas to-
dos estabamos dacordo.”
■ DONALD RUMSFELD: “Non penso que nin-
guén no Goberno dixera que o Iraq tiña ar-
mas nucleares”. 
■ O ANO PASADO, os norteamericanos dis-
pararon no Iraq 127 toneladas de balas de
uranio retardado (tamén coñecidas como
Balas DU, a partir das siglas inglesas de
Depleted Uranium) o que representa unha
radioactividade equivalente a dez mil veces
a bomba de Nagasaqui. A profusión de ba-
las de uranio usadas na I Guerra do Iraq é a
causa principal das doenzas de 548.400 ve-
teranos dos que 467 resultaron feridos. Dez
anos despois, 11.000 morreron e 325.000
recibiron a baixa médica permanente.
■ CORONEL GARY BRANDL: “O inimigo ten
nome. Chámase Satán e vive en Faluia.
Acabaremos con el.”♦
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Razoamentos
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

No referendo do
tratado europeo
a política é

entendida coma
espectáculo, a nós
resérvannos praza só
no gradarío, onde hai
diferentes plateas que
teñen distintas
visibilidades. O poder
da xente, a sociedade
civil, a democracia par-
ticipativa, non existe
nin na campaña, nin
desenvolvido no texto.
A concepción é que
somos votantes, nunca
actrices ou actores.

Co 90% da
poboación que di nas en-
quisas que non coñece o
texto, o tratado vai
incumbirlle ao 70% das
leis que nos afectarán.

A campaña
institucional, que dun
xeito descarado é a prol
do si, incorpora a perso-
naxes famosos que desta-
can na súa especialidade
e teñen virtudes mediáti-
cas. Los del río
relacionan a constitución
coa “Macarena”. Butra-
gueño é símbolo do
auténtico sentimento eu-
ropeo: a Liga de
Campións.

Non existe debate. O
auténtico vaise producir
máis tarde, cando se em-
pece a aplicar, cando as
leis sexan xa realidade.

Presentan a
situación coma inmutá-
bel. Se non se aproba,
desaparece Europa.
Hai quen pide o voto
afirmativo dicindo que
hai moito que mellorar,
que xa se fará.
Agochan que é preciso
unanimidade ou
maiorías cualificadas
entre os estados para
modificar algo substan-
cial. Se a cada que se
comenta reformar a
constitución española,
votada polas persoas
que actualmente teñen
máis de 43 anos, hai xa
25, mandan toda a arti-
llaría de tertulias, capas
de xornais, titulares de
teleinformativos e ame-
azas castrenses, que pa-
saría cun texto
blindado
burocraticamente?.

Hai outras
posibilidades de facer as
cousas. Europa ten máis
visións. O internaciona-
lismo transcende as
fronteiras do mundo fe-
liz da Unión Europea.
Tamén nos interesa
África, América, Asia...
máis alá do comercio.
Se civil é o contrario de
militar, civilización debe
ser antagonista de
militarización.♦

O escritor Eliot Weinberger, autor de Doce de
setembro, xuntou neste artigo opinións de
institucións e de protagonistas da política bri-
tánica e norteamericana, así como de varias

voces relacionadas coa Primeira e a Segunda
guerra do Iraq. Este texto pertence a unha
versión máis extensa que veu a luz no número
do 3 de febreiro da London Review of Books.

O que nos contaron do Iraq 
ELIOT WINBERGER

‘O ano pasado,
os norteamericanos

dispararon no Iraq 127
toneladas de balas de

uranio retardado
o que representa unha

radioactividade equivalente
a dez mil veces a bomba

de Nagasaqui”

●



A.N.T.
A paz nacida no cumio de
Sharm El Sheik durou o tempo
que leva anunciala. Bombas ca-
seiras dos grupos radicais pa-
lestinos caeron na mesma se-
mana nos asentamentos xude-
os, en canto Tel Aviv segue a rale-
ar o número de presos liberados.

O mundo árabe séntese amolado
polos termos do acordo, un texto
que fala de violencia case coma se
esta fose exercida unicamente po-
los “terroristas” palestinos ou co-
mo se a acción dunha xoven uni-
versitaria suicida fose equiparábel

ao constante accionar dos F-18, os
helicópteros Apache e as matanzas
selectivas dos israelís. Onde está o
termo ‘ocupación’? Pregúntanse
os palestinos e os árabes en xeral.
A ocupación é, segundo eles, a
violencia maior e a raíz do proble-
ma. Obviala é non entender nada
ou pretender arranxar un problema
só na superficie. Con toda a inten-
ción, os críticos do novo líder da
OLP, Mahmud Abbas, lembran
que foi el tamén o que redactou os
acordos de Oslo e que alí tampou-
co aparecía a palabra ocupación.

En Sharm El Sheik falouse
ante os micrófonos da prensa in-

ternacional das catro mil mortes
da última intifada, mais sen es-
pecificar en ningún momento
que os dous terzos dos falecidos
eran palestinos.

Rematarán os israelís cos
seus asentamentos masivos en
Cisxordania, incluidos os que hai
arredor de Xerusalem? Preguntá-
base o xoves 10 o xornalista Ro-
bert Fisk. No cumio da “paz”
non se falou nada ao respecto.

Igual que as eleccións iraquís,
o último acordo entre Israel e Pa-
lestina, sinala Fisk, foi “histórico
porque sí”, porque así o decreta-
ron Rice e a CNN. Rice pediu

que os palestinos “controlasen a
violencia”, pero non lle esixiu o
mesmo ao exército israelí.

O escenario, en fin, segue
igual por agora. Como recoñeceu
a axencia Associated Press: “as
cidades de momento seguirán
controladas polos servizos de se-
guridade israelís”. A enviada
norteamericana, Condoleezza
Rice evitou visitar a tumba de
Arafat, nun sinal diplomático pa-
ra unha única parte. E no limbo
queda o dereito de retorno dos
palestinos que perderon os seus
fogares en 1948, data de nace-
mento do Estado de Israel.♦
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Afganistán, o Iraq e agora Arabia Saudita.
Triángulo isósceles, co centro en Was-
hington. A convocatoria de eleccións mu-
nicipais o pasado xoves, 10 de febreiro, na
rexión de Riad confirma o éxito da estra-
texia norteamericana. George Bush como
exportador do hard power, na procura do
control dos recursos enerxéticos, e como
titor paternalista da mediática vaga demo-
cratizadora no mundo. A ecuación perfec-
ta da globalización. As declaracións do
portavoz do departamento de estado esta-
dounidense para a BBC ían neste sentido:
“as eleccións son un sinal das reformas
que se están desenvolvendo na zona”. O
ministro de Asuntos Exteriores saudita re-
coñecía a alianza histórica ao admitir que
“os países amigos aconséllanse”. Amiza-
de que se vertebra nos investimentos sau-
ditas nos EE UU por valor de 250 billóns
de dólares no 2003 e o ingreso nas  arcas
norteamericanas cada ano de 2 billóns na
exportación de material militar e  doutros
servizos como salienta o informe de Hu-
man Watch. Cómpre lembrar  que Arabia
Saudita é a maior exportadora de petróleo
do mundo e que posúe o 25 por cento das
reservas mundiais de petróleo.

Eis, a presentación ante a opinión pú-
blica dunha apertura democrática, ao con-
vocarse por primeira vez eleccións na his-
toria, é unha resposta á necesidade de re-
cuperar credibilidade internacional des-
pois do 11 de setembro e ante o aumento
das reivindicacións sociais e políticas. A
Declaración de Riad asinada por cincuen-
ta países, na que se aposta polo Centro
Mundial para a Loita Antiterrorista con se-

de en Suíza é un exemplo. Agora ben, se a
década dos sesenta significou a activación
do exilio, actualmente identificado co
CDLR e o MIRA, non foi ate o 1992 can-
do se aproba un siste-
ma básico de goberno
no marco do réxime
monárquico absolutis-
ta, constituíndo o con-
sello consultivo de 60
membros iniciais. Moi
lonxe do que entende-
mos por un sistema
democrático, ao non
poder concorrer os
partidos políticos e no
que a metade dos es-
canos son de designa-
ción directa, a segunda
e terceira fase previs-
tas para o 3 de marzo e
o 21 de abril pecharán o mapa de 178 con-
cellos e o reparto dos 592 asentos. Malia a
existencia de 1.818 candidatos certamente
as expectativas de voto son escasas como
se deriva do rexistro de 148.000 homes
dun censo posíbel de 400.000 en Riad. 

Unha dimensión fundamental para
analizar a natureza dos cambios políticos
en Arabia Saudita alude ao papel das mu-
lleres. A prohibición do exercicio de voto

evidencia un interese
en manter o status
quo. O fracaso na di-
fusión da campaña do
2001 a prol da inscri-
ción feminina para a
entrega de carnés de
identidade, xa que só
acudiu un 6 por cento,
é un indicador da fal-
ta dun compromiso
real e non meramente
formal. As argumen-
tacións técnicas que
explicaban a non in-
corporación das mu-
lleres como electoras

evidencian que aínda non é unha cuestión
da axenda política  Tendo en conta que as
mulleres son máis do 50 por cento da po-
boación, a imposibilidade de acceso en
igualdade de condicións ao exercicio da
cidadanía non só como votantes senón ta-

mén como membros da sociedade civil, é
unha condición imprescindíbel se quere-
mos falar de democracia. É inconcibíbel
que a situación de discriminación e de in-
visibilidade das mulleres sauditas non ti-
vese máis eco na sociedade internacional
cando viven cunha represión maior que
no veciño Irán. 

Cunha Liga Árabe de Nacións marca-
da pola loitas de intereses e contradicións
derivadas en parte da guerra do 1948 e do
aliñamento na guerra fría; e cunha axen-
da política internacional marcada pola
tregua e negociacións entre palestinos e
israelitas, nesta partida de tetris do s.
XXI, Arabia Saudita está nunha encruci-
llada. Porque quere consolidarse como lí-
der panarabista, como fixera coa confor-
mación da OPEC nos 60, nos 70 coa Or-
ganización da Conferencia Islámica e no
1981 co Consello de Cooperación do
Golfo. Porque quere vender marca país. 

Estas eleccións son unha nova campa-
ña de mercadotecnia. Como aconteceu en
Kuwait, Bahrein ou Iemen, Afganistán e
o Iraq. Porque se esquece novamente as
mulleres e as brechas sociais dun modelo
xerarquizado no que a situación das emi-
grantes foi denunciada en numerosos do-
cumentos internacionais. Democracias
embrionarias que derivarán en democra-
cias defectivas ou autocracias, ante a im-
posibilidade de romper as canles de coap-
tación. É a loto internacional.  As urnas
son un novo cubo de Rubik..♦

IRIA ALONSO CASARES é analista do IGADI,
www.igadi.org 

Arabia Saudita, nova franquía
electoral sen mulleres

IRIA ALONSO CASARES

Aquí fóra

‘É inconcibíbel
que a situación

de discriminación
das mulleres sauditas
non tivese máis eco

internacional cando viven
cunha represión maior

que no Irán”

Xiítas
iraquís si,
xiítas
do Irán non

A.N.T.
Os Estados Unidos están
a comprobar cada día os
múltiplos paradoxos que
xera a ocupación do Irak,
unha situación para a que
xa foran previdos polos
líderes europeos.

As eleccións foron ga-
ñadas por xiítas e kurdos
(os sunnitas non se pre-
sentaron). Alí Sistani, lí-
der relixioso xiíta, apu-
rouse a anunciar que o no-
vo goberno elaborará un-
ha nova constitución, ba-
seada na lei alcoránica. As
imaxes das figuras de re-
ferencia xiítas identifícan-
se doadamente coas dos
aiatolás iranís. Velaí a ra-
zón da incomodidade nor-
teamericana: os gañadores
que eles mesmos favore-
ceron son irmáns dun dos
principais inimigos de
Washington, o réxime re-
lixioso de Teheran.

Tamén a vitoria kurda,
no seu territorio, repre-
senta un problema. O éxi-
to non é ben visto por
Turquía, país membro da
OTAN e cunha forte mi-
noría kurda reprimida
dentro das súas fronteiras.

Demasiados custos
para unhas eleccións nas
que só participaron 8 mi-
llóns e medio de iraquís
dunha poboación total de
27 millóns.♦

Unha historia de palestinos violentos
e de israelís respectuosos coa lei

Militantes palestinos posan nun campo de refuxiados do Líbano.                                                                                                                                          COURTNEY KEALY



CÉSAR LORENZO GIL
A UEFA está decidida a acoutar
a voracidade de fichaxes dos
clubs europeos. Ao menos, no
que a profesionais se refire. A
nova norma sobre presenza de
xogadores da propia canteira
abre o debate sobre o mercado
de menores no fútbol de elite.

A partir da tempada 2006-2007,
cada club profesional encadrado
nas competicións europeas debe-
rá reservar do seu plantel A
–composto como máximo por 25
xogadores– dúas prazas para fút-
bolistas da canteira e outras dúas
para mozos menores de 21 anos
procedentes de clubs do mesmo
país de orixe do club. Iso non im-
pide que neses campionatos (Co-
pa da UEFA e Liga dos Campións)
exista un plantel B no que se in-
clúan sin limitacións todos os xo-
gadores menores de 21 anos que
leven nese club como mínimo
dous anos. Estas catro prazas pa-
ra xogadores da canteira deberán
ser oito, catro do filial e catro
doutros equipos do propio país.

Esta norma, que se aprobará na
xuntanza da UEFA de Tallin (Esto-
nia) no mes de abril, xa nace con
polémica. Considerarase xogador
da canteira calquera futbolista de
entre 15 e 21 anos que xogue no
mesmo equipo tres anos, sen im-
portar a súa nacionalidade. Isto su-
pón que un futbolista como Cesc,
nacido en Catalunya e pertencente
ao Barcelona até os 15 anos, acabe
formando parte “oficialmente” da
canteira do Arsenal, equipo londi-
nense no que milita actualmente,
con grande éxito.

Para superar as restricións da
lexislación laboral europea que su-
puxeron a entrada en vigor da so-
nada Lei Bosman –que elimina as
diferenzas por razón de nacionali-
dade nos equipos–, esta normativa
tampouco atende á nación de orixe
dos futbolistas da canteira. Un
equipo que contrate un senegalés
con 15 anos e o teña no seu equi-
po tres pode contar con el como
“xogador de creación propia”.

O mercado de menores

A norma, de aprobarse tal e como
está, responde á filosofía de for-
mación de mozos propia de equi-
pos como o Ajax de Amsterdam.
O conxunto holandés ten unha
enorme rede de olleiros por todo o
mundo que traen a Europa talen-

tos de calquera país (fundamen-
talmente África e Sudamérica)
que se forman nas súas escolas de
fútbol denantes de chegaren ao
equipo reserva ou ao primeiro
plantel. O surafricano Benni Mc-
Carthy ou o sueco Zlatan Ibrahi-
movic responden a este modelo.

Se se estende a práctica, pode
darse un aumento no mercado de
menores, algo que a UEFA di abo-
minar porque converte países sub-
desenvolvidos en auténticos cria-
doiros de intermediarios que xo-
gan coa saúde e o traballo dos ne-
nos con capacidade para o fútbol.
Coa norma na man, nada lle impi-
de a un equipo calquera encher as
súas escolas con rapaces nados en
Perú ou en Ghana, especialmente
en países que xa non contan con
restricións por razón de nacenza

nas súas ligas, caso de Bélxica
(onde si hai restricións na idade:
cada equipo debe contar con catro
menores de 21 anos) ou da propia
Holanda.

A UEFA deféndese afirmando
que non lle sería rendíbel a nin-
gún equipo cubrir a cota deste
xeito porque os rendimentos son
escasos se se fai dunha maneira
masiva. En realidade, o Ajax é
unha das institucións que máis
levan feito contra a explotación
dos futbolistas menores e as súas
escolas in situ –por exemplo en
Suráfrica– recibiron premios por
servir para integrar os futbolistas
que non chegan a profesionais
noutras saídas laborais. Onde van
os técnicos futbolísticos, din os
dirixentes neerlandeses, vai un
corpo de profesores e psicólogos.

Crear valor

A UEFA defende a proposta por-
que considera necesario “reiven-
tar a canteira” para facela revivir.
Hai vinte anos, a meirande parte
dos clubs estaban compostos por
futbolistas das propias cidades
ou rexións de cada equipo. Ago-
ra, casos así só ocorren en conta-
das excepcións e máis por pro-
blemas económicos ou tradi-
cións (o Athletic, por exemplo).

Non en van, os clubs máis
poderosos son os que máis repa-
ros lle poñen á modificación. O
Arsenal xogou o 13 de febreiro
sen ningún británico nas súas fi-
las e o Chelsea xa anunciou o ve-
to. Xustamente, Roman Abramo-
vich, o presidente do equipo lon-
dinense, é impulsor dunha políti-
ca ben diferente, a de converter
outros equipos en canteira de ta-
lentos que pescar cando sexa
preciso, sen ningunha restrición.

A proposta beneficia, en tro-
ques, os equipos pequenos, que
poden desenvolver políticas de
apoio á canteira “obrigados” e
cambiar un modelo esgotado
por mor da queda dos ingresos
televisivos. Formar futbolistas é
ben máis barato que compralos
(aínda que sexa en mercados
económicos) e o organismo eu-
ropeo entende que só a través da
conexión entre afeccionados e
xogadores se poden revitalizar
as bancadas de moitos equipos.
A idea final do proxecto é racio-
nalizar o mercado, favorecer a
calidade das seleccións e impe-
dir a sobreprodución de futbo-
listas.♦
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Imaxinade que estades nun xim-
nasio dispostos a realizar unha
sesión de pesas e non sabedes por
onde empezar. Xurdirán pregun-
tas como: que máquinas utilizar?

1. cánto peso poñer?
2. cantas repeticións teño

que facer?
3. canto tempo descanso?
O tema das máquinas non

podemos resolvelo aquí pero as
outras preguntas si.

Nas tres preguntas é preciso
considerar os obxectivos que
desexamos alcanzar.

Na pregunta: canto peso po-

ño?, se o obxectivo é desenvol-
ver a forza máxima utilizaranse
preferentemente pesos altos. Se
o que queres é conseguir forza
resistencia, entón utilizarás pe-
sos baixos, e se o que desexas é
ter máis forza rápida, os pesos
serán intermedios (cadro 1). 

A pregunta cantas repeti-
cións teño que facer?, será res-
pondida tamén segundo os ob-
xectivos que busquemos. Se
queremos forza máxima tere-
mos que poñer moitos kilos e iso
leva consigo poucas repeticións.
Se o que queremos é forza resis-

tencia, poremos poucos kilos e
iso implica máis repeticións, e
se desexamos forza rápida tere-
mos que poñer un termo medio
de kilos e igual de repeticións.

Lembra que  a maior cantida-
de de kilos, menos repeticións se-
rás capaz de realizar (cadro 2). 

Como podedes ver, se varia-
mos as repeticións e os kilos, esta-
remos variando tamén o volume.

A pregunta canto tempo des-
canso? responderase igual que
anteriormente, segundo o ob-
xectivo que desexemos conse-
guir. Se queremos desenvolver
a forza resistencia, por exem-
plo, entón teremos que descan-

sar pouco tempo; se no entanto,
o que queremos é conseguir
máis forza máxima ou forza rá-
pida, entón teremos que descan-
sar máis tempo. 

A intensidade está directa-
mente relacionada co tempo de

descanso. Para entendelo imos
velo na táboa 3.

Como podedes comprobar,
coa mesma cantidade de kilos, o
mesmo número de repeticións, o
mesmo número de series e distin-
to tempo de descanso, o volume é
o mesmo pero a intensidade varía.

A intensidade depende polo
tanto do peso ou resistencia que
superemos, do número de repe-
ticións, e/ou o tempo de descan-
so entre as series.

Se nos pasamos no volume
ou na intensidade, poderemos
sentir dor muscular (maniotas)
ou incluso lesionarnos, por iso é
mellor seguir o seguinte princi-
pio: É mellor facer pouco e
ben que moito e mal.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XURXO LEDO

O desenvolvemento da forza (II)

Cadro 1

Kilos Repeticións Series Volume

10 1 1 10
10 2 2 40
10 3 3 90
20 1 4 80
20 2 5 200
20 3 6 360

Kilos x repeticións x series = volume

Cadro 2

Kilos Repeticións Series Volume

10 20 5 1.000
20 15 5 1.500
30 10 5 1.500
40 5 5 1.000

Kilos x repeticións x series = volume

Táboa 3

Kg. Repeticións Descanso Series Volume Intensidade

10 20 30 segundos 5 1.000 1 (alta)
10 20 45 segundos 5 1.000 2 (media)
10 20 60 segundos 5 1.000 3 (baixa)

O fútbol profesional aumenta a presenza de novos valores nos primeiros equipos

A UEFA reiventa a canteira

As intencións da UEFA buscan vincular o deporte de base co da elite no mesmo espazo.                                        PACO VILABARROS



Bebo Valdés
en Compostela
O 22 de febreiro o pianista cubano Be-
bo Valdés actuará no Auditorio de Gali-
cia, en Compostela, nun concerto in-
cluído no ciclo Sons da Diversidade, co
que se pretende mostrar as diferentes
tendencias musicais que se están a de-
senvolver no mundo. Despois da acep-
tación que tivo o pasado ano, o ciclo re-
ábrese cunha das figuras máis destaca-
das da música cubana, protagonista con
Carlinhos Brown do O milagre de Can-
deal. Xunto a Bebo Valdés pasarán pola
cidade músicos como Malkit Singh, Lha-
sa, Arnaldo Antunes ou Cesaria Évora.♦

I festival de
documentais de Tui
Tui acolle a primeira edición do Festi-
val Internacional de Documentais que
se celebrará entre o 10 e o 13 de mar-
zo, co obxectivo de promover e di-
fundir o sector audiovisual galego. Un
dos documentais que se proxectará é o
dirixido por Margarita Ledo, Santa Li-
berdade, no que se recupera o aconte-
cido no 1961 cando o transatlántico
Santa María foi ocupado por un co-
mando do DRIL. Pucho Boedo: Un cro-
oner na fin do mundo, de Xurxo Souto e
a produción de Mario Tondato son outros
dos traballos que se pasarán na cidade.♦

Correntes d’Escritas
en Póvoa de Varzim
A exposición do pintor mozambicano
Malangatana que acolle a Biblioteca
de Póvoa de Varzim preséntase como
o arranque da sexta edición do encon-
tro de escritores en linguas da penín-
sula Correntes d’Escritas que reunirá
até o sábado 19 de febreiro a máis de
cincuenta autores de Cabo Verde,
Brasil, Arxentina, Perú, Portugal, en-
tre os que se atopan os galegos Xavier
Queipo e Rosa Aneiros. Durante catro
días celebraranse diversas mesas re-
dondas, lecturas e recitais de poesía a
cargo dos autores máis destacados.♦

Agustín Sixto Seco
premio Trasalba
A fundación Otero Pedrayo vén de ou-
torgarlle ao recentemente falecido
Agustín Sixto Seco o premio Trasalba
2005, galardón convocado pola propia
entidade. Por unanimidade e cun carác-
ter extraordinario acordouse dedicar o
premio á figura de Sixto Seco, presiden-
te durante vinte e cinco anos da Funda-
ción Otero Pedrayo. Este ano de xeito
excepcional, o premio, que se entrega o
último domingo do mes de xuño, terá un
carácter póstumo. Ademais do galardón
a fundación adicaralle os próximos ac-
tos da festa literaria a súa memoria.♦
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aliza deita no chan cinematográfico a alfombra
vermella. Acabada de chegar do Festival de ci-
nema de Berlín, a fita Para que non me esque-
zas, de Patricia Ferreira, estréase na Coruña o

18 de febreiro. O filme, protagonizado por Fernando Fer-
nán-Gómez, conta coa presenza dos galegos Mónica Gar-
cía e Vítor Mosqueira. Outro filme galego, León e Olvido,
de Xavier Bermúdez, triunfa nas salas após moitos meses
desde que acabara a súa rodaxe. E se de Galiza saen tra-

ballos de calidade, tamén entran. Galaxia edita A Mennu-
lara, da siciliana Simonetta Agnello, unha obra que lle
valeu o premio ‘Casino de Santiago’, que premia os me-
llores narradores europeos. A escritora italobritánica es-
tivo en Galiza para recoller o galardón e amadriñar a
presentación desta súa opera prima, que trata sobre a in-
fancia no sur de Italia. Outro escritor premiado ben pró-
ximo foi o lusitano António Lobo Antunes, que recibiu en
Israel o premio ‘Xerusalén’ polo conxunto da súa obra.♦
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RUIBAL, lingua,
burguesía e teatro

P. CONDE



A Miller non lle tería gustado
de todo o calificativo de “rea-
lista” que se ofrece no título.
Nun ensaio sobre o realismo,
de 1999, lembra que a histo-
ria de Willy Loman, o prota-
gonista de Morte dun viaxan-
te, tardaría sesenta e dous
anos en representarse en tem-
po real, mentres que nun es-
cenario dura dúas horas e me-
dia. Deste modo explica Mi-
ller que mesmo a obra de vo-
cación máis realista, por unha
necesidade de condensación,
tópase xa co artificial desde a
primeira liña.

De todos modos, Miller
tampouco se sentiría demasia-
do incómodo co calificativo. O
que máis o preocupaba era que
o único obxectivo do teatro en
lingua inglesa parecía ser o di-
vertimento, fronte a outras es-
colas dramáticas como a fran-
cesa, alemá ou rusa, menos es-
capistas, máis morais e dota-
das dun sustrato filosófico. El,
centrándose en ambientes ne-
tamente norteamericanos, es-
cribiu un teatro, neste sentido,
máis europeo. Miller segue
claramente o ronsel da crítica
das convencións burguesas,
elevada a obra de arte, polo
noruegués Ibsen que tamén in-
fluíu en autores como Brecht.
O antecedente norteamericano
do propio Miller podería ser
O’ Neill.

Arthur Miller é un autor
que, cando menos en teoría,
pretende dirixirse a todas as
clases sociais. Como un bo nú-
mero de escritores formados
nos anos trinta, tempo de crise
económica, de cuestionamen-
to do capitalismo e de espe-
ranza no socialismo emerxen-
te, Miller supón un auditorio
onde un profesor pode estar
sentado a carón dun albanel e
un burgués á beira dunha asis-
tenta, é dicir un auditorio uto-
picamente democrático. 

De ideas próximas ao
marxismo, Miller desentraña
as aspiracións e as frustra-
cións da sociedade norteame-
ricana, desde o máis persoal
—o que o levou a ser alcuma-
do nalgunha ocasión de exis-
tencialista— ao plenamente
social. A medida que avanza o
século non dubida en criticar
as dificultades para represen-
tar en Broadway —o referen-
te case único do teatro nos
Estados Unidos— obras co-
mo a el lle gustaban, inteli-
xentes e non meramente di-

vertidas. A produción teatral
resulta cada vez máis cara e
as entradas seguen o mesmo
camiño. “Para representar un-
ha obra como Na espera de
Godot de Beckett na contorna
do Broadway de hoxe, debe
contratarse a estrelas de cine-
ma e para unha tempada moi
curta”, afirma.

O fulgor de Miller e
o corazón do capitalismo

O grande éxito de Miller deuse
nos Estados Unidos e na Euro-
pa de posguerra. Hoxe aínda
que recoñecido como un clási-
co non é habitual nas salas. Is-
to, para alá da propia crise do
teatro como divertimento po-
pular, consumido xa desde hai
bastantes décadas polo cinema
e a televisión.

Aínda que galardoado co
Premio Príncipe de Asturias
das Letras en 2002, non toda a
súa obra se encontra vertida
ao castelán. Si podemos dicir
cando menos que o seu drama
principal Morte dun viaxante
ten versión en galego desde
hai un par de anos (nunha tra-
dución directa desde o inglés
a cargo de María Xosé Noia
Ansede, editada por Xerais) e
que o Centro Dramático Gale-
go ten prevista, para un futuro
próximo, a súa montaxe, se-
gundo informa o seu director,
Manuel Guede. Trátase dunha
obra crucial que descubre a
falsedade dun sistema que
confía o seu poder á capacida-

de de aumentar constantemen-
te as vendas dos seus produ-

tos. Nese punto singular é no
que aparece a figura do via-

xante, hoxe convertido eufe-
misticamente en “comercial”.
Unha realidade que nos resul-
ta moi próxima (como todo o
norteamericano, hoxe en día)
e que toca agudamente o pilar
básico no que se apoia o noso
sistema económico. 

Outra das obras emblemá-
ticas de Miller é As bruxas de
Salem (con dúas versións ci-
nematográficas, igual que
Morte dun viaxante). Nesta
obra, o autor toma como re-
ferencia un caso histórico de
xuizos por bruxería que tive-
ron lugar nos Estados Unidos
en 1692 para realizar unha
analoxía coas persecucións
habidas a finais dos corenta e
primeiros cincuenta no mesmo
país, no proceso que recibiu o
nome de caza de bruxas e que
tivo como cabezaleiro o sena-
dor McCarthy.

A carón desta colección de
obras dramáticas, Miller non
deixou de escribir ensaios, un-
ha escolma dos cales foi publi-
cada hai un par de anos por
Tusquets. Moi ilutrativos para
coñecer a vida e as ideas do
autor, Miller fala neles da súa
infancia en Brooklyn, dos múl-
tiples ataques as liberdades
acontecidos no seu país ao lon-
go do século (das cárceres, aos
dereitos laborais, pasando polo
racismo), da política exterior
norteamericana, dos disidentes
do leste e, por suposto, das sú-
as obras, así como da súa vi-
sión do teatro. No penúltimo,
por exemplo, argumenta a ne-
cesidade de que o teatro reciba
axudas públicas como único
modo de que se poidan repre-
sentar determinadas obras e de
que o abano das liberdades non
se estreite e as salas non que-
den exclusivamente para co-
medias consideradas fáciles e
comerciais.♦
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Con Arthur Miller vaise un dos principais
dramaturgos realistas do século XX
A súa obra máis célebre, Morte dun viaxante, foi traducida ao galego

No prólogo ao seu libro de en-
saios, editado en español por
Tusquets, no 2002, Arthur Mi-
ller conta como era a época na
que el comezou a escribir.

“Un daba por sentado, e a
dicir verdade sen necesidade
de pensar demasiado niso, que
mesmo a idea de escritor tiña
pouco que ver con alguén que
proporciona entretemento
(cousa no que basicamente se
converteu); ao contrario, aso-
ciábase a alguén que se propo-
ñía reconstruír a humanidade
(e, por suposto, facerse famoso
ao mesmo tempo). Isto signifi-
ca activismo político e com-
promiso social, e enxergar as

cousas desde unha perspectiva
bastante curta, mais iso era
inevitábel cando un vivía coma
se se atopase nun estado de
emerxencia perpetuo, por así
dicilo, pois era un período que
remataría ou co trunfo do fas-
cismo ou coa derrota deste, in-
cluído o fascismo que nos arro-
deaba. Esa praga xa se apo-
derara de Alemaña e Italia, dú-
as das grandes culturas europe-
as. E nos Estados Unidos, des-
pois de todo, os linchamentos
non eran infrecuentes no sur
nesa época, unha época na que
a fábrica de Ford dispoñía de
gas lacrimóxeno no sistema de
extinción de incendios por se

aos traballadores se lles ocorría
facer unha sentada, e a policía
privada de Ford tiña dereito a
entrar na casa de calquera em-
pregado para ver se vivía como
o magnate xulgaba que debía
facelo; unha época na que ante
os hoteis de tempada de New
Jersey había discretos letreiros
que rezaban: non se admiten
cans nin xudeos; un período no
que a un barco cargado de xu-
deos aos que Hitler deixou saír
de Alemaña non se lle permitiu
atracar nun porto estadouni-
dense, sendo obrigados a re-
gresar a Alemaña, onde envia-
ron a súa carga humana aos
fornos crematorios”.♦

A forxa dun escritor
en tempos nada divertidos

A.N.T.
Vén de finar Arthur Miller (Nova York, 1915) un autor talvez
non abondo representado nos últimos anos, mais en todo caso
un dos principais dramaturgos que deu o pasado século. A súa
visión intensa e crítica da realidade, posta de manifesto en obras
como Morte dun viaxante, As bruxas de Salem, O prezo ou Pano-
rama desde a ponte, algunhas delas levadas ao cinema, segue a
ser tan perfecta e tan aguilloante coma cando foron escritas. 

Arriba, Arthur Miller nunha imaxe recente. Abaixo, cando estaba casado coa actriz
Marilyn Monroe.
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A.N.T.
Vinte e cinco curtametraxes
que queren mostrar a Galiza
real, cunha ollada crítica e
claras intencións políticas.
Ese é o miolo do proxecto
Hai que botalos, promovido
polo colectivo Burla Negra
xunto coa produtora A Fraga
Maldita. Manuel Rivas, Ma-
bel Rivera ou Margarita Le-
do participan na produción.

Nos próximos meses, o buligar
de gravación, montaxes e exhi-
bición teñen en Galiza unha
canle diferente e un claro ob-
xectivo. Hai que botalos é unha
iniciativa política e cultural que
o colectivo Burla Negra pensou
para intervir no ano electoral
“mostrando unha visión crítica
da situación real na que se ato-
pa Galiza”. Cada un dos 25 pro-
xectos ten o seu equipo propio
e total liberdade no guión e no
xénero escollido, polo que no
filme final haberá documentais
e traballos de ficción.

A pesar de que Hai que bo-
talos segue aberto e que os pro-
pios promotores solicitan apoio
voluntario de todos os que quei-
ran participar (máis información
na páxina electrónica www.arre-
demo.info), o certo é que xa hai
varias curtametraxes en fase fi-
nal e outras moitas a piques de
remataren o guión ou a grava-
ción. Aínda que non hai data

prevista para a estrea, a idea é
que se poida comezar a exhibi-
ción no final da primavera.

Máis de cen profesionais
están a colaborar coa iniciativa,
moitos deles notorios nas súas
respectivas áreas. A actriz Ma-
bel Rivera, que vén de gañar un
goya por Mar adentro, Luís
Tosar, Carlos Blanco, Vítor
Mosqueira ou Miguel de Lira
xa comprometeron a súa pre-
senza. Realizadores como Hen-
rique Banet, Margarita Ledo,
Xosé Zapata e Ricardo Llovo
dirixirán algunhas das curtas.
Tamén escritores como Manuel
Rivas, Suso de Toro, Xavier
Queipo, Camilo Franco, Séchu

Sende ou Rosa Aneiros colabo-
ran na parte técnica e creativa.

Entre os temas escollidos, in-
clúese unha biografía de Manuel
Fraga, a carretaxe de votos no
rural, a censura na TVG, a crise
do galego, a deficiencia nas in-
fraestruturas, a precariedade la-
boral, a emigración dos mozos
ou as consecuencias do Prestige.
Entre os xéneros, hai debuxos
animados, documentais, monó-
logos e relatos de ficción. Entre
as propostas, destaca unha adap-
tación do conto de Julio Cortázar
La casa tomada, un manga no
que un grupo musical loita con-
tra os inimigos da natureza ou un
arremedo da serie South Park,

para a ocasión rebautizada como
North West Park.

Unha vez rematada, a pelí-
cula Hai que botalos distribui-
rase en todo o país en salas non
comerciais. Calquera institu-
ción ou particular que desexe
colaborar na exhibición, pode
facelo. Tamén está previsto
editar a fita en dvd.

Este proxecto nace en conti-
nuidade con Hay motivo, pelí-
cula de acción política que va-
rios cineastas españois realiza-
ran denantes das eleccións do
14 de marzo do 2004. Daquela,
a proxección podíase ver direc-
tamente na internet ou a través
da canle de televisión Localia.♦

Vinte e cinco curtametraxes
contra Fraga
Ponse en marcha o proxecto Hai que botalos
con máis de cen profesionais

Fotografia
e verdade
VÍTOR VAQUEIRO

Joan Fontcuberta saberá
perdoarme que lle roube para
o título desta columna o sub-

título dun coñecido libro seu (El
beso de Judas. Fotografía y ver-
dad). Levo a  cabo este acto de
pirataría porque xustamente so-
bre o tema da verdade da imaxe
(valerá dicer a verdade imaxina-
ria?) tencionan reflectir as liñas
que seguen: sobre o valor de
credibilidade que posúe unha
fotografía, sobre o alcanzo e a
extensión da súa verosimilitude. 

Nun xornal galego vén de se
producir unha retesía ao redor
dunha imaxe fotográfica. Un
leitor acusa o diario de manipu-
lación dunha fotografía –que in-
volucra desgraza, infelicidade e
morte– referida ao estoupido de
Xetafe acontecido no pasado
mes de xaneiro. O leitor, de ma-
neira explícita, acusa o xornal
de publicar unha –segundo a
súa opinión– montaxe,
movimentado só por desexos
propagandísticos, o que leva
consigo unha absoluta falta de
ética xornalística. O diario retru-
ca asegurando que a imaxe é to-
talmente real, que o fotógrafo
realizou a tomada “sen tocar
nen manipular nada” e, a seguir,
argumenta, con seriedade, os
motivos da verdade da fotogra-
fía. Pola súa vez, o leitor, insiste
na manipulación existente e dá
motivos para pensar que tal ma-
nipulación existiu. 

Resulta surprendente que
aqueles que loitan con todas as
súas forzas por lle outorgar á
fotografía un estatuto artístico
teimen, simultaneamente, en fa-
lar de ética á hora de avaliar
unha fotografía. Se a imaxe fo-
tográfica posúe hierarquía artís-
tica, debemos convir en que un-
ha das posibilidades (ou
esencias?) da arte é a súa capa-
cidade ficcional. Ninguén acre-
ditaría no Gernika como un do-
cumento merecente de creto
verbo do bombardeamento da
cidade vasca no ano 1937. Se,
ás avesas, o carácter da fotogra-
fía é estritamente “obxectivo”,
para que a reivindicación da au-
toría da imaxe, da súa aura
específica, por lembrarmos a
Walter Benjamin?.

Segundo se ten reiterado, a
fotografía que Arthur Rothstein
tomou da caveira dun xato nos
anos da Grande Depresión, era
unha montaxe, no sentido de
que o fotógrafo estadounidense
viaxaba con ela na parte poste-
rior da súa viatura e colocábaa
na paisaxe que lle resultaba
máis convincente para denotar
a seca e a fame e connotar a fa-
me e a morte xeneralizadas.
Independentemente de que a
caveira se achase fora do seu
contexto, a fotografía amosou
nesta imaxe o seu carácter sim-
bólico, como Raskolnikov o
seu perfil asasino, Emma
Bovary a súa silueta fortemente
antirromántica ou o Gernika o
encenamento da barbarie. O día
que se entenda que a fotografía,
igual que o Photoshop,
descoñece a ética terase dado
un pulo xigantesco na interpre-
tación da imaxe fotográfica.♦

Á esquerda,
o escritor Manuel Rivas
e o actor Miguel de Lira.



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

“Non todos os feitos relatados
neste libro son tirados da fanta-
sía nin calquera semellanza coa
realidade é mera coincidencia”,
advertía Xabier Quiroga na súa
ópera prima,
Atuado na
braña, novela
de fondo alen-
to coa que sor-
prendeu agra-
dabelmente en
2002. A adver-
tencia ben po-
dería ser váli-
da tamén para
este seu se-
gundo traballo
que hoxe co-
mentaremos,
Era por setem-
bro, que, a diferenza do primei-
ro, é unha novela moitísimo
máis breve, aínda que garda
bastantes semellanzas coa an-
terior. As dúas son novelas de
orientación inequivocamente
realista; contan con personaxes
(ben trazadas, rexamente cons-
tituídas) que se atoparán na
procura de autocoñecimento e
se verán mergulladas na traxe-
dia (elemento nuclear nas dú-
as); ambas son “novelas de in-
terior”, recrean con habilidade
a personalidade das xentes do
interior, fóra de tópicos; as dú-
as recorren á represión fascista
posterior ao Golpe de Estado
do 36 á hora de explicar certos
aspectos do presente.

Fronte á tupida arañeira da
trama de Atuado na braña, Era
por setembro preséntasenos
moito máis sinxela, trátase
dunha acción de carácter episó-
dico aínda que de consecuen-
cias igualmente tráxicas, igual-
mente trascendentes para as
personaxes que a viven. Con
motivo da morte da nai, Aldara
regresa ao lugar de nacemento
(vila do interior, unha como
tantas) e lembra un trance que
resultará decisivo na súa vida,
pois nel se formulará a escolla
que guiará os seus pasos en
adiante. No centro deste tráxi-
co fragmento vital sitúase D.
Manuel, un home represaliado,
escritor perseguido por pensar
doutra maneira. Aldara comeza
a sospeitar que entre ese miste-
rioso D. Manuel e a súa nai
(casada con Luís, a “man derei-
ta” do alcalde) houbo algún ti-
po de relación que aos dous os
deixou marcados para sempre.
A novela en si consiste no des-
velar desta relación, comple-
mentado co espertar dunha
adolescente ás relacións amo-
rosas, aspecto secundario na
novel mais de desenvolvemen-
to cabal.

A novela é a crónica dun

espertar ao coñecimento, ao
amor e á vida, un tráxico es-
pertar no que a nai (sempre
están en todo, as nais) tivo a
previsión de que non faltara
unha dose de carpe diem que
na novela está moi presente,
como criterio corrector ditado
desde a amargura vivencial da

nai e que esta se afana en
transmitirlle á filla: non co-
metas ti os erros que eu come-
tín, vive e procura o que te fa-
ga feliz. Mensaxe valente, que
hai que valorar no seu xusto
contexto, no contexto dunhas
vidas aferrolladas pola man
da ditadura, ameaza encarna-

da no pai, ser violento, de
poucas luces e dado á bebida.

As personaxes son a base
desta novela. Unhas persona-
xes, como dixemos, ben traza-
das, rexamente constituídas,
que manifestan a súa idiosin-
crasia no seu comportamento.
Alén de Luís (o pai) e de don
Manuel, o oposto ao pai), que
funcionan como referentes po-
larizados, a Aldara adolescen-
te e a súa nai son o centro da
novela. As dúas se van defi-
nindo na relación que se esta-
blece entre elas (Aldara me-
diante o que entende e o que
ansía saber, a nai mediante o
que vai revelando), unha lo-
grada relación de complicida-
des e silenzos elocuentes can-
do cómpre, de misterios e re-
velacións, unha relación que é
o auténtico eixo da trama no-
velesca, pois esta avanza se-
gundo vai avanzando o coñe-
cimento de Aldara, segundo
vai abrindo a porta do seu es-
pertar. Nalgunhas pasaxes
desta relación, na que Aldara
mantén con Milo ou con D.
Manuel, o autor soubo moi
ben dilatar os intres de tensión
sen que esta se vexa mermada
na súa intensidade.

Precisamente eses son os
mellores momentos da nove-
la, unha novela que desde o
inicio emociona, interesa ao
lector (que é algo do primeiri-
ño que se agarda de alguén
que se tome a molestia de rea-
lizar o impagábel traballo de
poñerse a escribir historias) e
non decaerá no seu desenvol-
vemento. Con todo, no con-
xunto, por demais da arriba
mentada falta de veroseme-
llanza (puntual e que podería
ser explicábel, mais non se
fai), Era por setembro resulta
un traballo irregular. 

Deica agora, Xabier Quiro-
ga demostrou ser hábil poñen-
do a vida en palabras, creando
historias que nos entreteñen e
permiten entender mellor a vi-
da, desde unha estratexia na-
rrativa baseada nas personaxes
e nos xogos estruturais, antes
en formato moi longo e agora
máis breve. Porén, nunha no-
vela agárdase algo máis que
historia e personaxes; por moi-
to que a algúns escritores isto
lles pareza unha quintaesencia
supérflua, velaí a liña que deli-
mita as grandes obras daquelas
que o tempo esquecerá. E ese
algo é o estilo, a maneira de
contar, o ritmo expositivo, que
se vai cimentando palabra a
palabra, frase a frase, aspecto
que aquí debería estar máis
coidado, aspecto que Xabier
Quiroga debe perfeccionar pa-
ra ser algo máis que unha voz
prometedora.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Gaita histórica
Moxenas, a memoria do son.
Vida e obra dun gaiteiro, de
Miguel Pérez Lorenzo, é un
perfil biográfico, con gran
profusión de
datos, parti-
turas, com-
pases e téc-
nicas da arte
da gaita de
Nazario
González,
Moxenas.
Acompañan-
do o libro in-
clúese un dvd
que inclúe ví-
deos, música, conversas e até
un fragmento do filme La Ca-
sa de la Troya. Edita Do
Cumio.♦

Independentismo
catalán
na transición
Durante a transición, o
independentismo catalán esta-
ba fraccionado. Un dos grupos
protagoniza
un novo
libro. Iso é o
que conta Na-
cionalistes
d’Esquerra,
volume edita-
do pola
Fundació
Josep Irla, vencellada a ERC,
que recolle figuras e feitos
destacados desta organización
integrada máis tarde na forma-
ción de esquerda catalá.♦

Biblia desmiuzada 
Xerais publica a Biblia popu-
lar galega, de Xosé Chao Re-
go. É un relato con base
bíblica que
repara en
feitos
concretos.
Utilizando o
texto
sagrado, o
teólogo gale-
go constrúe
unha historia
máis doada,
acompañada de explicacións
dos principais termos cos que
se constrúe o libro da
tradición xudeocristiá.♦

Sindicalismo
nacionalista
A Federación para o estudo e
a divulgación da cuestión sin-
dical en Galiza (Fesga)
presenta Historia en imaxes
do sindicalismo nacionalista
da Galiza. Unha
historia vi-
vida. O vo-
lume cons-
trúese a tra-
vés de foto-
grafías, car-
taces e páxi-
nas de
xornal que explican dun xeito
gráfico a evolución das
organizacións obreiras
nacionalistas. Colabora a
Deputación da Coruña. Inclúe
un DVD.♦

As
personaxes,
ben
trazadas,
son a base
desta
novela,
á que lle
falta esforzo
de estilo.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. CAPITOL. ÚLTIMA SESIÓN.
Miguel Anxo Fernández.
Galaxia.

2. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

3. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

5. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constela.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A ESTRELA NA PALABRA.

CONVERSAS CON X.M.
BEIRAS.        

F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

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

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

4. DICIONARIO DE USOS E
DIFICULTADES DA LINGUA
GALEGA.

Benigno Salgado (coord).
Galaxia.

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)

As nais están en todo
Xabier Quiroga narra o espertar
da adolescencia e do coñecemento do tráxico

Xabier Quiroga visto por Mar García.
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Título: O sangue dos Cortiña.
Autor: Miguel Anxo Fernández.
Edita: A Nosa Terra.

Sami Nair, no prologo do en-
saio Ante a dor dos demais, de

Susan Sontag facía unha pre-
gunta cuxa
resposta aínda
esta por dar.
Acaso o ser
humano bana-
liza a violen-
cia? Neste re-
lato de Miguel
Anxo Fernán-
dez, salferido de vermello pola
obra gráfica de Pepe Carreiro e
encadrado na francesada, pode-
mos cecais albiscar algunha
pegada que nos leva á resposta
para a pregunta formulada por
Nair. O certo é que O sangue
dos Cortiña é a historia dunha
vinganza, sanguinaria e cruen-
ta, cargada de horror, que pro-
duce a un tempo repulsión e
abominación, como se na
guerra houbese regras.

A vida pacífica e feliz ve-
se de supeto esnaquizada. O
buligar cotián dunha vila co-

ma Ribadavia vese truncada
pola chegada da francesada que
produce a desfeita non só a ni-
vel local tamén familiar e per-
soal, motor de arrinque da na-
rración na que o autor afonda

na guerra e a vinganza, porque
ao contrario do que deixou es-
crito Virginia Woolf, en O san-
gue dos Cortiña, a guerra non é
xénerica e as imaxes que des-
cribe tampouco son xénericas
nin anónimas, porque ben é cer-
to que ao fin todas teñen nome
e apelidos aínda que nós non os
saibamos.

Miguel Anxo Fernández ar-
tella ao redor dunha vinganza
persoal un cadro social e político
da zona do Avia, con centro en
Ribadavia para nos contar de
xeito lineal e sen diálogos o ocu-
rrido aquí no 1809. Con O san-
gue dos Cortiña, o autor de Un
nicho para Marilyn, semella que
deixa o cine para se adentrar
noutra narrativa, mais onde po-
demos descubrir imaxes que nos
lembran algunhas secuencias de
películas, o que fai deste relato
histórico sen heroes unha refle-
xión sobre a guerra e as súas
consecuencias, sobre, en defini-
tiva, a dor humana e en última
instancia a morte. Por iso este re-
lato histórico é cruento e realista,
actual porque o que narra este
crítico cinematográfico é atem-
poral aínda que estea localizado
nun intre puntual da nosa histo-
ria o que é un paradoxo que se
resolve co pouso da narración.♦

XOSÉ FREIRE

Este relato
histórico
é cruento e
realista.

Revistaca
Nº 28. Setembro-decembro de 2004. 
Edita: Itaca.

Neste número varios membros
desta asociación de lecer expli-
can as viaxes a Esteiro, Picos
de Europa ou o Courel. A coci-
ña ten tamén moita
importancia. O colectivo ‘A
troita armada’
explica as
capacidades
culinarias
das castañas
e presenta un
recetario de
comidas vas-
ca, turca, me-
xicana, anda-
luza, galega,
peruana,
xamaicana, catalá e rusa, acom-
pañadas das mellores cancións
de xolda para cada ocasión.♦

L’Avenç
Nº 299. Febreiro do 2005.
Dirixe: Josep Muñoz.

O tema principal do último nú-
mero desta revista catalá de his-
toria e cultura son as fosas
comúns do franquismo. Josep
Muñoz,
Francesc
Torres,
Ángel Fuen-
tes, Francis-
co
Etxeberria,
Francisco Xa-
vier
Menéndez e
Manel Perona
explican, des-
de enfoques históricos, arqueo-
lóxicos e políticos, o tratamento
destes enterramentos masivos.
Pablo Portabales entrevista a
Cristian Aiguader, fillo de
Jaume Aiguader, alcalde de
Barcelona e fundador de ERC.
Seu fillo exiliuse en Chile.♦

Criterios
Revista de pensamiento
político y social

Nº 4. Novembro do 2004.
Dirixe: Federico Cocho.
Edita: Instituto de Estudios Políticos y Sociales.

Os municipios centran parte
dos traballos deste número.
Antonio Campos Romay
explica o proceso de democra-
tización nos concellos
españois. Francisco Caamaño
repara nas relacións entre a
Constitución e a autonomía
local. Xaime Bello dálle
importancia á dimensión polí-
tica do
desenvolv-
mento
local.
Tamén co-
laboran con
artigos
sobre asun-
tos locais o
ministro de
Industria,
José
Montilla, o
alcalde de Lugo, Xosé López
Orozco, o deputado de CiU
Jordi Jané, Xesús Palmou, Al-
fonso Alonso, Xosé Manuel
Barreiro e Lourdes López, en-
tre outros.♦

Título: Luz para un novo amencer.
Autora: María do Carme Kruckenberg.
Edita: Ediciós do Castro.

Un poema ilustra tanto a postu-
ra do autor cara ao mundo co-
mo a súa persoal relación coa
linguaxe. Cando o poema non
amosa unha especial conxun-
ción entre imaxe, son e intui-
ción, o seu trazo máis esencial
acaba sendo a efusión senti-
mental asociada á rotina, ao
azar ou ao instinto.

Así, María do Carme Kruc-
kenberg, en Luz para un novo
amencer (publicado en edición
bilingüe galego-español), dona de
apreciábeis intencións e de versos
escasamente estimulantes, ofrece,
trémula e sincera, unha longa su-
cesión de fogosas obsesións, sen-
sacións, sons e reflexións á pro-
cura apaixonada de unha historia
nova para o mundo.

Amosa, ríxida e confusa, o
desacougo –Así, esa fenda no
muro/ dos sentimentos, petan-
do insistente/ máis alá do
abrente/ sin que ninguén o en-
tenda–, apunta a dor e a espe-
ranza –A vida ten unha chea de
desencontros,/ pero a harmo-

nía do univer-
so/ varre tóda-
las partículas
da dúbida–, li-
neal e obvia,
debuxa a rebel-
día –Non sei
como segui-
mos/ soportan-
do tanta im-
postura/ e tanta falta de res-
pecto/ por esta existencia/ tan
desacougante e fría–, esboza
algun vago roce de son e sensa-
ción –Multitude de solpores/
desconcertantes/ virán paseni-
ño, paralizando/ a ledicia do
mundo– e entrega variadas re-
flexións e exclamacións.

Kruckenberg busca nestes
poemas un retrato da dor e da
tenrura e aposta pola paixón e a
rebeldía, mais o seu verso non é
quen de salvar a distancia entre
a palabra e a sensación: fala fe-
bril e efémera, a voz non está á
altura da intuición e da angustia
e o poemario devén unha espe-
cie de monótono mural no que a
soidade esencial e o sentimento
fican esvaecidos e distantes.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Kruckemberg e a efusión sentimental

1809: Vinganza en Ribadavia
Miguel Anxo Fernández lévanos á francesada
en O sangue dos Cortiña

O seu verso
non é quen
de salvar
a distancia
entre a
palabra e
a sensación.

Miguel Anxo Fernández.                                                                             X.E.A

María do Carme Kruckenberg. XAN CARBALLA



Título: Maffesoli.
Autor: Enrique Carretero Pasín.
Edita: Baía.

Vén de presentarse na Galería
Sargadelos de Santiago un libro
sobre o filósofo e sociólogo fran-
cés, Michel Maffesoli, escrito
por Enrique
Carretero Pa-
sín. Esta obra,
que se publica
dentro da co-
lección Baía
Pensamento, é
pioneira en
Galiza á hora
de dar a coñe-
cer o pensa-
mento deste
autor. Maffeso-
li é coñecido e
debatido, non
embargante,
no seu país de
orixe, en Lati-
noamerica- sobre todo no Brasil,
Arxentina e Chile- en Portugal e
tamén nas dúas principais cida-
des do Estado español.

Michel Maffesoli non é fillo
da burguesía asentada no poder,
senón da clase obreira –dun mi-
neiro do Sur de Francia– e che-
ga a ser –cousa estraña– profe-
sor da prestixiosa Universidade

da Sorbona,  o que lle ocasiona
ser mirado de esguello por moi-
tos colegas. Pero Maffesoli non
renuncia a súa condición de he-
terodoxo fronte a Academia.
Formado xa entre heterodoxos e
críticos co sistema, como Gil-
bert Durand a quen coñece no

Departamento de Ciencias So-
ciais da Universidade de Greno-
ble e que lle dirixe a tese de
doutoramento, Maffesoli é no-
meado, no 1981, profesor Titu-
lar da Sorbona e alí atopa a ami-
zade e afinidade intelectual de
Georges Balandier con quen

funda o CEAQ (Centro de Estu-
dios sobre o Actual e o Cotián)
dende onde impulsa unha nova
maneira de entender e interpre-
tar a realidade social desmarcán-
dose do positivismo dominante.

Maffesoli situase na corren-
te do postmodernismo. Vólve-
se crítico ca razón ilustrada, á
que fai responsábel de moitos
excesos da sociedade moderna:
minorías políticas, sindicais,
económicas ou culturais de-
ciden sobre a maioría, sobre o
pobo e á marxe do mesmo. Esa
mesma razón levou a cuantifi-
car a vida creando medidas es-
tandar para aplicalas en todas
as dimensións da actividade
humana, mesmo nas de tipo es-
piritual ou creativo.

Maffesolí baixa á nova praza
pública onde está o pobo, onde
se manifesta a traveso dos me-
dia, sobre todo Internet. É na re-
de onde atopa a súa ágora pre-
ferente na que se manifestan as
interioridades da xente, os chis-
morreos, onde se discuten ideas
e valores, onde se informa e se
demanda solidariedade con
quen a precisa. Os media for-
man o lugar inmaterial onde
compartimos ideas e sentimen-
tos, códigos de conduta ou sím-
bolos de identidade. Son un cla-

ro referente da nova sociedade.
Aquí atopamos o autor francés
tratando de entender o que está a
pasar agora. Atopa unha impor-
tante fonte de inspiración nos
sociólogos de remates do  XIX e
comezos do XX, como Durk-
heim, Max Weber ou Pareto; pe-
ro tamén en Nietzsche en quen
se inspira na súa dimensión dio-
nisíaca da vida. Elixe o modelo
de Dionisos fronte o de Prome-
teo, o deus da festa e da borra-
cheira , do culto ao corpo, fron-
te ao deus do traballo e do esfor-
zo planificado e racional. Maffe-
solí renuncia ás grandes teorías
que xa non espertan interese e
prefire pasar ao coñecemento
ordinario que apaixona máis.
Por iso –como di no Prólogo es-
crito no libro de Carretero– hai
que volver “aos autores intem-
pestivos, poetas, filósofos ou
pensadores anónimos, que como
Nietzsche fan unha chamada a
‘tirar á luz a senrazón nas cousas
humanas, sen asustarse... e facer
así progresar o coñecemento do
home’. Non do home en xeral,
propio do universalismo occi-
dental, senón dos homes en par-
ticular, no que eles teñen de par-
ticular e de vivo”.♦

MANUEL RIVAS GARCÍA
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A posmodernidade de Maffesoli

Maffesolí
baixa á
nova praza
pública
onde está
o pobo,
onde se
manifesta
a traveso
dos media,
sobre todo
internet.

Todo traballo literario é unha investiga-
ción no “misterio”. Alguén apoñeríame
o feito de eu escribir moi pouco. Sigo o
dito clásico de “dávant décrire aprenez
à penser”. Así, en vésperas a medio ou
longo prazo dunha vitoria nacionalista
no noso país, ando a investigar onde na-
ceu o gran Luís Porteiro Garea. Rúa e
barrio co obxecto de colocar un signo
ou trazo de permanencia histórica. A le-
ria literaria comezou con Xesús Rodrí-
guez López e conclúe no habitante máis
noviño nado en Lugo nos últimos anos.
Ánxel Fole, sobre todo no seu Cartafo-
lio de Lugo, dános datos e historias dun
Lugo moi literario e inesgotábel. Eu
sempre vin en Fole un xenio, só que el
moi descoidado, un pouco ao estilo ba-
rojiano. Unha verdadeira mágoa. Para
velar o tópico, o lugar común da Mura-
lla é indispensábel esborrala na lene
chuvia textual e paradigmática. Na nosa
páxina de chuvia atlántica. Cómpre ele-
var ás autoridades a reposición ou novo
inventario dun Aureliano J. Pereira xus-
to por detrás da praza do Campo. Ese to-
pónimo “praza do Campo” está lúcida,
marabillosamente recolleito de xeito su-
perrealista ou surrealista e visionario na
teoría dun Carlos Bousoño ou Harold
Bloom por Luís Pimentel. 

Cómpre adicar unha calelliña a Luís
Manteiga, un autor que desempeñou un
papel serio na cidade como conta o seu
colega e amigo Fole. Fole di que Man-
teiga viviu varios anos en Lugo de de-
pendente dun comercio. Coido que
Manteiga só debeu pasar un par de ani-
ños antre nós. Escritor en castelán e fi-
nalista do prestixioso premio Nadal, ten

composicións en galego e a súa obra
sempre fala de Galiza. Asemade foi ou
deu mitins con nada menos que Alexan-
dre Bóveda. Este protonacionalismo es-
tá en proceso embrionario nestes auto-
res. Forma unha constelación digna dun
relato para o Crónica do Nós do –entre
nós–, Nobel, Xosé
Luís Méndez Ferrín. 

Ramón Martínez
López, cofundador do
Seminario de Estudos
Galegos e refundador
do Partido Galeguista
no 1978 en plena tran-
sición democrática.
Un home profesor en
Lugo antecesor no
cargo do seu sucesor
(valla a redundancia)
Xosé Filgueira Val-
verde. No seu piso de
solteiro goreceuse Fe-
derico García Lorca na súa visita a Lugo
no 1932. Xa por estes anos andaba no le-
rio, no asunto un inesgotábel e impor-
tantísimo Luís Seoane, home ao que Ga-
liza tanto debe. Martínez López, Filguei-
ra Valverde ou Luís Seoane merecen (os
que non a teñen, tena Seoane) rúa e men-
ción, relembranza.

A escalinata de Luís Pimentel é pre-
ciosa. Bordeada de conto por unhas ro-
seiras bispais que caen coma glicinias.
Pimentel é o absoluto misterio de Lugo.
Leda e os cisnes. Un acusado esteticis-
mo moi velado, moi hermético, moi lar-
vado ou escondido. Redefinir o clixé
dos poemas a Rosalía e o “Non convén
chorar máis”. 

Pimentel, como tal misterio, é el unha
sombra aguda, a cara escondida da moe-
da do lucensismo. Fole é a disertación, o
definido explaiarse ou ceibarse da pluma:
oficios, coireiros, casas de comidas ou
mesóns, a cazata, os mendiños líricos e
“toliños” manuelmarianos. Manuel María

tamén é Lugo no seu
conflito pero cómpre
agardar a que pasen
anos ou tempo para o
calibrar ben. Rúas te-
mos como Crecente
Vega que medra ou
crece en Aquilino, con
rúas xa repito, Alfredo
Brañas, Díaz Castro,
Otero Pedrayo, Caste-
lao... Cómpre recupe-
rar o Lugo e naciona-
lismos en “fírgoas”, o
Lugo intersticial da
nosa diríamos en ter-

minoloxía cuase científica de Vicente
Risco, “panspermie orixinal”, a rexión
dos soños. A panspermie é o lugar incóg-
nito, mistérico e esotérico onde todos os
soños son realizábeis e posíbeis. Agardo
tanto a quen alguén me escoite. A xentiña
fala e fala e ninguén escoita. Esta prosa
ben puidera estenderse en varias follas,
ser un ensaio, conformarse como tal. Sa-
bemos que o vate Manuel Machado viviu
en Compostela só un par de meses, o cli-
ma de noso fíxoo liscar axiña de Galiza.
Foi empregado dunha biblioteca en San-
tiago. Alí ben merece unha rúa que daría
moito gracexo ao rueiro galego. En Lugo
acae unha rúa á gravidade poética de don
Antonio Machado. Ese ar de andoriñas e

vencellos cinxíndose á muralla nos meses
de maio ou abril cando a nosa muralla,
detestábel en textos e marabillosa como
construción vaia borlada, bordeada dunha
renca ou fileira de árbores caducifolias e
de flor. O pai dos Machado foi un desta-
cado floclorista, estudoso do novo volk-
geist. Por este, Antonio chegou a coñecer
o poema “unha vez tiven un cravo” rosa-
liano que tanto influíu na súa poética. Po-
lo demais, unha arbustiva, un arborello
que diría Uxío Novoneyra (merecente
dunha recordación poética se as houber e
nun lugariño escondido e misterioso) en-
trazábase deloutro día enguetada en né-
boa na rúa Alfredo Brañas, aló cabo da
antiga fábrica de Abella. Na miña corres-
pondencia privada e constante con Fran-
cisco Fernández del Riego pregunteille
por diversos persoeiros de antes do 1936
nese traballo de investigación intersticial.
A correspondencia rica e vizosa fóiseme
ao garete, traspoleiróuseme no cambio de
casa, ao ser tirada a miña pola pa mecáni-
ca. Unha perda grande para o meu arqui-
vo persoal do que son tan coidadoso ou
iso pretendo. En fin, alí preguntábame
por un Xoán López Durá do que fala Fo-
le no “Cartafolio” como veciño de Lugo.
Por Noguerol, Ramos Colemán, Eloi
Luís André, Leuter González Salgado de
Ourense, etc. Johán Carballeira... O Lu-
go literario merece un estudo sostido no
que ando embarcado. Luís Peña Novo
morre de accidente en Robra e non sería
desafortunado que en Outeiro de Rei
houbese unha asociación popular que o
lembrase.♦

MANUEL XOSÉ NEIRA é escritor.

O Lugo literario: unha investigación ‘leccional’
MANUEL XOSÉ NEIRA

‘Ánxel Fole,
sobre todo no seu
Cartafolio de Lugo,

dános datos e historias
dun Lugo moi literario

e inesgotábel”

Michel Maffesoli.



Vostede non deixa pasar un
ano sen publicar algún libro.

O ano pasado saquei en Es-
piral Maior Xogo de máscaras,
un ensaio sobre o teatro galego
e agora quixen volver ao terreo
que me é máis propio, o da cre-
ación teatral.

Por certo, a súa primeira
estrea non foi en galego senón
en catalán.

A primeira peza miña que
subiu a un escenario foi O apa-
rello trocatempos. Representá-
rona en Barcelona, traducida
ao catalán co título de Un in-
vent extraordinari.

Todos temos un leit motiv
que nos conduciu ao que so-
mos. No seu caso, como foi
atrapado polo teatro?

A min o virus do teatro in-
xectoumo un amigo, Xoán Xe-
sús Valverde, actor e director,

que agora anda por Madrid.
Empecei facendo peciñas nos
franciscanos de Santiago, e lo-
go andei por Ditea como actor,
rexedor de escena e director.

Cal é a primeira obra que
dirixiu?

Foi Asia, unha reactualiza-
ción do mito de Medea, feita
polo autor francés Lenormand.

E tamén lle fixo acenos ao
cinema.

O cine foi para min a única
paixón primeira. De feito, es-
cribín algún guión antes de en-
trar no teatro e, logo, volvín a
el dentro do equipo Lupa, que
fixo películas de cariz etnográ-
fico. Pretendiamos recoller a
riqueza antropolóxica que ha-
bía en Galiza e que estaba a pi-
ques de perderse e que, de fei-
to, foise perdendo.

Pero volveu ao teatro.

Fundei o grupo Obradoiro.
Eu tiña moito interese en traba-
llar en equipo, cousa que daque-
la era moi difícil porque estaba-
mos no tempo das asembleas, e
había que decidilo todo por vo-
tación. Decidín retirarme, e em-
pecei a escribir en solitario.

Cal é maior satisfacción
que lle deu o teatro?

Ver representadas as miñas
pezas para nenos. Sempre foi al-
go que quería conseguir pensan-
do no futuro, e por iso escribín
Brinquemos ao teatro, un volu-
me de 25 peciñas que se publi-
cou en 1990. A miña idea era
que os nenos tivesen, xa nas gar-
darías e nas escolas algo de tea-
tro. Era un tema non valorado
debidamente no ensino en xeral.
Había que poñer no escenario a
esencia da vida, e os nenos en-
tran moi ben nesa eterna busca

da identidade. Escribín unha es-
pecie de xogos escénicos que fo-
ron moi ben acollidos. Por ra-
zóns sentimentais, ese é o libro
do que estou máis satisfeito.

O camiño do teatro galego
non foi precisamente de rosas.
Cal foi a súa época máis difícil?

Os anos da transición demo-
crática. Había entón moita deso-
rientación. O que se fixera ante-
riormente só tiña unha validez
relativa, e había que buscar algo
novo. Foi unha época de moita
ilusión, pero tamén de grande
incerteza e desorientación estéti-
ca. Estabamos afeitos a facer te-
atro contra algo, e houbo que
cambiar a teatro a favor de algo.

Como é o teatro hoxe?
En certa maneira os de ago-

ra fomos continuadores do que
fixeron homes tan importantes
coma Castelao, pero tamén fo-
mos orfos non só de pai senón
de avós. O baleiro que houbo
polo medio obrigounos a conec-
tar co pasado, pero tamén tive-
mos que inventar moitas cousas
que xa estaban inventadas. Ten-
do en conta que partimos practi-
camente de nada, en tempos de
censura, o adianto foi moi consi-
derábel. Hoxendía, o teatro é un
dos sistemas cul-
turais máis con-
solidados, aínda
que estamos lon-
xe dunha norma-
lización que tar-
dará moito en
chegar, se é que a
conseguimos al-
gunha vez.

De algo pade-
cerá o teatro ga-
lego. Cal é hoxe a
súa doenza?

Que predomi-
na a liña do teatro
burgués, nas súas
distintas variantes de pièce bien
faite e de comedia intranscen-
dente. E logo que, cando repre-
sentamos os clásicos, universais
ou galegos, faise cunhas de-
ficiencias artísticas que resultan
lamentabéis.

Cara a onde vai o teatro
de Galiza?

Ten que analizar a socieda-
de na que vive. Ter en conta
que este é un país de caracterís-
ticas diferenciais, identidade
propia, e público determinado.
Non podemos volver a realis-
mos costumistas, pero tampou-
co deixarnos levar pola vía das
series televisivas.

A televisión é boa ou mala
para o teatro?

Gran parte dos que traballan
na televisión proceden do tea-
tro. As series non serían posí-
beis se non houbese un colecti-
vo de autores e directores capa-
ces de poñer iso en pé. Logo es-
tá o feito de que as condicións
de traballo non son as idóneas.
Prodúcese certa alienación, des-
contento,  desasosego e ansie-
dade neses traballadores que to-
man as series unicamente como
algo alimenticio, como dicía
Luís Buñuel. A xente do teatro
subsiste malamente facendo te-
levisión e procurando compaxi-
nala con espazos teatrais que
non poden ter a altura dos que
se adican por enteiro a eles.

Que tal casan teatro e ad-

ministracións públicas?
Forman un matrimonio que

é moi desigual. No caso de Ga-
liza, o salientábel é a Adminis-
tración autonómica, manifesta-
mente mellorábel. Pero tamén
debería axudar ao teatro a Admi-
nistración estatal, que non está
facendo nada en Galiza. E a lo-
cal. Tiña que haber infraestru-
turas teatrais polo menos nas ca-
beceiras de todas as comarcas.

Que futuro lle dá ao teatro?
Non ten un camiño doado.

Ha ir en paralelo co proceso da
cultura galega en xeral. O intere-
se pola nosa cultura vai a menos,
pero coido que ha volver a haber
necesidade do teatro, que non se
vai poder suplir simplemente co
audiovisual, como parece que se
vén intentando. Estamos cada
vez máis nas mans das multina-
cionaais, e o propio cinema esta-
se a desvencellar de Galiza e
perdendo as raíces galegas. A
nosa terra vai camiño de ser un
lugar de produción, pero só de
produtos demandados polo mer-
cado, non de cultura galega.

Como ve vostede o papel
do Centro Dramático Galego?

Debería xogar un papel cen-
tral de dinamización. Tería que

ser o sitio que en-
cauzase e realiza-
se o noso teatro.
O que fixo, até
agora, foi com-
portarse de ma-
neira desleal coas
compañías profe-
sionais. Dispón
de grandes me-
dios materiais de
procedencia pú-
blica que utilizou
para afogar as
compañías de tea-
tro. Foi máis un
centro propagan-

dístico que artístico, posto ao
servizo de intereses partidistas e
non culturais, artísticos ou tea-
trais. O Centro Dramático Gale-
go chegou mesmo a provocar si-
tuacións verdadeiramente la-
mentábeis e de gran transcen-
dencia, producindo obras en
castelán cando a súa misión era
adicarse por enteiro ao teatro
propio ou trasducido ao galego.
Serviu de globo sonda para me-
dir o fortalecemento da defensa
do noso idioma e, detrás desa
sondaxe, viñeron outras, coma
do audiovisual, nas que se repi-
ten as discusións bizantinas que
xa houbo nos primeiro tempos
de Ribadavia acerca de cal é o
teatro galego. A min isto paréce-
me moi grave porque constitúe
un atentado dende dentro do sis-
tema contra a nosa lingua e a no-
sa cultura.

Debería explicar algo
máis un alegato tan forte.

Estase a incumplir a Lei de
Normalización Lingüística.
Combátese contra a lingua, ás
veces soterradamente, pero ta-
mén abertamente. Empezan a
grelar editores de obras en caste-
lán que piden subvencións que
non deberían merecer. Esta gue-
rra xorda de tanteos débese a
que o sistema cultural galego foi
valorado moi positivamente, e
non falta quen estea interesado
en crear estratexias para comba-
ter o seu fortalecemento.♦
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Euloxio Ruibal
‘O Centro Dramático foi desleal

coas compañías de teatro’
PERFECTO CONDE

Euloxio Ruibal (Ordes, 1945) acaba de publicar Minimalia (Biblioteca Ar-
quivo Francisco Pillado Mayor, Universidade da Coruña), un volume con
vinte pezas de teatro breve. O autor, que gañou os premios de teatro
‘Abrente’e ‘Álvaro Cunqueiro’, ten moitas táboas (actor, director, escritor).

‘Predomina a liña
do teatro burgués,
nas súas distintas
variantes de pièce
bien faite e
de comedia
intranscendente”

P. CONDE



Dende a época xa algo lonxana
na que estudaba na universida-
de, ARCO (que este ano fixo a
súa 24 edición) era para nós ci-
ta imprescindibel, viaxe que ca-
se que entraba no propio plano
de estudos das faculdades de
Belas Artes. Non sei se ocorría
de igual xeito nas faculdades de
Historia da Arte, imaxino que
non, dado o tradicional afasta-
mento da arte contemporánea,
sempre illada entre a grande
historia da arte universal. Pero,
xa digo, nas Belas Artes tan só
faltaba introducila no programa
académico. E xunto coas enxu-
rradas de estudantes de mochila
e bocata, por Arco van coleccio-
nistas, artistas, comisarios, di-
rectores de museus e centros de
arte, conservadores, críticos e
prensa especializada que acu-
den solícitos cara os famosos
pavillóns 7 e 9 de Ifema. 

Son, fundamentalmente, vi-
sitantes peninsulares, mais ta-
mén algúns foráneos, profesio-
nais internacionais que paseni-
ñamente (e vía subvencións de
por medio) veñen acudindo a
cada paso en maior número a
Madrid. Mágoa que a visita des-
tes especialistas estranxeiros
aínda non serva para mellorar a
presenza dos artistas peninsula-
res en calquera evento artístico
internacional. Mais, polos corre-
dores dos stands tamén deambu-
lan xogadores de fútbol coas
suas flamantes esposas e, en vi-
sita privada, membros da fami-
lia real, políticos, banqueiros
con señora e xentes todas da fa-
rándula nacional. Penso que nin-
gunha outra feira de Ifema con-
cita tanta visita vip. Así que po-
den imaxinar o que é Arco du-
rante a fin de semana: unha ma-
rea na que aboian con dificulta-
des as propias obras artísticas. 

E as galerías véñense quei-
xado nos últimos tempos desa
masificación de visitantes (dos
“improdutivos” claro, a outra
sempre resulta escasa) que pón
en perigo as propias obras artís-
ticas e, sobre todo, que dificulta
as relacións empresariais entre
galeristas e compradores (que
contra o que poida parecer son
moitos, sexan estes clientes ins-
titucionais ou particulares). Por
iso, se na pasada edición varios
deseñadores patrios recrearan
suxerentes zonas de descanso
para os visitantes de Arco, nun
novidoso programa que unía o
deseño industrial coa feira de ar-
te, aos galeristas o programa
non lles gustou ren e clamaron
contra as perversidades duns
chill out que confundían o ne-
gocio co ocio, así que, desta vol-
ta, esas áreas de descanso mar-
charon cara aos marxes máis
marxes da feira, ademáis de se-
ren moito menos espectaculares
e elaborados os proxectos. 

E todo iso é así porque, den-
de a súa aparición, Arco vén
sendo o evento artístico e cultu-
ral máis importante que se cele-
bra en España. Iso todo o mun-

do o sabe: nin as grandes expo-
sicicións do MACBA ou do
Reina ou as Bienais que se fixe-
ron até o de agora concitan tan-
ta xente en tan poucos días, nin
por suposto tanta atención pro-
fesional e mediática. Todos os
xornais abren durante eses días,
e durante todo o mes de febrei-
ro, as súas páxinas culturais con
noticias ao redor de Arco (e, iso,
mesmo naqueles medios nos
que a información de arte é
sempre exigua) e, por suposto,
os suplementos culturais adí-
canlle edicións especiais que se
reparten a esgalla no recinto fei-

ral. Para os profesionais é a súa
cita natural co “sector” onde se
cociñan comisariados, progra-
mas expositivos, adquisicións,
se apalabran intercambios, con-
tactos, coñecementos de artis-
tas, vis a vis de directores de
centros, se pasan dossieres, telé-
fonos. Trátase, en fin, do gran
congreso anual das artes, con
monarcas e presidentes de país
invitado incluido que aparecen
a cortar a fita inaugural.

Arco é tamén a imaxe certa e
veraz das todopoderosas galerías
de arte españolas e interna-
cionais, moitas delas infinita-

mente máis potentes e fortes no
sistema artístico que os propios
museus; uns galeristas que son
máis influíntes que os directores
de moitos centros de arte e que
contan cunhas obras nos seus
fondos que farían que moitos
museus se transformasen en
grandes museus. Cos nomes e as
pezas que posúen esos galeristas
moitas exposicións temáticas se
converterían en memorábeis, e,
en fin, esas galerías poden facer
moito máis elas soas por un dos
seus artistas que moitos comisa-
rios ou directores de centro artís-
tico estrela. E Arco é a súa feira,

e a inmensa proxección de que
goza Arco amosa a enormidade
do seu poder no territorio artísti-
co. Hai, claro, moitísimas galerí-
as e artistas que fican fóra e, iso,
resulta sempre unha tacha, un
atranco, unha dificuldade máis
na carreira, na proxección e na
profesionalidade dunha galería e
dun artista. Ao fin e ao cabo, o
artista e o galerista presentes en
Arco teñen a posibilidade de que
se repare neles, de que entre ese
maremagnum de olladas, seduz-
can a alguén (ah!, o mito do des-
cubrimento…). Por non falar da-
queles coleccionistas públicos e
privados que só adquiren obra
no marco da propia feira, co cal
fican fóra das súas compras e in-
tereses todos aqueles artistas e
galerías que, ademáis de teren a
desgraza de non estar en Arco,
haberán de encarar as penurias
de programar e expor ao longo
do resto do ano nús e sen o
arroupamento que dá pertencer
ao clube dos elexidos. Claro que
tamén é certo que esa voráxine
infinita de obras e pezas conver-
te a moitos participantes na feira
en invisibeis, obviados, intras-
cendentes. Pero, con todo, póde-
se imaxinar facilmente que fóra
de Ifema o frío artístico é aínda
maior. E todo iso malia que as
obras artísticas carecen en Arco
da aura museística coa que máis
tarde se rodearán e, así, o habi-
tual é que convivan a escasos
centímetros das obras doutros
autores e carezan en xeral de es-
peciais aloumiños espaciais (o
custe do metro cadrado non per-
doa). Daquela as galerías en xe-
ral amosan nos stands un amplo
catálogo de obras e de artistas,
para ampliar no posíbel as sedu-
cións cara ao espectador-com-
prador Non vaian, pois, na busca
de monográficas, individuais ou
galerías instalación (algunha hai,
mais fabas contadas). É verdade
que existen proxectos paralelos,
con stands de projects rooms e
demáis pero isto é unha feira, un
inmenso, vizoso e ricaz mercado
de produtos artísticos da máis
variada calidade, para todo tipo
de padais, con todo tipo de coc-
cións e todo tipo de ingredentes
e, sí, todo con moito mollo. 

En fin, que toda a escea ar-
tística madrileña xira neses día
ao redor de Arco, de xeito que a
programación anual das gran-
des exposicións dos museus,
centros de arte e fundacións fai-
se case que en función do tirón
que supón a feira, así que Ma-
drid resulta en febreiro unha au-
téntica loucura expositiva. Cen-
tros expositivos que grazas ao
visitantes de Arco que reciben
engordan tamén as súas cifras
no balanzo anual. Por mor de
Arco entre o 10 e o14 de febrei-
ro a arte foi unha festa, unha fei-
ra e un fórum, un congreso e un
mercado, unha enchenta e unha
resaca. E a arte semellaba so-
brevoalo todo iso á vez.♦

XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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Arco 05, feira, festa e arte

Pormenor de Acuropeta (2000), de Álex Francés, na galería ‘Luis Adelantado’ de Valencia. Abaixo, O segredo do xardín (2004),
de João Pedro Vale, na galería ‘Filomena Soares’ de Lisboa.



Non é un grupo folk como popu-
larmente se entende, nin tampou-
co unha orquestra convencional.
Con zanfonas, arpas, requintas,
pandeiretas e demais instrumen-
tos tradicionais a orquestra folk
non atopa semellante nin en Ga-
liza nin no resto do Estado. 

Pese a todo, a aposta arrisca-
da de Son de Seu vén de darse a
coñecer en toda Europa grazas a
revista británica fRoots, unha
das publicacións máis destaca-
das no que a world music se refi-
re. Na lista que mensualmente
presenta a publicación, o disco
da formación, Mar de Vigo
(BOA), atópase entre os dez me-
llores traballos folk de xaneiro e
febreiro, feitos en todo o mundo.

O grupo naceu hai tres anos a
partir dunha experiencia didáctica
que se desenvolvía no Conservato-
rio de Musica Tradicional da Es-
cola de Artes e Oficios de Vigo.
Músicos de diferentes aulas de
zanfona, gaita, violín, canto, re-
quinta, arpa e percusión tiñan a ne-
cesidade de ofrecer algo diferente
despois de tantos anos e tantos tra-
ballos editados de música folk.
Desta inquietude nace Son de Seu,
unha formación con corenta músi-
cos sobre as táboas interpretando
un repertorio tradicional sen direc-
tor e cunha posta en escena sor-
prendente. Co tempo Rodrigo Ro-
maní, un dos coordinadores, defi-
niría a proposta como “unha sorte
de big bang, unha explosión de
enerxía da man de xente nova que

non pretende lucimentos perso-
ais”, pouco despois do seu debut
ante un público masivo na edición
XIX do festival de Ortigueira.

O pasado mes de maio
presentouse co título Mar de Vi-
go o primeiro traballo da orques-
tra, proxecto no que ademais de
Rodrigo Romaní participan An-
xo Pintos, membro de Berro-
güetto, e Xaquín Xesteira, de
Treixadura. Un repertorio adap-
tado ás dimensións da banda e a
combinación particular de ins-
trumentos foron algunhas das
bazas coas que a orquestra se fi-
xo oco no top ten británico.

Para Anxo Pintos estar presen-
te na lista británica “vén referen-
dar unha aposta diferente dentro
do eido do folk, unha iniciativa
que parte dun núcleo moi concre-
to e pouco habitual como é a Es-
cola de Artes e Oficios de Vigo.
Desde este punto de vista é un xei-
to de ratificar un traballo que me-
rece unha valoración”. Non em-
bargante, para o músico de Berro-
güetto “a consolidación interna-
cional conséguese ao estar no
mercado moito tempo, con varios
discos e unha traxectoria destaca-
da. Ese non é o noso caso, é só un
punto de partida”. Para o músico
“é unha boa canle para dar a  co-
ñecer o traballo dos músicos pero
non é unha ferramenta definitiva”. 

A orquestra, que naceu cunha
finalidade divulgativa e sen áni-
mo de lucro, presenta ademais a
particularidade de que a maior

parte dos instrumentos que se em-
pregan en cada actuación foron
construídos por artesán galegos,
moitos deles pertencentes á pro-
pia orquestra. Todas estas carac-
terísticas confírenlle á Son de Seu
un carácter diferenciado. Mais
para Anxo Pintos “ser únicos non
é o importante. O noso principal
obxectivo é dar a coñecer e poñer
en contacto aos nosos alumnos e
facer un traballo de calidade que
lle guste ao público”.

Novos proxectos

Na actualidade a orquestra está a
piques de iniciar unha xira di-
dáctica polos institutos de Vigo
coa finalidade de achegarlles aos
novos o traballo que se está a re-
alizar na Escola de Artes e Ofi-
cios. Como se apunta dende o
centro, nos tempos que corren “é
difícil que os mozos escoiten
música galega e que saiban dos
instrumentos tradicionais”, por
iso esta preséntase como “a me-
llor maneira para achegarllos”.

Ademais da presentación do
disco na Coruña o vindeiro mes
de maio, o grupo conta coa invi-
tación dos organizadores cánta-
bros para participar nun festival
folk que se celebrará en setem-
bro nesta comunidade.

A pesar de que continúan coa
presentación do seu primeiro tra-
ballo, os membros da orquestra xa
están a traballar no repertorio que
dará forma a un novo disco.♦
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EEnnttrree  ooss  ddeezz
mmeelllloorreess  ddoo  mmuunnddoo

MAR BARROS

A orquestra de folk Son de Seu, única en todo o estado, vén de ser selec-
cionada pola revista Folk Roots, como unha das formacións do mes. O seu
disco, Mar de Vigo, está incluído na lista mensual que tira a publicación
cos dez mellores traballos dentro da música de raíz de todo o mundo. 



No Seminario de Estudos Gale-
gos forxou a súa amistade con
moitas das figuras da época, “en
1927 ingresei no Seminario e en
1928 comecei a miña tarea de in-
vestigación da música popular
tradiconal, co desexo, o afán e a
esperanza de conseguir a recopi-
lación do material para o “Can-
cioneiro galego”. En Santiago
coñecin a Carlos Maside, aos ir-
máns Bouza Brey, a Domingo
García Sabell, a Rafael Dieste,
tan entrañábel; a Luís Seoane, o
meu inmortal amigo, a Gonzalo
Torrente a Xosé Filgueira Val-
verde.... O Seminario de Estudos
Galegos non era, nin permane-
cía, alleo a calquera innovación e
a toda investigación e experien-
cia, fse do tipo que fose o que se
plantease. Foi unha auténtica
vangarda no corazón de Galiza”.

A biografía de Bal y Gay está
unida intimamente á da súa mu-
ller, a espléndida pianista Rosa
García Ascot á que coñecera na
Residencia de Estudiantes, e que
faleceu aínda recentemente
(2002). Nunha crónica de X. En-
rique Acuña lémbrase o seu peri-
plo biográfico, “[en 1936] viu co-
mo foron a por Manolo Fernández
Sendón, irmán dos seu admirado
Fersen madrileño, e soubo do des-
tino tráxico de tantos outros. Lis-
cou e con Rosita chegou de volta a
un Cambrigde que xa coñecera co-
mo lector de español anos antes.
Alí pasarían os peores días da gue-
rra xunto a Laura de los Ríos, am-
pliando os estudos musicais, inti-
mando co novelista C.P. Snow e
entretendo e xogando con nenos e
nenas vascos acollidos na acadé-
mica cidade inglesa. Todo antes
dunha separación obrigada, cando
aceptou Xesús a oferta que lle che-
ga de México para impartir clases,
e Rosa viaxa a París para ampliar a
súa formación xunto a Nadja Bou-
langer. Un pequeno distanciamen-
to xa que á altura de 1939 os dous
eran veciños transterrados na Ciu-
dad de México xunto a tantos ou-
tros exilados provintes dos campos
de concentración franceses.

“O maxisterio e a investiga-
ción será o traballo diario xunto a
crítica musical no diario El Uni-
versal. Bal y Gay desentraña o
Cancioneiro de Upsala e é un dos
protagonistas da mítica revista
Nuestra Música. Polo camiño, e
en plena guerra mundial, forma
parte do servicio secreto inglés
desenvolvendo campañas a favor
dos aliados ou, animado por Artu-
ro Souto, abre con Rosita unha ga-
lería de arte que foi un punto de
encontro de músicos e artistas.
Converten o lugar nunha tertulia
na que León Felipe, Emilo Pra-

dos, Moreno Villa, María Zam-
brano, Adolfo Salazar ou Reme-
dios Varo confraternizan con Igor
Strawinsky, a máis prezada amis-
tade mexicana de Rosa e Xesús”

A guía autobiográfica

No ano 1990 a Fundación Banco
Exterior editou a que podemos
considerar autobiografía de Xesus

Bal y Gay, extensamente anotada
e comentada por Antonio Buxán.
A obra é fundamental para calque-
ra que se quera aproximar á súa fi-
gura humana, pero a bibliografía
do músico lugués non se extingue
ahí. Os seus libros Chopin e De-
bussy, o Cancioneiro de Upsala,
obras colectivas, recolleitas xorna-
lísticas, escritos sobre Falla, co-
rrespondencia e, sobretodo, a súa
obra musical, desde a Serenata pa-
ra orquestra de corda até a súa de-
rradeira composición, o Concerto
Grosso en homenaxe a Bach.

No libro referido, ademais dun-
ha manchea de anécdotas e sucedi-
dos, teñen especial interese as pá-
xinas que adica á súa estreita amis-
tade con Stravinsky, ao que sabe-
dor que lle tiña especial manía a
Chopin, escondíalle o libro que el
ll escribira. Un capítulo adícao a
glosar as súas opinións sobre ou-
tros músicos, “Beethoven, do que
estudei algunhas sonatas por nece-
sidade, nunca me entusiasmou.
Non fun xamais beethoveniano,
como non o foi tampouco Don
Manuel de Falla. Naquela época
eramos máis afrancesados. Cho-
pin, si. Wagner, si, naquelas épo-
cas. Bach era un señor ao que lle ti-
ña respecto. Non entrei nel até bas-
tantes anos despois. Hoxe creo que
é un dos poucos músicos intachá-
beis. Desde o principio gostei de
Domenico Scarlatti Haydn era un
dos meus favoritos cando era estu-
dante de piano. Descubrín as “So-
natas” e tocábaas de punta a cabo.
Gocei moito da súa música. De
Mozart, que vou dicir. É o “divi-
no”. De Franz Schubert, algunhas
obras moito, outras pouco. De
Chopin non vou falar. Se non me
gustara –e moito– non tería escrito
un libro adicado a el. Erik Satie di-
vertiume moito. Amin pareceume
un bromista. Opinar se é mellor Al-
beniz ou Granados ponme en apu-
ros. Coido que Albéniz ten máis
carne, ten máis cór, ten máis vida.
Bela Bártok é exemplo de probida-
de artística e de expresión directa,
enxoita, esenta de divagación....”.
E segue así anotando os seus gos-
tos, unha guía ás veces cruel pero
sempre sinceira e curiosa.

O centenario de Bal y gay é un-
ha boa ocasión para rescatar e po-
pularizar a súa figura, por demais
amable e pésie á distancia obriga-
da, sempre cun ollo en Galiza “pre-
cisada duha revisión, dunha posta a
punto e ao día do que ten de máis
diferencial, máis persoal e de máis
ouro. Todo o que non axuste ao
máis íntimo, será plaxio, copia ou
imitación do externo, do que é alie-
nante, do que non ten que ver co
seu espírito máis entrañábel, máis
rico e máis seu”.♦
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Mariconadas
MARICA CAMPO

Hai algúns días veu
unha contadora de
contos ao instituto en

que eu traballo. Antes de
iniciar a sesión, falou de
que contar unha historia
ten que ser un acto de
amor. Un rapaz do
auditorio, por certo bo
alumno, rosmou en ton des-
pectivo: “Xa empezamos
con mariconadas”. 

O comentario podería
ser interpretado como a
provocación dun adolescen-
te maleducado, mais eu coi-
do que é abondo sintomáti-
co. Non é difícil ver canto
machismo encerra un texto
tan breve. Pero hai moito
máis: pon de relevo o
desprezo polos sentimentos.
Falta unha educación dos
sentimentos. A miúdo consi-
deramos que a intelixencia
e os procesos mentais non
teñen nada a ver coa afecti-
vidade. E, se non o
pensamos así, polo menos
na práctica, acostumamos a
pasar por alto o labor de
espertar nos nosos alumnos
a capacidade de lles dar no-
me aos afectos. E digo “a
capacidade de lles dar
nome” porque,
evidentemente, todo ser hu-
mano, por moi duro e frío
que se manifeste, ten senti-
mentos e necesidades
afectivas.

A educación dos
sentimentos, xa se sabe, co-
meza na casa, pero o ensino
tampouco non pode perma-
necer á marxe. Seméllame
moi difícil, máis ben
imposíbel, educar nos
chamados “contidos
transversais” sen apelar á
compaixón e á empatía. A
educación para a paz ou
para a igualdade dos sexos
non poden ser alleas ao co-
ñecemento do sentir dos ou-
tros. O sentir dos outros ten
que se reflectir no espello
de nós mesmos.

Nesta tarefa, contamos
cun instrumento á medida,
a poesía. A poesía que,
como dixera Luís Pimentel
dos poetas, é mestra sen ira. 

Nos ateigados currículos
hai cada vez menos espazo
para este xénero tan pouco
útil. Non serve para nada,
mais serve para entender as
palabras que nos explican
cómo somos. Non serve pa-
ra nada, mais serve para lle
perder o medo a nomear o
que nos impulsa. Non serve
para nada, mais permítenos
albiscar o fondo do pozo do
corazón e o pensamento
humanos. Non serve para
nada, mais serve para
percibir a beleza das
cousas. Non serve para na-
da, mais serve para
facernos mellores porque,
como dixo nalgunha parte
Friedrich Niestzche, os ma-
los non teñen cancións. ♦

Cen anos de
XESÚS BAL Y GAY

A.N.T.

Cúmprese neste 2005 o centenario do nacimento dun dos grande músicos que deu Galiza. Nacido en Lu-
go, o  23 de xuño de 1905, Xesús Bal y Gay, veu a súa biografía velada polo obrigado exilio de vinte e
sete anos, maioritariamente en México. Membro da xeneración da Residencia de Estudantes de Madrid,
onde se conserva a súa biblioteca, Bal y Gay formou parte tamén do Seminario de Estudos Galegos. 

Coa súa dona Rosa García Ascot.

Rosa García Ascot e Xesús Bal y Gay.



Durante este mes pódese ver no
campus universitario de Vigo
unha mostra retrospectiva na
que se recolle o traballo realiza-
do nos últimos sete anos por
Serxio e Hugo Covelo, debuxan-
tes e ilustradores novos que es-
tán a desenvolver a súa obra en
importantes revistas e fanzines
da península. A selección, reali-
zada polos propios irmáns, reco-
lle viñetas publicadas en Kami-
caze, Cabezabajo, o fanzine ga-
lego Chámalle-X, a revista BD
Banda dirixida por Kiko da Silva
ou en Barsowia, a publicación
que comezaba a súa andaina no
ano 2003 da man do colectivo
Polaqia, un dos grupos pionei-
ros dentro da nova xeración de
debuxantes galegos.

Cun só museo do humor e
poucos certames de cómic en
Galiza “os bares son a única sa-
ída que nos queda aos debu-
xantes de banda deseñada”, se-
gundo Hugo Covelo. Aínda que
non é a primeira vez que expo-
ñen en salas, para Serxio amo-
sar parte do seu traballo nun es-
pazo como este supón “ache-

garse a un público máis amplo
do que habitualmente acode a
galerías especializadas”. Asen-
tado no deseño gráfico, Serxio
Covelo define o seu estilo como
propio, pero con influencias do
cómic europeo, os traballos da
editorial Bruguera e o manga.
Comezou hai xa dez anos de
xeito afeccionado, pero co tem-
po o seu traballo foise profesio-
nalizando e na actualidade cola-
bora con diversas revistas de
banda deseñada e co xornal
tecnolóxico galego Código Cero.

De momento non teñen pu-
blicado ningún álbum, porque
como indica Hugo “é moi com-
plicado editar, tes que adicarlle
un ano de traballo á elabora-
ción e non tes garantías de que
despois cho publiquen”. Este
debuxante, que se di debedor
de artistas norteamericanos e
europeos independentes así
como doutros creadores gale-
gos tales como David Rubín,
Kike Benlloch ou Miguel Roble-
do, actualmente participa na re-
vista Barsowia.

Ambos autores coinciden

en definir o momento actual co-
mo un dos mellores que viviu o
país no que a calidade de auto-
res se refire. “Polo nivel dos
debuxantes podemos estar
tranquilos, cada vez son máis e
mellores”, comenta Serxio Co-
velo. “Sen embargo o problema
está na edición. Publícanse
poucas cousa é o que se está a
editar e a distribuír sae por ini-
ciativa dos debuxantes”, enga-
de. “Non hai mercado –sinala
Hugo-. Toda a cultura do cómic
dos oitenta perdeuse por diver-
sos motivos, a industria espa-
ñola afundiuse e nunca se ba-
rallou a posibilidade de crear
unha industria galega”.

Nun momento no que non é
habitual atopar no eido da ban-
da deseñada a dous irmáns tra-
ballando en proxectos comúns,
Serxio e Hugo rachan o tópico.
A pesar de que cada un desen-
volve traballos individuais, os ir-
máns teñen coincidido en dife-
rentes ocasións.

Para Serxio “ter a compe-
tencia na casa lévase con moita
deportividade”.

Café en activo

A mostra recolle unha trintena
de ilustracións finalizadas, tanto
en cor como en branco e negro,
así como os bosquexos cos que
se quere amosar o proceso de
traballo que cada irmán sigue á
hora de debuxar. As obras per-
manecerán penduradas nas pa-
redes do Universitas Café do
campus de Vigo, un novo local
co que se pretende dinamizar
este espazo mediante activida-
des culturais e de carácter gra-
tuíto. Acabado de inaugurar, o
Universitas quere servir de pla-
taforma aos novos creadores
“dándolle a oportunidade de
amosar o seu traballo a comuni-
dade universitaria”.

Paralelamente a esta mos-
tra inaugural, todos os xoves
este espazo acollerá unha pro-
gramación continua. O día 17
actuará o dj A.Gómez, que leva
máis de cinco anos pinchando
en diferentes salas de Galiza e
Asturias e o 24 o cantautor
Tom Trovador interpretará os
seus temas.♦
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Vítor
Mosqueira
‘Só a nós
se nos ocorre
facer cultura’

A.N.T.
Participa na película Para
que non me esquezas, que se
estrea o venres 18 de febrei-
ro na Coruña e na produ-
ción galego-alemá Un día en
Europa, ambas presentes no
Festival Internacional de
Cine de Berlín. Poucos ac-
tores galegos poden dicir
que participaron por parti-
da dobre nunha mesma edi-
ción da Berlinale.

Non o esperaba, pero é
unha gran satisfacción. Este
mundo é así, réxese pola ca-
sualidade, pasas de non fa-
cer nada a estar en Berlín.

Pensa que cada vez se-
rá máis frecuente ver acto-
res galegos en certames
importantes?

O principal é que che de-
an un papel. Se o filme vai
despois a un festival xa non
depende de ti. Este é un sec-
tor moi complicado e traba-
llar nel xa é un reto. 

Que papel fai en cada
unha destas películas?

Na que dirixe Patricia Fe-
rreira interpreto a un encarga-
do de supermercado que está
namorado da protagonista. É
o típico rapaz tímido que un
día decide dar o paso, declara
o seu amor pero non lle resul-
ta. En Un día en Europa teño
un papel pequeno, o dun bus-
cavidas, que gustei moito de
facer e que en principio ía in-
terpretar Luís Tosar. 

Como foi a acollida?
A de Patricia gustou

moito porque é unha pelícu-
la moi próxima. É un cine
que fala das persoas, nada
que ver co que se fai en Es-
tados Unidos.

Como ve o cine galego?
Hai moi bos actores, con

moitas ganas de facer cine.
Como non temos escola so-
mos moi imprevisíbeis, cos
erros que moitas veces levan
consigo. A maior parte saí-
mos do teatro, somos bra-
vos, duros, como os perce-
bes. Logo cóllennos e lévan-
nos para Madrid. Se non vas
alí non te coñece ninguén. 

Próximos proxectos?
Continuar con Mofa e

Befa, que é o que máis me
interesa, e seguir represen-
tando o espectáculo Cultura
para dar e tomar. Este é o
noso proxecto, o problema é
que estamos nun circuíto
minoritario. Tamén, só a nós
se nos ocorre facer cultura.♦

AS VIÑETAS
DOS IRMÁNS COVELO

MAR BARROS

Irmáns no cómic e na realidade, Serxio e Hugo Covelo levan anos
coa zoca metida na banda deseñada. Licenciados en Belas Artes
son colaboradores habituais das revistas de cómic máis desta-
cadas do país. Estes días, o recentemente inaugurado Univer-
sitas Café acolle unha mostra retrospectiva de ambos autores.

A primeira é unha páxina de Hugo, a segunda, de Serxio.



Por primeira vez, Galiza acolle
unha competición desta modali-
dade, na que os palistas des-
cenden por ríos de grado 4 e 5,
dentro dunha escala na que o
nivel 6 correspóndese con co-
rrentes impracticábeis. Organi-
zada pola Federación Galega
de Piragüismo e o club de pira-
güismo Arrepións, e promovida
pola Plataforma Social pola de-
fensa do Alto Ulla e o grupo eco-
loxista ADEGA, esta competi-
ción oficial contou coa partici-
pación de diferentes clubs gale-
gos así como de afeccionados

chegados de Asturias, Canta-
bria, País Vasco, Francia, Bélxi-
ca e Holanda. Edu Etxebarria,
especialista do programa Al filo
de lo imposible, xunto co seu
compañeiro na selección na-
cional Juani Korena, actual nú-
mero seis do mundo, foron os
primeiros clasificados. Manuel
Freiría, de Arrepións, foi o me-
llor galego ao quedar cuarto.

O proxecto da Copa naceu o
pasado ano, mentres se celebra-
ba no Alto Ulla unha exhibición
de kaiak extremo en protesta po-
la construción dun novo embal-

se, coa idea de buscar a maior
repercusión posíbel e de que a
mensaxe das diferentes organi-
zacións chegase máis lonxe. 

“Queren construír un muro
cunha lonxitude similar a dun
campo de fútbol e unha altura
maior que a Muralla de Lugo pe-
ro a xeración de enerxía vai ser
mínima. Se se colocase algún
xerador máis nos parques eóli-
cos que xa existen na zona po-
dería suplirse a creación deste
encoro”, explica Xosé Manuel
Pérez Paredes, membro da Pla-
taforma Social Pola defensa do
Alto Ulla. “Se xa non teñen auga
agora pola falta de chuvias, co
encoro as Torrentes do Mácara e
Romil van desaparecer”.

Como se indica dende a or-
ganización, “sabemos que todo
progreso implica unha agresión,
pero o que cómpre ver é se é ne-
cesario tirar con todo. Neste sen-
tido debemos avanzar nas liñas
de distribución da enerxía, que é
onde se perde unha parte impor-
tante”. Debería haber máis rigor
á hora de ver se é necesario fa-
cer un encoro, algo que neste
caso brilla pola súa ausencia”

A boa organización, a desta-
cada participación e o atractivo
da competición, abren as portas,
segundo os organizadores, á ce-
lebración dunha segunda copa o
vindeiro ano.♦
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Uma das ideias-força que dum
modo quase obsessivo sulcavam
os debates do III Encontro de
Criadores de Barcelona era que o
avanço tecnológico estava prestes
a permitir a autosuficiência dos
compositores. José Neri, director
geral da SDAE (Sociedade Digi-
tal de Autores e Editores), dava
um prazo de dois anos para al-
cançar a plena maturidade dos sis-
temas de segurança electrónica
para a protecção efectiva dos di-
reitos de autor nos arquivos de
som. Isto junto com o embarateci-
mento dos processos de gravação,
que algum diz que já se pode fazer
na própria casa e até sem músicos,
leva a pensar que o compositor es-
tá no caminho da emancipação
absoluta e nunca mais teria de
compartir os rendimentos das suas
obras com os intérpretes, as edito-
ras e as discográficas. E no debate
sobre a composição musical con-
temporânea um autor jovem dizia
que ele se autopublicava melhor
que muitas editoras espanholas e
mesmo europeias.

No ano 1984 aparecera no

mercado o computador pessoal
Apple Macintosh, com a sua ca-
racterística interface gráfica e fa-
cilidade de uso, que possibilitou o
surgimento da edição digital, e foi
simplificando tanto o processo de
produção editorial que pôs na
moda o conceito da autoedição.
Daquela muitos autores profetiza-
ram o fim das editoras mas pas-
sou uma geração e não sei de nen-
huma editora que fechasse por
causa da autoedição. Pelo contrá-
rio sim conheço muitos autores
que experimentaram as escassas
vendas da sua autogestão mal en-
tendida, e compreenderam que o
livro (e isto serve para a partitura
e o CD) é algo mais que a obra
contida nele. O valor intrínseco
da obra precisa dum valor acres-
centado -tipografia, desenho, pa-
ginação, suporte, marketing, pro-
moção, distribuição- para que a
mensagem do autor chegue duma
forma mais cómoda e clara e tam-
bém ao maior número possível de
leitores. O editor existiu antes de
Gutemberg inventar a imprensa e
com certeza vai continuar existin-

do ainda depois das redes digitais.
Aquela revolução tecnológi-

ca da autoedição chegou ao
mundo da música, tanto gráfica
como sonora, e Teresa Alfonso,
presidenta da Associação Espan-
hola de Editores de Música –na
qual não estão as multina-
cionais–, disse que o futuro dos
editores não está em perigo, o
que sim está em perigo é a diver-
sidade musical. Por outro lado, o
editor Jaume Piles respondeu ao
jovem compositor que se orgul-
hava das suas autoedições com
um “Bem vindo ao clube”, já que
a maioria das editoras começa-
ram com a autoedição das pró-
prias obras e isso foi a base que
logo se desenvolveu em editora.
O país precisa ainda de muitos
editores de música para atender a
extraordinária produtividade e
de grande qualidade dos nossos
compositores e assim os jovens
compositores não se veriam
obrigados a autoeditar as suas
obras. Cabe dizer aqui que as
multinacionais ou “majors” só se
interessam por um autor quando

este já tem um nome reconheci-
do e que vende.

Um assíduo leitor, gerente
duma orquestra sinfónica não
galega, faz-me alguns comentá-
rios e aponta “Todos vamos
aprendendo e de certo entre os
meus colegas vai-se instalando
progressivamente a certeza de
que salvaguardar os direitos dos
criadores é un pilar indiscutível
do futuro cultural dum país. O
diálogo entre os diversos colecti-
vos é fundamental.”

A cultura do diálogo e a nego-
ciação é algo que ainda nos custa
muito porque implica aceitar que
o outro tem algum direito que nos
pode negar, e isso casa mal com o
habitual despotismo político que
impregna este país. Temos uma
sociedade embebida de prepotên-
cia e são ainda muitos os que se
vanglóriam de acatar as leis só
quando estas os beneficiam. 

Na antologia de disparates
que os defensores da cultura úni-
ca disseminam sibilinamente pe-
las suas redes da confusão, apa-
receu uma nova hipérbole retóri-

ca de criminalização oblíqua dos
compositores, e consiste em dei-
tar na opinião pública a ideia de
que os compositores são uns en-
tes de natureza filantrópica, ou
seja que não precisam de comer
nem pagar hipotecas, e que estão
tutelados por uma ONG denomi-
nada SGAE. E como não cumpre
os objectivos sociais, políticos e
solidários que se lhe exigem às
organizações não governamen-
tais, pois profana-se a proprieda-
de dos autores, é dizer, que se
rouba o trabalho dos criadores.
Essa parvoíce filantrópica resul-
ta muito cómica e só falta que
agora apareça um iluminado que
interprete como ONG os parti-
dos políticos, sindicatos ou co-
lectivos de funcionários.

Deixemos os autores fazer o
seu trabalho que não é a edição
nem a filantropia não governa-
mental senão o criar cultura, a
nossa cultura, e para isso precisam
de comer e pagar hipotecas. Os
conflitos solucionam-se dialogan-
do e não violando a lei vigente.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Filantropia não governamental

KKAAIIAAKK  EEXXTTRREEMMOO
ccoonn  rreeiivviinnddiiccaacciióónn

MAR BARROS

Os pasados días 12 e 13 de febreiro celebrouse nas Torrentes de Má-
cara e Romil, un dos tramos máis destacados de augas bravas de
Galiza, a primeira Copa Galega de Kaiak Extremo, unha iniciativa que
nace en repulsa da construción de encoros e minicentrais no Alto Ulla. 

Descenso das torrentes de Mácara dalgúns dos participantes na I Copa de Kaiak Extre-
mo celebrada en Galiza.
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FRANCISCO CARBALLO

Esta árbore, fagus silva-
tica, ocupou espazos
máis extensos na Gali-

za que os actuais. A hipóte-
se da súa orixe de Oceanía
é viábel. “No plioceno, di
X. Izco, xa existía a fagus
silvatica en Europa
noroccidental e é posíbel
que se extendese cara ás
penínsulas meridionais
coas primeiras glaciacións.
A estrada da faias segue a
rota dos Pireneos e da cor-
dilleira Cantábrica cara ao
oeste”.

Temos faias na
Fonsagrada, no Caurel, na
cabeceira do río San Xil en
Trevinca e pouco máis. A
faia compórtase con máis
radicalidade que a quercus
robur, o carballo. Este
adaptouse máis facilmente,
produciu formas máis resis-
tentes coma o rebolo ou cer-
quiño; foi máis político.
Árbore sagra dos celtas, a
quercus robur acolleu na
súa sombra xuntanzas de
druídas, pastores e guerrei-
ros para lograren acordos.
Unha política pactista? Ao
menos unha política
coherente.

Mais a faia significaría
unha política tallante: ou
todo ou nada. Volvemos
estar nececesitados da
actividade política, logo de
dous séculos de dominio
económico. É tal a desorde
mundial, a violencia, a esta-
fa do capital que os pobos
suspiran por poderes
elixidos que os defendan. Se
a política goza de tan alto
valor, como se apoderan de-
la persoas venais e
corruptas? Os clásicos tiñan
esta resposta: corruptio opti-
mi pessima. Se nos situamos
na “axenda da Ilustración”,
a política corrómpena coa
carauta de democracia. Es-
ta sérvelles de propaganda,
detrás está a
irracionalidade: o clientelis-
mo, o amiguismo; novas
formas do eterno
caciquismo.

A actividade política dal-
gúns partidos é a do entroi-
do: enganar a esgalla detrás
das carautas. Falsificar
todas as informacións,
deformar e aparentar servi-
cialidade aos países e aos ci-
dadáns. Algo imposíbel e
que, á larga, ten que ser de-
senmascarado.

Democracia, ou sexa po-
lítica racional, esixe
igualdade, competencia e
liberdade. Igualdade no ac-
ceso aos cargos, no trato
social, na reverencia cívica.
E fúndase na veracidade:
servir segundo o horizonte
ideolóxico, camiñar de
acordo cos medios legais,
transformar coa garantía
dos votos dos cidadáns. A
democracia non é unha fei-
ra a concorrer de enmasca-
rados; é unha carreira de
obstáculos a saltar para
que dirixa o máis
entendido.♦

A pedra defínenos: é algo así como
a osamenta e a pel, o chan, o cami-
ño, a casa, o templo, o altar, o ce-
tro, o sartego... As pedras teñen súa
vida, respiran, manipúlanse, cho-
ran, sofren enfermidades e tamén
lles chega a morte. As canteiras
–moitas delas ilegais ou malcon-
sentidas pola administración– es-
naquizan para sempre a paisaxe:
Pena Corneira, Traba, Picaraña,
Larouco... E para máis inri e dende
vello, singulares edificios de Gali-
za padecen do “mal da pedra”. O
tempo cronolóxico e climatolóxi-
co, os diferentes tipos de contami-
nación fan que a pedra se esfarele,
se desfaga progresivamente como
un terrón de azucre. Dende moi
atrás advertiuse deste perigo, que
tamén o é de moitos outros países,
nos que a pedra define a súa arqui-
tectura, e que, como se dun enfer-
mo se tratase, van tentando aplicar-
lle unha diagnose e unha terapia
preventiva para deter o mal, ao me-
nos temporalmente. Tal andazo é
coñecido de sempre polos arxinas,
os canteiros que caracterizaron as
terras pontevedresas. Amantes da
pedra, da linguaxe da pátina que lle
outorga o tempo; os que, unha vez
rematadas súas labras, escudos,
cruceiros, imaxes, panteóns... ra-
buñadas coas marcas dos mazos e
dos cinceis –pedras que amosan a
súa alma esbrancuxada como o
queixo– podían sometelas a un
pintado ou caleado expresivo e
protector. Policromía que por outra
banda melloraba ou disfrazaba os
defectos de labra. Pero o paso do
tempo, cos consabidos fenómenos
meterorolóxicos, foi eliminando os
vestixios de cor nas pezas expostas
á intemperie. Non pasou así coas
esculturas protexidas nos pórticos
interiores, as que aínda amosan a
súa viva polocromía. A cor e as la-
bras foron agredidas polas xeadas,
as raxeiras de calor, o vento, os
chaparróns de chuvia... e polos in-
findos microorganismos que habi-
tan nas fendiduras da pedra gra,
onde tamén furan e fan fenda as ra-
íces da microflora, eses musgos
que co cambio das estacións lles
dan diferentes tonalidades de cor
aos edificios... fenómenos naturais
que puidemos observar no devalar
do ano na emblemática fachada do
Obradoiro compostelán. Pero ta-

mén a pedra sofre das interven-
cións humanas, clandestinas e ofi-
ciais, en moitas ocasións erróneas:
limpezas agresivas con ácidos, con
raspados ou repuidores chorros de
area, encintados pouco coidados...
cando non da insensibilidade e do
vandalismo. 

Nos anos sesenta o Comisaria-
do de Belas Artes en Galiza, entón
baixo a responsabilidade de Ma-
nuel Chamoso Lamas, preocu-
pouse por esta cuestión que amea-
zaba tanto as estruturas pétreas
das grandes catedrais, como as pe-
quenas ermidas, santuarios, mos-
teiros, pazos ou mostras da arte
popular. Buscáronse solucións, e
velaí que das lembranzas sacáron-
se vellos remedios facilitados por
canteiros. As empresas da cons-
trución de Manuel Longueira e
Sanmartin Abelleira, as que aco-
metían varias obras de restaura-
ción, fixeron experimentos. Con-
sistía o remedio nunha coidada
limpeza inicial das labras e poste-
rior tratamento con cera virxe de
abella... como se se tratase do
aplique dunha crema protectora
para a faciana. Pero pasou o tem-
po e xurdiron outros problemas,
como o aumento da contamina-
ción do gasóleo e dos  fumes que

contaminan o aire, os que fixeron
que a cera ennegrecera e os mo-
numentos tratados, en dúas déca-
das colleran unha funesta tonali-
dade na súa superficie. As partes
que foran tratadas desprendíanse
do corpo da pedra e caían en ma-
sa... Eran aquelas buscas experi-
mentos, remedios temporais, pre-
ventivos e á espera de novas solu-
cións e que non melloraron o tra-
dicional e popular caleado. 

Houbo e segue habendo con-
gresos que estudan as causas, que
buscan os efectos e o seu posterior
tratamento da pedra gra... pero os
problemas seguen á vista da xente
sensíbel co seu patrimonio. Non
temos máis que dar un paseo po-
las partes históricas das cidades e
mirar as labras pétreas dos máis
vellos edificios. Na Coruña, os
ventos salitrosos roen a xa pedra
porosa, de grao groso que confor-
ma moitos monumentos, como as
populares e noeclásicas casas de
Paredes no paseo da Marina, o
Castelo de Santo Antón... Os que,
pese a súa aparente solidez cons-
trutiva, son antolóxicos no sufri-
mento do cancro da pedra. Xa al-
gúns perpiaños foron substituídos
e outros tratados... Na cidade Ve-
lla coruñesa observamos as labras

das portas laterais da Colexiata de
Santa María, o ergueito cruceiro
medieval que gaba no centro do
adro... progresivamente carcomi-
dos por ese mesmo mal. Lamentá-
bel é a perda irreversíbel, sufrida
na última década, polos epígrafes
e labras da histórica porta de San
Miguel, aberta nas murallas mi-
rando o Castelo de Santo Antón,
onde a tradición pon os reais em-
barques de Carlos V e Felipe II,
aos que tanto nos referimos nas
páxinas de historia. 

Coma nun pesadelo temos
insistido nestas cuestións, as que
por outra banda ofrecen solu-
cións hoxe pouco costosas. Cou-
sa da sensibilidade e o agarimo
cara a ese pasado que é memoria,
identidade e recurso turístico: a
vixilancia debe ser constante, os
tratamentos deben ser cada certo
tempo. E no caso de emblemas
heráldicos, cruceiros e pezas sin-
gulares cabería cavilar na súa
substitución por réplicas e o tras-
lado dos orixinais a museos. Es-
tas institucións públicas están
para iso, para a  conservación
das testemuñas, denantes que se
perdan para sempre. Os países
maduros hai moito tempo que
decidiron solucións como esta.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O mal da pedra e
a perda de labras históricas

Os músicos do Pórtico da Gloria da Catedral de Santiago.

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



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

DANIEL DÍAZ PIÑEIRO
A sala A Fábrica amosa a
súa pintura até mediados
de marzo.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

LIONEL
A compañía Casahamlet
representa esta obra o do-
mingo 20.

CambadosCambados
■ TEATRO

NADARÍN
Esta peza chega o domingo
20 á Casa da Cultura da man
dos Títeres Trompicallo.

CangasCangas
■ MÚSICA

SOLISTAS DE GALICIA
Aorquestra de cámara vai dar
un concerto este sábado 19.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

FOTOS ANTIGAS
O local da A. de VV de Par-
tovía acolle, durante os do-
mingos de febreiro e marzo,
de 16 a 18 h., unha escolma
de 200 imaxes recollidas
nesta parroquia, composta
por retratos de estudo, da
emigración, de familias, vo-
das, enterros, bandas e gru-
pos de músicos, equipos de
fútbol, festas da mocidade e
nda feira do Carballiño, e
crianzas, desde finais do s.
XIX até 1975. Pódese apala-
brar unha visita fóra do hora-
rio estabelecido no enderezo
vecinpartovia@terra.es.

■ TEATRO

OS QUINQUILLÁNS
Os máis cativos gozarán es-
te sábado 19 coa peza O
circo das máscaras.

CarballoCarballo
■ TEATRO

SERVIDOR
DE DOUS AMOS
Teatro Galileo presenta esta

peza o vindeiro venres 25.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

CRIMES ANÓNIMOS
Nove Dous representa esta
peza este sábado 19.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

RETAZOS DE CRISTAL
Mostra de González Aldara
e Montoya Cristian, que
podemos ollar até o domin-
go 20 na Casa da Cultura.

TRAXES REXIONAIS
O Centro Sociocultural
acolle esta mostra até o 6
de marzo.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A AC Colectivo Camiños or-
ganiza novos roteiros abertos
á participación de calquera
persoa interesada, por un pre-
zo de 2 euros, con saída des-
de a Estación de Autobuses,
sobre as 11 da mañá dos do-
mingos para voltar á tardiña.
O vindeiro domingo 27 visi-
tarán a zona de Vilasantar.
Ademais, como novidade,
ponse en marcha, xunto coa
recén constituída asociación
de consumo consciente Millo
Miúdo, a actividade Horta,
de achegamento a agricultura
ecolóxica. Máis información
no telf. 649 759 734 (David),
ou no local da asociación na
rúa Tren 5, baixo.

MORY KANTÉ
A Fundación Barrié organi-
za, este venres 25 con entra-
da libre, unha aula maxistral
a cargo deste músico, coa
finalidade de ampliar as
oportunidades de educación
musical na Galiza e ofrecer
un encontro pedagóxico
único co protagonista do ci-
clo Cartografías Sonoras.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, no ciclo Fritz Lang
en América proxecta este xo-
ves 17 ás 20:30 h. a fita
Mientras Nueva York duer-
me (1965); o vindeiro xoves
24 Solo se vive una vez
(1937); e o venres 25 La mu-
jer del cuadro (1944). Do di-
rector Amos Gitai podere-

mos ver este venres 18 ás 18
h. o vídeo Diario de campa-
ña (1982); o martes 22 ás
20:30 h. proxéctase Casa
(1980) e Unha casa en Xe-
rusalén (1998); e o sábado
26 ás 18 h. A area do crime
(1996). Do cineasta Peter
Watkins teremos este venres
18 ás 20 h. a primeira parte
de La Commune, con entra-
da de balde e un coloquio no
que participarán Ángel
Quintana e Patrick Wat-
kins, fillo do director; e o sá-
bado 19 á mesma hora vai ser
proxectada a segunda parte
desta fita. O ciclo A tradición
independente no cinema nor-
teamericano continúa o sába-
do 19 con Reminiscences of
a journey to Lithuania
(1972), de Jonas Mekas; o
luns 21 ás 20:30 h. ollaremos
Harlan County (1976), de
Barbara Kopple; o venres
25 ás 18 h. Mi vida es mi vi-
da (1970), de Bob Rafelson;
e o sábado 26 ás 20:30 h. Cie-
lo Líquido (1982), de Slava

Tsukerman. O ciclo Fóra de
serie levará á pantalla o mér-
cores 23 ás 20:30 h. a curta
Panta rei (Todo flúe) (2005),
de Simón Casal, con entrada
de balde e conferencia antes
da proxección; e o luns 28
chegaralle o turno ao vídeo
Chamábanlle Feans (2004),
de Omar Rabuñal. Máis in-
formación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ESENCIAS
DE ANIMACIÓN
Mostra didáctica que pode-
mos visitar, até o 13 de
abril, no Centro On de Cai-
xa Galicia.

VICENTE ROURA
O pintor amosa os seus ca-
dros no Casino Atlántico
até o luns 28.

JUAN ONDATEGUI
Podemos ollar os seus ca-
dros no Círculo de Artesáns
até o luns 28.

VACA SACRA
Obras de Miguel Pinheiro
na galería Portas Ártabras
até o luns 28.

VÍCTOR E
EVA CORRAL
Pintura e escultura na bi-
blioteca González Garcés
até o vindeiro venres 25.

JOSÉ MANUEL FONFRÍA
O pintor presenta, até o
luns 28, o seu traballo na
galería Coarte.

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

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

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada po-
la Fundación Barrié e o
Ministerio de Vivienda
amosa 21 obras que foron

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

Febreiro é o mes dos grelos. O
campo –este ano menos verde ca
outros por mor da falta de
chuva– cóbrese con esta verdura
totémica na dieta galega. Amais
do tradicional lacón con grelos,

a gastronomía permite mil feitu-
ras para un produto de alta cali-
dade que ten fama no mundo
enteiro. Receita que recuperar é
a de grelos con castañas, unha
delicia natural.♦

TTempo de grempo de greloselos
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Esta banda madrileña, que mestu-
ra estilos como o tango, a música
xitana centroeuropea, ou medite-
rránea, e o blues, regresa á Galiza
para presentar o seu primeiro dis-

co titulado La logia del canalla.
Estarán o vindeiro venres 25 ás 23
h. no Clavicémbalo de LUGO; e o
sábado 26 ás 00 h. van tocar no
Playa Club da CORUÑA.♦

Le PunkLe Punk
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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

A formación catalana ten camiña-
do cara a terreos máis persoais e
achegados ao rock co seu, recente-
mente publicado, segundo disco
About Useless Needs. Poderemos
escoitalo o vindeiro venres 25 ás

00:30 h. na Iguana Club de VIGO;
ou o sábado 26 ás 22:30 h. na sala
Mardi Gras da CORUÑA. Entrada
anticipada á venda por 7 euros en
Elepé, Tipo, Portobello e Noni´s,
ou por 9 o día do concerto.♦

HedtripHedtrip

O heavy metal chega o vindeiro
xoves 24 ás 21:30 h. á sala Capi-
tol de SANTIAGO, da man desta
formación, que presenta o seu úl-
timo disco Las ruínas del Edén. O

venres 25 ás 22:30 toca no Código
de Barras de VIGO. Entrada anti-
cipada á venda por 12 euros en
Elepé, Tipo e Gong, ou por 15 na
billeteira.♦

AAvalanchvalanch

A banda toledana, chamada a ser lí-
der na escena indie, dá un concerto
o vindeiro venres 25 ás 00 h. no
Playa Club da CORUÑA, para pre-
sentar o seu último traballo titulado
Little Herat Attacks, disco de pop
que foi elixido como mellor álbum

estatal do 2004 pola revista Mon-
dosonoro; o sábado 26 tocará en
VIGO na Iguana Club, a partir das
00:30 h. A entrada pode adquirirse
anticipadamente en Elepé, Colum-
na e Gong a un prezo de 10 euros,
ou na billeteira por 12.♦

The Sunday DriversThe Sunday Drivers

Títeres
Trompicallo
representa

Nadarín
o domingo

20 en
CAMBADOS.

O sábado
26 no

Palacio da
Ópera da
CORUÑA

gozaremos
coa música

de Mory
Kanté.



proxectadas pero non
construídas, ou que foron
construídas e perduraron
un breve espazo de tempo,
ben polo seu derrubo ben
por ser concebidas como
temporais. Proxectos de
Alvar Aalto, Wales Gro-
pius, Le Corbusier, El
Lissitsky, Adolf Loos,
Mies van der Rohe, Ale-
jandro de la Sota, Giu-
seppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que pode-
remos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácti-
cos para escolares e visitas
guiadas para adultos. Máis
información en www.fba-
rrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación Ba-
rrié na que se fai un perco-
rrido pola creatividade e
produción arquitectónica
no noso país, desde as ori-
xes da arquitectura moder-
na até a actualidade, con
obras de 51 profesionais,
entre os que se pode atopar
a Alejandro de la Sota,
Ramón Vázquez Molezún,
Peter Eisenman, Enric
Miralles, Aldo Rossi,
Álvaro de Siza, Arata Iso-
zaki, Manuel Gallego,
Víctor López Cotelo ou
César Portela, entre ou-
tros. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas
guiadas para adultos. Máis
información en www.fba-
rrie.org.

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 até o 17 de xullo.

DE HAES
Esta mostra de pintura per-
manecerá no Museo de Be-
las Artes até este domingo
20 de febreiro.

LUÍS SEOANE
A fundación do mesmo no-
me acolle a mostra Home-
naxe á Torre de Hércules,
49 debuxos do artista como
celebración dos 60 anos da
súa publicación.

A VIDA SECRETA
DOS LIBROS
Editorial Media Vaca:
1998-2004, mostra sobre o
percorrido desta editorial
na Fundación Luís Seoane,
onde vai permanecer até o 6
de marzo. No mesmo lugar
podemos admirar tamén a
mostra Ruedo Ibérico, un
desafío intelectual.

■ MÚSICA

THE SILOS
Os fundadores do novo
rock americano e herdeiros
do clásico son country rock,
de guitarras afiadas e le-
tras melancólicas, vai to-
car no Playa Club este 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. 

CON RAÍCES
O ciclo de concertos pro-
movido polo Concello e
Caixanova presenta en di-
recto a Bebo Valdés Quar-
tet o xoves 24 ás 21 h. no
teatro Rosalía de Castro.
As entradas custan de 7 a
18 euros e pódense comprar
na billeteira do teatro, ou
no teléfono 902 434 443 

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
A Fundación Barrié organi-
za unha nova serie de con-
certos baixo o título de Voz e
Terra, que reúne a intérpre-
tes masculinos contemporá-
neos de orixes diversas, uni-
dos polo emprego da voz co-
mo instrumento. O sábado
26 ás 21 h. no Palacio da
Ópera gozaremos con Mory
Kanté, especialista en fusio-
nar as sonoridades tradicio-
nais mandingas do occidente
africano coa linguaxe ecléc-
tica do pop, funk, house e
tecno occidentais. Este vir-
tuoso da kora e o balafón é,
ademais de músico, embai-
xador mundial da FAO. En-
trada gratuíta previa retirada
de invitación. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

■ TEATRO

TRASGO
PRODUCCIONES
Esta compañía estrea Pe-
queños crímenes conyuga-
les, con Amparo Larraña-
ga e Jorge Sanz, este venres
18 e sábado 19 ás 20:30 h.
no teatro Rosalía de Castro.

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Representa A Biblia, a his-
toria xamais contada o
vindeiro sábado 26.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CÓNTANOS!
Esta mostra fotográfica, orga-
nizada pola SC O Camiñante
e o Concello, fai un percorri-
do pola historia, a vida cotiá,
os costumes e as xentes da lo-
calidade desde principios de
século até a década dos oiten-
ta. Na Casa da Cultura.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SILENCIOS
Poderemos gozar coa pin-
tura de Rosa Fernández no
C.C. Carvalho Calero.

VIII BIENAL
CAIXANOVA
Na sala do Porto exhíbense
os gravados participantes
no recoñecido certame in-
ternacional.

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 este domingo 20 de fe-
breiro 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.

GondomarGondomar
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
Fermosas fotografías que
podemos ollar até o luns 28
na Casa da Cultura.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

NIÑOS DE LA GUERRA
Mostra fotográfica, que se
pode visitar até o vindeiro
venres 25, no C.S. Uxío No-
voneyra.

A ORDE DO CAOS
Pinturas de Jesús Risueño
que se poden ollar na Bi-
blioteca Provincial.

COLECCIONES ROTAS
Xoias de Cruz Lago e Este-
fanía Gazol na capela de
Sta. María até o domingo 27.

ARQUITECTURA
NUN MUNDO EN CAMBIO
Mostra que se pode visitar
na Deputación e no Museo
Provincial.

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

■ MÚSICA

CAPITÁN SONORO
Poderemos gozar do directo
desta banda pop rock este xo-
ves 17 no Clavicémbalo. No
mesmo lugar, o venres 18,
vai dar un concerto o sevilla-
no Juaninacka, coas súas
acedas letras cargadas de rea-
lismo, ás 20:30 o venres, ta-
mén, teremos a oportunidade
de escoitar o pop rock dos
ponferradinos Ibidem; o fa-
do chegará o sábado 19 coa
voz de Juán de Santamaría;
e, o vindeiro sábado 26, es-
coitaremos o jazz dos alacan-
tinos Aguardiente Swing
Quartet. Os concertos darán
comezo ás 23 h. non sendo o
de Juaninacka

LEILÍA
As cinco mozas que com-
poñen este fabuloso grupo
de pandereteiras celebran
os seus 15 anos de existen-
cia co espectáculo Son de
Leilía, creado por elas coa
colaboración de Ana Va-
llés, este sábado 19.

NarónNarón
■ TEATRO

HISTORIA NATURAL...
...(eloxio do entusiasmo) é
un espectáculo de gran for-
mato que pon en escena
Matarile teatro, un espec-
táculo de gran formato que
xunta teatro, danza e música
en directo, integrado por 6
actores, 2 bailaríns e un
cuarteto de vento, con textos
de Ana Vallés, citas de Pe-
ter Handke, composicións

de Benjamín Otero e o es-
pazo e iluminación de Bal-
tasar Patiño. Este sábado
19 no Auditorio Municipal.

NoiaNoia
■ TEATRO

AS LARANXAS
MÁIS LARANXAS...
...de todas as laranxas,
obra de Carlos Casares, en
adaptación e dirección de
José Caldas, que represen-
ta o Centro Dramático
Galego o domingo 27 e
luns 28 no coliseo Noela.

OleirOleirosos
■ TEATRO

O CANTO DO BULE-BULE
A Factoría Teatro presen-
ta, este sábado 19, está
magnífica obra.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

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

MEDIA DUCIA,
POR FAVOR
Obras de Acisclo Novo que
podemos ollar na sala da
Universidade.

OS RENOVADORES
Esta mostra pódese visitar
no Museo Provincial até o
domingo 27.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

RAQUEL LAGARES
Mostra a súa obra até o luns
28 na Petite Galerie de Teo.

ANDRÉS G. SANTEIRO
Podemos ollar a súa pintura
no Casino Mercantil e In-
dustrial.

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até o 6 de marzo, o Café
Moderno acolle esta recons-
trución a través de imaxes de
reporteiros gráficos como
Robert Capa, David Sey-
mour e Agustí Centelles a
grande aventura humana das
Brigadas Internacionais na
Guerra Civil. As imaxes,
moitas inéditas, evocan a vi-
da e loita destes voluntarios,
así como 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 sá-
bados ás 18:30 h.

■ MÚSICA

JAZZ NO PRINCIPAL
O teatro pontevedrés acolle
una nova edición deste ciclo
que o sábado 19 ás 21:30 h.
presenta a actuación de Car-
los Barretto, xunto con SPJ-
Pontevedra Jazz Group.
Paralelamente aos concertos

tamén se organiza un obra-
doiro cos artistas o día de ce-
lebración dos mesmos ás 11
h. no Antigo Conservatorio
(r/ Afonso XIII). A entrada é
de balde. Info en: www.pon-
tejazz.org. 

BERNARDO SASSETI
O pianista vai dar un concerto,
o vindeiro sábado 26 ás 20:30
h, no teatro Principal, dentro
do ciclo de Jazz Ibérico.

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

CÁNDIDO PAZÓ
O autor e director teatral pre-
senta, este xoves 17 ás 20:30
no Centro Cultural, con en-
trada de balde, o seu espec-
táculo Candideces: un mo-
nólogo que é, ao mesmo
tempo, un diálogo coas emo-
cións, coa fantasía, a curiosi-
dade a sorpresa e o humor.

O MAGO ANTÓN
O máis prestixiosos ilusio-
nista do país vai estar no Li-
ceum este venres 18 ás 23
h. por 6 euros (5 adiantada
e 3 os socios).

■ EXPOSICIÓNS

TALLA EN PEDRA
Colectiva de escultura que
se pode admirar até o luns
28 no C.C. Municipal.

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

EL CUBO
A banda local presenta, o
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Camiño LongoCamiño Longo
Teatro de Aquí estará este xoves
17 no auditorio da Semana Verde
en SILLEDA; o vindeiro xoves 24
chega a FERROL.♦

O EncorO Encoroo
Teatro do Atlántico representa es-
ta peza, de Connor McPherson,
baixo a dirección de Xulio Lago e
con música de Rodrigo Romaní,
este venres 18 en LALÍN; o sábado
19 en VIVEIRO; o domingo 20 po-
deremos vela en RIBADEO; o vin-
deiro venres 25 en AMES; e o sába-
do 26 en OLEIROS.♦

PorPor un millónun millón
de dólarde dólareses
A compañía Bucanero & Eme2
Producións actúa este xoves 17
en FERROL; o vindeiro sábado 26
poderemos ollala en VILALBA.♦

O casoO caso
da rúa Lourda rúa Lourcinecine
Poderemos ver a representación
desta peza por Teatro do Morce-
go este xoves 17 en SANTIAGO DE
COMPOSTELA; e o sábado 19 esta-
rá en REDONDELA.♦

TTeatreatroo

Un intre da representación de Camiño Longo.

Historia
natural

(eloxio do
entusiasmo)

é a obra
que

representa
Matarile

Teatro este
sábado 19

en NARÓN.

Capitán Sonoro, este xoves 17, e Ibidem, o venres 18, tocan no Clavicémbalo de LUGO.

Cándido
Pazó,
arriba, e
o Mago
Antón,
á esquerda,
están no
PORRIÑO
este xoves
17 e venres
18, respecti-
vamente.



vindeiro venres 25 ás 23 h.
no Liceum, a súa nova ma-
queta titulada Causa y Efec-
to. Entrada anticipada á
venda por 2 euros, 1,5 para
os socios, e 3 na billeteira.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

PALLASOS
O vindeiro venres 25 pode-
remos gozar da actuación
de Uvegá Teatro.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

OBRADOIRO
DE MANUALIDADES
Para crianzas de 6 a 8 anos
o martes 22 de 18 a 20 h. na
Ludoteca Buxaina. Inscri-
cións na OMIX. 

■ CINEMA

NOITES CURTAS
Cinco curtametraxes o ven-
res 25 ás 22:30 no Cine-Te-
atro, cos cafés quentiños e
as sorpresas e agasallos de
sempre nesta II edición a
cargo da Concellaría de
Cultura e Mr. Misto Films. 

■ MÚSICA

TANGATA
Este grupo galego-uruguaio
leva máis de quince anos in-
terpretando tangos e milon-
gas en versión instrumental,
nesta ocasión veñen acom-
pañados do cantante Enri-
que Migliani e dos bailaríns
Marco González e Silvia
Fuente nun espectáculo de-
nominado Misteriosa Bue-
nos Aires, do que poderemos
disfrutar o próximo domin-
go 27 ás 20:30 no Auditorio
Municipal. Entradas a 3 eu-
ros, 2 para estudantes.

SadaSada
■ TEATRO

TERAPIA DE GRUPO
A compañía Espello Cón-
cavo representa esta obra o
vindeiro sábado 26.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

CINEMATÓGRAFOS
DE GALICIA
O Centro Cultural acolle
esta mostra fotográfica até
final de febreiro.

SantiagoSantiago
■ 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 este xo-
ves 17 e venres 18 ás 22 h.

KOMPANIE JANET
RÜHL E ARND MÜLLER
O vindeiro xoves 24, venres
25 e sábado 26 ás 22 h. pre-
séntase no teatro Galán o es-
pectáculo 02-04 Danza para
música electroacústica,
conformado por dous duetos
e catro solos nos que o ele-
mento unificador é a música
creada, modificada e distor-
sionada no computador.

■ EXPOSICIÓNS 

EVA MORANT ARTAZKOZ
Desde este venres 18 e até o
23 de marzo poderemos
contemplar a súa videoins-
talación Nana se pregunta

si es que es feliz na galería
DF (Rúa de S. Pedro 11).

FREAK SHOW
Esculturas de Iván Prieto,
no Espazo de Arte do Co-
rreo Galego.

AS PEDRAS DO QUERER
As esculturas de Félix Anto-
nio Salinas Portugal póden-
se admirar, até o luns 28, na
escola de artes Mestre Mateo.

EVA LOOTZ
A artista presenta o seu tra-
ballo na galería Trinta até o
luns 28.

MISCELÁNEA
Colectiva que podemos ollar
até o luns 28 na Asociación
de Artistas Plásticos.

NON-STOP
As pinturas, tapices e escul-
turas de Jo Redpath per-
manecerán no teatro Galán
até finais de marzo, podén-
dose admirar os días de
función, desde as 21 h.

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

DESEÑO E
ENCADERNACIÓN...
...para o libro dun peregri-
no é o título desta mostra,
na que se poden contemplar
case medio cento de enca-
dernacións deseñadas adre-
de pensando no peregrino
do Camiño de Santiago. No
Museo das Peregrinacións
até o 20 de marzo. 

RAFAEL CANOGAR
Até o 6 de marzo a Funda-
ción Caixa Galicia acolle un
percorrido cronolóxico pola
obra, sobre papel, dun dos ar-
tistas máis comprometidos e
fundamentais deste tempo,
que permite coñecer a súa
traxectoria desde o realismo
crítico á abstracción, a per-
tenza ao grupo El Paso e in-
vestigacións máis recentes.
Pódense facer visitar concer-
tadas para grupos de adultos
(previa inscrición no telf. 981
552 577) e visitas para públi-
co en xeral os mércores ás
19:30 h. e sábados ás 18:30h.
sen inscrición 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 cubano-galego
Antonio Machín con esta
mostra, que se pode visitar,
até o 3 de marzo, na galería
Auriol Arte.

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
do pintor noiés que podemos
contemplar no salón arteso-
nado do Colexio de Fonseca.

ADOSADOS
AFundación Granell amosa,
até o 15 de marzo, diversos
traballos de artistas novos.

SKY SHOUT
A pintura despois da pintura
pódese ollar, até o 27 de mar-
zo, no Auditorio de Galicia.

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha magní-
fica retrospectiva que aborda
o traballo creativo nos diver-
sos ámbitos artísticos (pintu-
ra, escultura, arquitectura, ci-
nema, fotografía, literatura,
teatro e deseño) durante os
vinte anos transcorridos entre
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre o
ritmo que marcaron os feitos
culturais e acontecementos
históricos no devir do noso
país. Até o 27 de marzo.

■ MÚSICA

TIERRA SANTA
Esta banda toca este venres
18 ás 21:30 h. na sala Capitol.

MAREA, BOIKOT E
FORRAJE
Concerto no Multiusos de

Sar este 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
O xoves 24 ás 21 h. por 9
euros, baixo a batuta de
Maximiniano Valdés,
acompañado por Gérard
Caussé á viola, interpre-
tará pezas de Ginastera,
W. Walton e Mendelson.

■ TEATRO

BABY BOOM
EN EL PARAÍSO
Tranvía Teatro levará esta
obra de Ana Istarú ao es-
cenario da sala Yago este
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 hu-
mor, contada coma se fose
un cabaré, é a historia dun-
ha muller que canta, conta,
e até baila, os seus soños
máis poderosos.

HERMANOS OLIGOR
Presentan Las Tribulacio-
nes de Virginia, este venres
18 ás 22 h. e o sábado 19 ás
21 e 23 h. na sala Nasa.

CÉLAMA
Teatro Corsario actúa es-
te venres 18 e sábado 19 ás
21 h. no teatro Principal,
no marco do festival Inte-
rescena 2005.

NANO
Desde o vindeiro xoves 24
até o domingo 27, a compa-
ñía La República estrea no
Yago esta obra de Suso de
Toro, adaptada por Cándi-
do Pazó, Carlos Blanco e
X.A. Porto Josito.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

COUSAS QUE PASAN
Migallas Teatro actúa este
sábado 19 no auditorio
Emilia Pardo Bazán.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

NINES VELÁZQUEZ
A pintora salmantina ten
unha mostra da súa pintura
na galería Trisquel & Me-
dulio, até o 12 de marzo.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
A libraría programa para este
xoves 17 a presentación do nº
1 da revista Cadernos de psi-
coloxía, coa intervención do
vicedecano do Colexio Ofi-
cial de Psicólogos, Hipólito
Puente, o director da publica-
ción José Ortuño, e Fe La-
cruz, da Asociación Mundial
de Psicanálise; o martes 22
celébrase o Día dos Lectores,
no que se pode participar re-
comendando ou falando das
obras que se desexe ou sim-
plemente escoitar; o mércores
23 a escritora María Rai-
móndez falará da súa obra
Caderno de Bitácora, dentro
do clube de lectura Alecrín.
Todos os actos son ás 20 h.

REFERENDO DA
CONSTITUCIÓN EUROPEA
O BNG realiza este xoves 17
o acto central ás 20 h. no
Centro Social Caixanova
coa intervención de Encar-
na Otero e Anxo Quintana.

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Os venres 18 e 25 ás 18 h., e

III CERTAME DE CREACIÓN
COREOGRÁFICA DE GALIZA
O IGAEM promove este certame no que
poderán participar todas aquelas coreo-
grafías orixinais ou estreadas no ano
2004 e 2005, que non fosen premiadas
en ningún concurso nacional ou interna-
cional, e interpretadas por un mínimo de
tres bailaríns e un máximo de seis. A du-
ración da obra non poderá exceder de
quince minutos. Os participantes deben
enviar un vídeo VHS ou DVD coa gra-
vación da coreografía (sen cortes e en
plano xeral fixo), coa totalidade dos seus
intérpretes, en roupa de ensaio e sen
efectos de luz, antes do 20 de abril. Os
traballos seleccionados presentaranse no
Salón Teatro de Santiago de Compostela
o día 28 de maio, onde o xurado fallará
os premios. Xunto coa cinta de vídeo ou
DVD deberán remitir unha ficha co no-
me do coreógrafo, enderezo e teléfono,
título da coreografía e da música e nome
do compositor, deseñadores de luz e son,
nomes dos bailaríns, duración da obra e
se foi estreada con anterioridade e cando.
Os vídeos mandaranse ao enderezo rúa
da Vesada s/n, 15703 de Santiago de
Compostela. Máis información no telé-
fono 981 577 126, extensión 103 ou en
programacionigaem.1@xunta.es.

XANELA ABERTA AO SUR 2005
A ONG para o ecodesenvolvemento

Amarante organiza estes encontros para
informar, conscienciar e fomentar a par-
ticipación en procesos de desenvolve-
mento, nos movementos sociais e impul-
so de alternativas ao actual reparto da ri-
queza nos países do sur. A xanela divíde-
se en catro actividades, podéndose asistir
a todas no caso de querer participar na
viaxe, ou nalgunha en particular según o
interese. O 26 de febreiro celébrase unha
xornada informativa na que se analizará
a situación dos pobos do sur, o traballo
das ONGD e os motivos para viaxar a
estes países. O 2, 3 e 23 de abril haberá
un seminario de formación para aprender
a traballar en equipo e afondar no coñe-
cemento das organizacións que Amaran-
te apoia no sur. No mes de xullo ou agos-
to farase a viaxe a un proxecto de desen-
volvemento compartindo o día a día co-
as comunidades de acollida para, unha
vez rematada a estadía, en setembro, fa-
cer unha avaliación da experiencia e un-
ha charla divulgativa. Para poder asistir
ao ciclo completo hai que inscribirse an-
tes do 23 de febreiro, e pagar unha ma-
trícula de 12 euros para traballadores e
de 6 para estudantes e parados. Máis in-
formación no 986 848 159 ou en
www.amaranteong.org.

CERTAME DE POESÍA E
NARRACIÓN POR INTERNET
O Parlamento de Galiza e a Consella-

ría de Educación promoven, en cola-
boración con Galiciadixital.net, unha
nova edición deste concurso que ten
como tema “Temos un Parlamento, te-
mos unha lingua”. Poderá participar
todo o alumnado de ensino primario e
secundario, a través dos seus centros,
con narracións dunha extensión máxi-
ma de 5 folios ou 120 versos nos poe-
mas, escritos en lingua galega. Os tra-
ballos serán remitidos polos centros,
exclusivamente por correo electrónico
e en formato texto (word, word per-
fect) sen comprimir, antes do 15 de
abril, a través do enderezo certa-
me@galiciadixital.net. Irán acompa-
ñados por unha folla cos dados dos
participantes e cadansúa fotografía, e
un aval dun profesor do centro.

PREMIO DE NARRACIÓNS
XUVENÍS RÚA NOVA 33
Poden participar todos os rapaces e
rapazas que o desexen e que non te-
ñan feito os 18 anos o día 2 de abril
de 2005 con textos en galego ou cas-
telán, dunha extensión mínima de 25
folios e máxima de 125 folios, meca-
nografados a duplo espazo e con letra
de corpo 12. Os traballos presenta-
ranse por quintuplicado e farase
constar o nome, enderezo e teléfono,
incluíndo unha fotocopia do DNI, Li-
bro de Familia ou documento equiva-

lente. Deben enviarse, antes do 1 de
marzo, á Biblioteca Nova 33, r/ Nova
33-2º 15705 de Santiago de Com-
postela, ao apartado de correos nº
637, 15780 ou a calquera das oficinas
de Obras Socias de Caixa Galicia das
principais cidades galegas. Máis in-
formación no 981 584 436 ou en bib-
nova33@telefonica.net.

IV CERTAME ANTÓN
AVILÉS DE TARAMANCOS
O Concello de Noia, a revista Casa
da Gramática e o IES Virxe do Mar
convocan este premio literario de re-
latos de aventuras, ao que poderán
concorrer todas as persoas que o de-
sexen, de calquera nacionalidade,
cun único traballo, en galego e de te-
mática libre que sexa inédito, enca-
drado no relato de aventuras. A obra,
cunha extensión entre 70.000 e
100.000 caracteres, presentarase por
cuadriplicado, en exemplares separa-
dos, mecanografados por unha única
cara, debidamente grampados, cosi-
dos ou encadernados, sen sinatura e
cun lema, baixo o sistema de plica.
Enviarase antes do 4 de marzo ao
Concello de Noia (Rosalía de Castro
2, 15200). O xurado emitirá o seu fa-
llo o 6 de abril, coincidindo coa data
de nacemento de Antón Avilés de Ta-
ramancos.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse axudas complemen-
tarias do programa de acción da
Unión Europea de mobilidade de
estudantes Sócrates-Erasmus e
Suíza, correspondente ao curso
académico 2004-2005. Poderán
solicitar estas axudas os alumnos
universitarios que cumpran os se-
guintes requisitos: estar matricu-
lados no curso 2004-2005 en cal-
quera das universidades públicas
galegas ou nos centros asociados

da UNED en Galiza; cursar estu-
dos regrados de carácter oficial e
validez estatal de 1º e 2º ciclo; ter
concedida unha bolsa do progra-
ma Sócrates-Erasmus, ou do Go-
berno suízo; e non ter gozado
desta bolsa en convocatorias an-
teriores. As solicitudes poderán
presentarse antes do 21 de marzo
no rexistro xeral da Consellaría
de Educación e Ordenación Uni-
versitaria. Toda a información re-
ferida á documentacións que
cómpre axuntar está recollida na
páxina electrónica da Xunta de
Galicia (www.xunta.es).♦

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

Daniel
Abreu,

na imaxe,
participa no

ciclo
de danza
do teatro
Galán de

SANTIAGO.

Forraje,
na imaxe,
estará con
Marea e
Boikot no
concerto
do Multiusos
de Sar, en
SANTIAGO,
este
sábado 19.



os sábados 19 e 26 ás 12 h.
no Laboratorio das Artes do
MARCO haberá contacontos
e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos; os domingos
20 e 27 os máis cativos,
acompañados, poderán go-
zar con diversos obradoiros
plásticos. Desde este xoves
17 durante todos os días la-
borábeis ás 16 h. vaise de-
senvolver o obradoiro de
performance O xogo, o dis-
curso sobre o corpo, dirixi-
do por Adriano e Fernando
Guimarães, como activida-
de parella á mostra 20 desa-
rranxos. Máis información
en www.marcovigo.com.

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Caixanova organiza, no seu
Centro Cultural, este ciclo,
no que se vai proxectar, o
martes 23 ás 20:30 h, a pro-
dución arxentino-española El
Polaquito (2003), dirixida
por Juan Carlos Descanzo.
Entradas á venda en
www.caixanova.es, no telf.
986 110 500 e o mesmo día
da proxección desde as 18 h,
por un prezo único de 3 euros.

■ EXPOSICIÓNS

ÁLEX MAJEWWSKI
Podemos ollar as súas foto-
grafías na galería Ad Hoc
até o 6 de marzo.

ANTONIO AMADO
Expón os seus cadros na ga-
lería Mobob até o luns 28.

LATITUDES II
Mostra conxunta de Almu-
dena Fernández e Álvaro
Negro que podemos visitar
na Fundación Caixa Gali-
cia até o 20 de marzo.

FÉLIX TABASCO
O pintor presenta o seu tra-
ballo, até o luns 28, na ga-
lería Androx.

O HUMILDE
DO NECESARIO
O Museo Etnográfico Liste
acolle, até o luns 28, de ma-
neira gratuíta e de martes a
sábado de 11 a 14 e de 17 a
19 h., esta mostra de pezas

vencelladas á vida do agro,
que aínda que necesarias, non
renuncian a variedade reflec-
tida nas súas formas e cores.

DIEGO GIRÁLDEZ
Até o 27 de febreiro estarán
expostas as súas obras na sa-
la de exposicións I do Cen-
tro 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 expo-
sicións II do Centro Social
Caixanova até o 28 de marzo.

ROSTROS
O retrato no umbral do sé-
culo XXI é o fío condutor
desta mostra que, até o 27
de marzo, estará na sala de
exposicións do Centro Cul-
tural Caixanova.

OS CÓMICS
DOS IRMÁNS COVELO
Retrospectiva de Hugo e
Sergio Covelo no Univer-
sitas Bar (Cidade Universi-
taria) que, até o 28 de fe-
breiro, recolle os traballos
destes artistas da banda de-
señada, gañadores de diver-
sos premios.

CODERCH 1940-1964
A exposición deste arquitecto
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. 

LORETTO BLANCO
SALGUEIRO
As súas pinturas poden ver-
se na galería Bacelos até o
25 de febreiro.

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 ecollidos
por seren protagonistas im-
portantes destas orienta-
cións, o que permitiu incluir
a catro artistas que non nace-
ron nen viviron no Brasil, co-
mo o galego Jorge Barbi, o
belga Wim Delvoye, a chine-
sa Kan Xuan e o arxentino
Jorge Macchi, dándolle á
mostra un carácter máis te-
mático e aberto.

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

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encontra
no Espazo Anexo do MAR-
CO, é o resultado dunha obra
en proceso, iniciada na prima-
vera deste ano coa selección
de cinco proxectos de 6 artis-
tas procedentes da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra,
até o domingo 27. Todo o pro-
ceso creativo en www.marco-
vigo.com/ego.

■ MÚSICA

A. GÓMEZ
Música house deste galego-
asturiano DJ e locutor de ra-
dio. No Universitas Café este
xoves 17 ás 19:30 h. O vin-
deiro xoves 24 á mesma hora
poderemos escoitar en directo
ao cantautor Tom Trovador.

FURANCHO DO VISSIO
Esta banda estará tocando,
xunto cos Faltones, este
venres 18 ás 00:30 h. no
Iguana Club, por unha en-
trada de 3 euros. Na mes-
mo local van dar un con-
certo, o sábado 19 ás 00:30
h, os vigueses Medusa,
por 5 euros.

ENCONTRO
CUBA-GALIZA
O clube Manteca Jazz (r/ Ca-
rral) acolle, este venres 18, o
concerto do cubano Pedro
Luís Martínez ao baixo, Al-
berto Conde no piano e
Fernando Llorca á batería.

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
Struggles. Triple cartel
cheo de talento con tres es-
tilos diferentes. O sábado
19 ás 23:30 h. no Vademec-
wum (5 euros con consu-
mición).

SINFÓNICA DE GALICIA
Vai dar un concerto o vin-
deiro xoves 24 ás 20:30 h.
no C.C. Caixanova, con
Víctor Pablo Pérez na di-
rección e Jennifer Larmo-
ne como solista.

■ TEATRO

EL RETABLO
DE LAS MARAVILLAS
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.

ENTRE FUERTE Y FLOJO
O C.C. Caixanova acolle o
vindeiro sábado 26 ás 22:30
a representación deste es-
pectáculo interpretado por
Pablo Motos e Enrique
San Francisco.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO PAZOS
Podemos gozar da súa pin-
tura até o vindeiro xoves 24
na sala Rivas Briones.

■ TEATRO

PASO DE CEBRA
Esta peza vai ser representa-
da pola compañía Áncora
Producións este sábado 19.

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.

■ MÚSICA

FANTAS SOUND
Esta ciclo especial de con-
certos promovido polo Fan-
tasporto (Festival Interna-
cional de Cinema do Porto)
para conmemorar o seu 25
aniversario, inaugúrase o

vindeiro venres 25 ás 21:30
h. coa actuación en directo,
no teatro Sá da Bandeira,
dos galegos Milladoiro. O
sábado 26 á mesma hora e
escenario estará a veterana
banda portuguesa Xutos &
Pontapés, celebrando, ta-
mén, como o festival e os
Milladoiro, os seus 25 anos
de carreira. O luns 28 che-
garalles o turno aos Fair-
porto Convention, repre-
sentantes do mellor folk
rock británico. Billetes á
venda no teatro Sá da Ban-
deira (22 200 35 95), nas
FNAC´s do Norteshopping,
Gaia Shopping e Sta Catari-
na, Livrarias Bertrand, El
Corte Inglês, Electric
Co/Feira Nova e a través de
www.plateia.oil.pt. Infor-
mación e adquisición de pa-
ses libres para todos os con-
certos na sede do Fantas-
porto, (rúa Aníbal Cunha,
84 sala 1.6), ou no correo in-
fo@fantasporto.online.pt.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gulbel-
kian acolle a mostra Looking
both ways. Das esquinas do
olhar. Arte da diáspora afri-
cana contemporánea, con
obra de Fernando Alvim,
Ghada Amer, Oladéle
A.Bamgboye, Allan de
Souza, Kendell Geers,
Moshekwa Langa, Hassan
Musa, N’Dilo Mutima,
Wangechi Mutu, Ingrid
Mwangi, Zineb Sedira e
Yinka Shonibare até o 3 de
abril; neste mesmo lugar po-
demos contemplar a obra fo-
tográfica de Eduardo Nery,
titulada Metamorfoses, até o
20 de xuño. No CJAMP es-
tán os deseños de Ana Hat-
herly 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.♦

COLECTIVO GAI DE COMPOSTELA
www.geocities.com/WestHollywo-
od/9463

Páxina electrónica deste colectivo com-
postelán. Con información interna, datos
das campañas que realiza, documentos,
acceso a súa biblioteca, lista de lugares
de ambiente da cidade, enlaces con ou-
tras entidades galegas do mesmo tipo,
etc. Tamén ofrece a posibilidade de aso-
ciarse e de completar as súas enquisas.♦
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■ En Lira-Carnota alúgase aparta-
mento ao carón da praia, con terraza
e vistas ao mar, completamente equi-
pado para 4 persoas. Semana Santa
330 euros, 1ª quincena de xullo 450 eu-
ros. Dispoñíbel todo o verán. Interesa-
dos chamar ao 981 761 114 ou ao 666
843 997.

■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.

■ 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 por horas en Vi-
go. 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, sen-
síbel e teña uns ideais progresista e
galeguistas, para amizade e compatir
momentos, aficións e o que xurda. O
meu correo electrónico é galizana-
cion1965@yahoo.es

■ Alúgase cuarto en Vigo, na 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 ru-
ral, perto do nacemento do río Mi-
ño. Tres cuartos dobres con baño, co-
ciña, calefacción e 10.000 m2 de finca.
Fins de semana ou temporada. Telf.
982 331 700, 686 753 105 ou www
distridido.com

■ 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
Miño desenvolve unha iniciativa coa
que quere instar á Dirección Xeral
de Patrimonio da Xunta a decla-
rar as pesqueiras de Arbo, Cre-
cente e Salvaterra como Bens de
Interese Cultural, a maior protec-
ción prevista pola lei para os bens
culturais, co fin de frear a constru-
ción de presas neste río. Quen
queira adscribirse ao proxecto pode
enviar un correo a alberte_rebore-
da@yahoo.es, incluíndo nome e
profesión.

■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Razón no telf. 981 565 633.

■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.

■ Ofrécese persoa para traballar co-
mo repoñedora, limpadora ou auxiliar
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Els Joglars
representa
El retablo
de las
maravillas o
sábado 19 e
domingo 20
en VIGO.

Pormenor
da serie

Cowboys &
girlfriends
(1992), de

Richard
Prince,

que forma
parte da

Colección de
Fotografia

de Telefónica,
actualmente

no MARCO
vigués.
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Do 17 ao 23
de febreiro
de 2005 La Vanguardia entrevista

un escritor francés, Oli-
vier Rolin, ex dirixente

do brazo armado de Gauche
Proletaire. Rolin conta que
usaban armas, pero non as
cargaban. Lembra o Clinton

que fumaba marihuana, pe-
ro sen tragar o fume ou o
socialista González Laxe
que, cando presidiu a Xun-
ta, confesaba nunha entre-
vista que non lera O Capi-
tal, obra que ademais era un

coñazo. Vivimos o tempo
do políticamente correcto.
Unha mentalidade que ten
moitas cousas boas, salvo
cando se achega ao ridículo,
ao puritanismo, á hipocrisía
ou á negación da historia.♦
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É un
tratado
MANUEL CIDRÁS

Malia o voluntaris-
mo que se lle que-
re dar á expre-

sión, o que se somete a re-
ferendo este domingo non
é unha constitución para
Europa. Pode decatarse di-
so o cidadán cando le a pa-
peleta que xa recibiu na ca-
sa e comproba que non se
lle pide o consentimento
para a tal constitución se-
nón que o consultan sobre
se “aproba o tratado polo
que se estabelece unha
constitución para Europa”.

Tratado ou constitu-
ción non é unha cuestión
nominalista ou baladí. Am-
bos os tipos de normas te-
ñen en común unha orixe
pactada, pero entre diferen-
tes suxeitos. A constitución
é un pacto entre cidadáns,
directamente representa-
dos a través dunha Asem-
blea Constituínte que a ela-
bora, e que se somete á ra-
tificación dos representa-
dos mediante un referendo
decisorio. O tratado é un
acordo entre Estados, al-
canzado polas súas repre-
sentacións diplomáticas e
suscrito polos seus gober-
nos nunha conferencia in-
tergobernamental. O que
non ocupa é, como reza a
propia pregunta, un trata-
do, que non nace de nada
que se asenelle a un proce-
so constituínte, por máis
que proclame incorporar
unha constitución e se so-
meta, nalgúns países, a un
referendo consultivo do
que non depende a súa vi-
xencia, senón dos actos de
ratificación dos Estados
asinantes. Quere dicirse de
Malta, Chipre, Estonia ou
Eslovenia, non de Galicia,
Euskadi ou Catalunya.
Nunca, en todo o caso, dos
cidadáns da Unión.

Como pacto entre Esta-
dos que é, dálles resposta
antes ás súas necesidades
que ás da cidadanía, en for-
ma de reparto das cotas de
decisión nas institucións da
Unión (o gran cabalo de
batalla) ou, para tranquili-
dade de algúns, consagran-
do o principio de integrida-
de dos Estados membros.
De modo que ao tempo
que se abren á circulación
das mercadorías, incluída a
man de obra, as fronteiras
interiores son blindadas
politicamente. Quedan así
desmentidas as arelas dos
que pensan que a integra-
ción europea é o marco na-
tural de realización do de-
reito á libre determinación
das nacións sen Estado.

Así que, contra o que
di a propaganda, non se
trata de Europa, nin seque-
ra da súa Constitución.
Trátase dun tratado que
non supera as eivas de todo
o proceso de integración:
nin o mercantilismo, nin o
déficit democrático nin a
base intergobernamental.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
É propietario dun quiosco des-
de hai anos e viviu a evolución
nas vendas de prensa. Chámase
Edelmiro Rodríguez e fala des-
de unha perspectiva pesimista.
‘Antes vivía como un rei só co
que me daba a Interviú’, afirma.

¿Como van as vendas?
Moi mal, amigo.
¿Por que? Se hai máis pu-

blicacións que nunca.
É unha trampa, que llo pre-

gunten aos do Correo Galego,
que din que é o periódico máis
subvencionado de España.

Pero cando eu era pequeno
non había case xornais.

Cando vostede era pequeno
eu vivía como un rei, só co que
me daba a Interviú tiña para
comprar un piso. E xa non falo
das revistas porno.

¿Que sucede, entón?
Cada vez que se establece

unha revista, todos os grupos van
a afundila. Copian o que fai, aín-
da que perdan cartos, o caso é
que peche. Mandan Prisa [El
País] e Recoletos [Marca], os
demais, afóganos.

Porén, os clientes mandan.
Antes tiñas un cliente e podí-

as coidar del, hoxe non. Teñen o
mercado controlado e non impri-
men máis que o xusto, se un
cliente quere que lle reserves al-
go, non podes facelo a menos
que o coñezan moito, porque
arríscaste a ter que quedar con
ese produto, porque non cho re-
collen se pasa algo de tempo.

¿Que lle parece que haxa
que ofrecer películas para ven-
der periódicos?

A película vén con cartos de-

trás, con patrocinio. Dáme a im-
presión de que todos os produtos
que acompañan os xornais son
promoción dunha marca.

Ademais, hai todo tipo de
coleccións, até venden un heli-
cóptero de radio control.

Iso é porque a xente non bota
as contas, porque se o fai non o
compra. Chegamos a vender a ma-
queta dun veleiro que se se com-
praba por fascículos custaba 1.500
euros. E todo iso teño que compra-
lo eu primeiro e só teño quince dí-
as para devolvelo se non o vendo.
Hai que saber elixir o cliente para
despois non quedar con material.

¿Chegan todos ao final da
colección?

Un 2%, pero o que non vende-
ron póñeno á venda co tempo. Os

tres primeiros números mandan
un feixe de fascículos, despois hai
que andar polos quioscos á procu-
ra dun. Ademais, dentro hai unha
folla de subscrición que fai que
resulte moito máis barato subscri-
birse que compralos en quiosco.

Agora hai diarios gratuítos
na Coruña, Santiago e Vigo,
¿nótanse?

A verdade é que non. Pero
detrás está Recoletos, o de Mar-
ca e compañía.

E Marca vai ben.
Baixou moito; agora queren

levar o negocio para outra esquina,
dan regalos, pero hai que reserva-
los por teléfono e cobran polas
chamadas. É un negocio distinto.

De todos xeitos, segue a ha-
ber moitas opcións.

Demasiadas. A miña economía
non me dá para soster unha infra-
estrutura como esa e sobre todo
non conto con espazo. As promo-
cións van nuns cartóns enormes
para expulsar a competencia e pa-
ra que se vexan máis. Así non ca-
be nada nos expositores.

Entón non vende as promo-
cións.

Só as que me encargan os
clientes. As revistas si as collo,
pero as fago rotar, e se non se
venden, tampouco as collo.

E as revistas porno, ¿se-
guen a funcionar?

Non.
¿Por que?
Pola internet.
Agora entendo porqué me

costa tanto tempo atopalas. E,
¿cromos ten?

Tampouco; traballar con ra-
paces é moi complicado, é moi
difícil tratar con eles.

Entón, ¿cal é o mellor cliente?
Hoxe, o que compra o perió-

dico todos os días.
¿Antes non?
Antes da transición, os me-

llores clientes eran os de esquer-
das. Compraban de todo, estaban
ávidos de información. Querían
revistas vangardistas como o
Viejo Topo, etc.

Acabo de ver un cliente que
primeiro pedía unha publicación
de motor e logo botábase atrás e
pedía unha de divulgación.

A xente hoxe ten falta de cri-
terio, só responde ao que lle mar-
ca a publicidade.

Moitas grazas por todo,
¿quer que lle envíe un exemplar?

Non home, vendo A Nosa Terra.
¿E se vende todos?
Lerei antes a entrevista.♦

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.

Edelmiro Rodríguez, quiosqueiro

‘Hoxe o mellor cliente é
o que compra o periódico todos os días’

PACO VILABARROS


