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O REFERENDO DA UE ERA UN TRÁMITE QUE O GOBERNO
de Zapatero quixo pasar para presentar unha faciana europeís-
ta fronte o americanismo de Aznar. Conseguiuno malia que o
si non acadou nin de lonxe ese 50% que nalgúns paises é ne-
cesario para que un referendo seña válido. O apoio aínda foi
menor en Euskadi e Catalunya, malia que tanto CiU como
PNV tivesen que demandar o voto afirmativo, ante a presión
de parte do seu empresariado. Contodo, ambas as nacións ex-
presáronse cun voto de claro carácter nacional, fronte a unha
Galiza que evidenciou, máis unha vez, a falta de confianza
nas súas propias forzas, á par que unha maior falta de infor-
mación. PP e PSOE levan anos apostando por unha Galiza
subsidiada, en canto que a poboación, novamente obrigada a
emigrar ou cun pesimismo rampante como na Ferrolterra, non
atopa forzas nin masa crítica para incidir no seu propio futu-
ro. Non é estraño que o abstencionismo sobrancease entre a
mocidade e que o rural se significase como o máis adepto ao
si. Polo demais, como xa se evidenciara na precampaña, todos
parecen querer pasar páxina deseguida. As decisións en Euro-
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A ESPAÑA POSIBLE
O posible reordenamento do
Estado, a reforma da Constitución
Española, a Unión Europea... Un
debate de actualidade que GRIAL
quere fomentar e abrir.

O rescate dos náufragos de Burela atrasouse un día

O salvamento
tivo que vir
de Alacante

O salvamento
tivo que vir
de Alacante

(Páx. 16 e 17)

Proxectos para
cando marche
a Celulosa
de Pontevedra

(Páx. 11)

Manuel Cao
‘O importante non é
o texto do Estatuto,
senón como se aplica’

(Páx. 18)

Veciños de Burela,
de orixe

caboverdiana,
agardando por

noticias do naufraxio.

H. VIXANDE

Fala a nova cantante
de Luar na lubre      (33)



Os titulares estaban xa escritos an-
tes de celebrarse o 20 de febreiro
o referendo sobre o Tratado da
Constitución europea. Cando un
goberno convoca unha consulta
sabe que a vai gañar. Con esta
idea, tomaron posicións as distin-
tas organizacións políticas na
campaña e analizan os resultados
posteriores, tamén con outra cam-
paña propagandística que non dei-
xa ollar a realidade: só un de cada
tres galegos apoiou o Tratado.

O BNG sabía que a oposición
en termos electorais ao Tratado
era francamente difícil, optando
por unha campaña claramente
informativa onde o “non”  que-
daba nun segundo lugar, mesmo
nos cartaces. Non era unicamen-
te unha elección en base a crite-
rios de equilibrios internos, se-
nón que os inquéritos reflectían
un 10% de “non” como o resul-
tado máis probábel na Galiza.

Os socialistas tiñan como me-
ta superar o 50% de participación
(quedou nun 42,35%), para
presentarse José Luis Rodríguez
Zapatero ante Europa como o
“Quixote do europeísmo”. Daban
tamén por bo superar o 48% de
participación das eleccións euro-
peas, aínda que en moitos estados
europeos un referendo non é vá-

lido se non votan máis do 50%
do censo (lembremos a chamada
“derrota exigua” en Francia can-
do na rectificación de Maastricht
só participou o 51%).

Estas eran as cifras que tenta-
ban derrubar desde o PP. Cuns ar-
gumentos semellantes aos dos
socialistas para pedir o “si” ofi-
cialmente, a dereita agardaba o
“fracaso” do goberno socialista
cunha importante abstención
continuando coa campaña de
deslexitimación da vitoria nas
eleccións xerais. A emisora ra-
diofónica da igrexa Católica, Co-
pe, era o referente máis explícito.

Unha análise en consoancia

Así as cousas, a maioría das aná-
lises que se están a realizar están
en consoancia cos distintos
guións da campaña.

Os nacionalistas aparecen na
Galiza coma os grandes perde-
dores, ao non acadar a nosa na-
ción a porcentaxe de votos nega-
tivos rexistrada na media do es-
tado. Fose cal fose o resultado,
ían purgar a súa decisión de opo-
ñerse, como se ollou desde que o
BNG optou polo “non”. O pen-
samento único neste tema non
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REFERENDO EUROPEO

O electorado distanciouse do proceso europeo, pero non marcou
un comportamento diferencial como país

Só un de cada tres galegos
apoiou o Tratado da UE

AFONSO EIRÉ

Unha votación ritual. Así poderíamos
definir o referendo do tratado europeo.
Galiza non foi quen de expresarse como
nación, ao tempo que evidenciaba un
distanciamento do proceso europeo, só
un de cada tres galegos apoiou o Trata-
do, desde unha postura claramente euro-
peísta. Non existiu o “non” de dereitas.
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admite disidencias.
Certamente que non foi un bo

resultado non tanto para o BNG
como para Galiza, que queda
descolgada das outras nacionali-
dades históricas nun proceso de
reivindicación nacional.

Pero este referendo non foi
percibido así polos galegos. Nin
explicado suficientemente polo
BNG, nin asumido por toda a or-
ganización (Exemplo: Monforte,
con alcalde nacionalista, golpea-
da pola crise desde hai anos,
quedou no 10% de non. Na
asemblea comarcal do BNG ga-
ñara a abstención).

Non era fácil acadar unha
porcentaxe maior de “non” nun-
ha sociedade colonizada que non
acredita nas súas forzas e á que
lle levan explicado desde hai sé-
culos que ten que depender do
exterior. Os fondos europeos fo-
ron o maná destes últimos anos,
segundo a versión oficial. Por
outra parte, non é fácil distinguir
entre “ser europeos” e votar
“non a Europa” como defendía a
propaganda. Sobre todo, cando
para moitos galegos Europa foi a
terra de promisión, o que lles
permitiu ter unha vida mellor,
aínda que fose emigrando.

Porque a campaña do referen-
do foi tremendamente simplista:
“si a Europa; os fondos como a
panacea; Europa igual a liberda-
de; Europa como contrapeso ao
imperialismo americano...”

O “non” foi unha postura, que
só podía partir da concienciación
política é da reflexión, só accesíbel
a unha minoría da sociedade. Un-
ha sociedade galega, dependente,
na que os nacionalistas contan con
escasos medios para facerse escoi-
tar. (Ademais, nos diarios, todos
os columnistas que se poden enca-
drar na órbita nacionalista, pediron
expresamente o si).

É necesario ter en conta ou-
tras variantes. Na Galiza o “si”
varreu no rural o “non”, que non
acadou máis alá do 5%. Galiza
tamén superou a media española
de participación en máis de un
punto (acadou o 43,04%) e Ou-
rense foi a provincia galega con
máis participación (54,9% de
abstención), por máis que sexa a

máis envellecida e despoboada.
Tamén votaron moito máis os
vellos que os mozos, que decidi-
ron absterse maioritariamente. O
PP galego tamén tivo unha pos-
tura moito máis clara que o PP e
a nivel estatal á hora de pedir o si
(Fraga deixaba tan claro antes
coma despois das eleccións que
“o voto non era apoiar un re-
ferente político galego”).

Aínda que o PP non puxese

en marcha a súa maquinaria
electoral, o voto “si” converteuse
nun ritual. Na Galiza non existiu
o voto de dereitas contra Europa,
senón que até o “non” era euro-
peísta. Pero, ao mesmo tempo,
evidenciuse un distanciamento
do proceso europeo.

As extrapolacións electorais

No PSOE sabían que ía gañar

amplamente o si. Por iso na Ga-
liza confundiron, desde un pri-
meiro momento, a campaña do
referendo coa campaña electoral.
(O principal exemplo foi o mitin
de Rodríguez Zapatero en Vigo).

A vitoria do “si” ía ser presen-
tada como un claro apoio a Emi-
lio Pérez Touriño, por iso Manuel
Fraga non quixo que os socialis-
tas puidesen capitalizar o resulta-
do en solitario, mostrándose con-
trario a que Zapatero fose penali-
zado pola abstención. (Seguindo
o mesmo razoamento, Fraga po-
día ser censurado na Galiza). O
BNG, cun “non” agoirado como
raquítico, ía ser, xa que logo, a
primeira vista, o gran prexudica-
do da campaña do día despois,
extrapolando uns resultados que
non marcan sequera tendencias.

Fraga aproveitaría a análise
dos resultados para arremeter
contra os nacionalistas galegos
como os grandes perdedores, lo-
go de afirmar que non se podían
extrapolar os resultados ás elec-
cións autonómicas e que a vito-
ria non era de ninguén (quere di-
cir, do PSOE). Preocupado polos
resultados en Catalunya e Euska-
di, o 21 de febreiro, no Club Sé-
culo XXI de Madrid, pedíalle un
pacto ao PSOE para formar un
goberno de concentración a fin
de evitar a “disgregación de Es-
paña”, e propuña leis para ins-
taurar o, tan arelado como fraca-
sado, bipartidismo.

Catalunhya e Euskadi

A diferenza de Galiza, Catalunya
e máis Euskadi expresáronse co-
mo nacións, o que podía levar a
pensar que se confundiron tanto
PNV como CiU na súa estratexia
de pedir finalmente o “si”. Dou-
tro xeito, as posturas nacionais
de vascos e cataláns aparecerían
moito máis claras.

Dúas foron as razóns que le-
varon ao PNV a decidirse polo
si, desobedecido por unha gran
parte das súas bases. Por un lado,
a necesidade de non aparecer an-
te Europa como “anti”, pois o
PNV fía a soberanía de Euskadi
ao apoio da UE. Pola outra, a
presión de parte da burguesía
vasca, que tamén tiña medo a dar

unha idea enti-eropea ante as
institucións de Bruxelas. Coinci-
dían en “non abrir outra fronte
de confrontación”.

Ese foi o debate, máis ou me-
nos, tamén de CiU. Cos matices
que expresaron Artur Mas e Jo-
sep Antoni Duran i Lleida nas sú-
as valoracións. “O resultado ten
un punto de crítica á UE”, afir-
mou Mas, que até última hora tei-
mara en pedir o non. “A vitoria é
do si sen matices”, contestoulle o
seu compañeiro de Unió, Duran,
que sempre defendera o si.

Os datos afirman que foron
maioritariamente os mozos cata-
láns os que decidiron rexeitar o
Tratado, nun voto anti-sistema,
en parte, que representa máis que
unha disidencia puntual, tanto en
Catalunya como en Euskadi. Na
Galiza, pola súa parte, a maioría
da mocidade decidiu absterse.

Os máis europeos

Zapatero presentouse ante os
seus colegas europeos, precisa-
mente na visita de  presidente
dos EE UU, George Bush, cun si
amplo para refrendar o Tratado.
Unha vitoria importante na que
non importaba tanto a minguada
participación como o referente e
a tranquilidade para os países,
comezando por Francia, que te-
ñen que pasar por idéntico pro-
ceso, ao ollar a maioría esmaga-
dora de sis, o 76,73%. Unha por-
centaxe de anuencia moi difícil
de acadar en calquera outro país.

O presidente español apúnta-
se así un tanto no plano interna-
cional, esquecendo o pouco re-
ferendo efectivo, que non lle im-
pediu á vicepresidenta Mª Teresa
Fernández de la Vega afirmar
que “somos os máis europeos”.

A outra imaxe dábaa o secreta-
rio xeral do PP, Ángel Acebes, que,
logo de felicitarse polo resultado,
non só criticaba o goberno central
pola baixa participación, senón que
tamén felicitaba os do “non” por
seren críticos co goberno.

Finalmente existe outro dato
para a reflexión: foron as zonas
consideradas máis europeas (nivel
de vida, información etc...) Eus-
kadi, Catalunya, Navarra e Ma-
drid, as que máis votaron non.♦
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Vén da páxina anterior
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É inevitábel que logo dun proceso electo-
ral, aínda que sexa un referendo, se reali-
cen extrapolacións, por máis que non exis-
ta realmente unha correlación directa entre
tan diferentes consultas. A cativeza dos
“non” galegos en comparanza coa media
estatal, pero sobre todo con Catalunya e
Euskadi, pode presentarse como unha de-
rrota do BNG. Aínda que así fose, é máis
certo que resulta unha radiografía que nos
presenta unha faciana preocupante de Ga-
liza, máis que das perspectivas electorais.

O problema non é tanto do número dos
“non”, como de que na Galiza non existiu
un comportamento específico como país, a
diferenza de Catalunya, Euskadi e Navarra.
O resultado demostra que está instalada
maioritariamente na nosa sociedade a idea
de que Galiza ten que ser un país subsidia-
do, dependente, que nada pode por si mes-
mo, incapaz de crer na súa potencialidade,
de marcarse auténticos retos propios e de

cumprilos, cunha sociedade despolitizada
e/ou politicamente inculta. Con todos os
trazos de zona colonizada, como analizou
historicamente o nacionalismo moderno.

Así as cousas, malia o resultado, se-
mella acertada a decisión do BNG de pe-
dir o “non” (se cadra debera de facelo con
máis intensidade e con menos reparos).
Unha forza política non pode adoptar po-
sicións só por comodidade. Deixaría non
só de ser operativa, senón de cumprir a
súa función como referente social.

Na traxectoria histórica do BNG existe
unha clara oposición tanto ao xeito de cons-
truír a UE, como aos principios neolibe-
ralistas que representa. Esta postura, manti-
da contra vento e maré nos anos oitenta,
permitiulle logo liderar a contestación so-
cial, sen precedentes no Estado, contra as
políticas agresivas impostas por Maastricht
(ratificadas neste tratado) e comezar un rá-
pido crecemento electoral, pero, sobre todo,

defender o tecido produtivo do país.
O BNG gañaba daquelas a credibilida-

de, a contracorrente do discurso oficial (fo-
ron alcumados como os do “non”) para
presentarse cada vez ante máis capas sociais
como os auténticos defensores de Galiza.

Que tería pasado cun BNG submiso ás di-
rectrices europeas? Se cadra o BNG non exis-
tiría hoxe como alternativa de goberno, pero
seguro que o perfil de Galiza como país, co-
mo nación, sería moito máis difuso e esvaído:
imperceptíbel e, polo tanto, imposíbel de asu-
mir pola cidadanía nin moito nin pouco.

Algo semellante tería ocorrido neste
referendo, aínda que con menos conse-
cuencias. Un “si” do BNG non só o tería
equiparado con PP e PSOE, imposibili-
tando unha mensaxe propia –algo a todas
luces nefasto aínda que só o ollemos po-
lo tragaluz electoral. Pero, sobre todo,
Galiza non tería existido como tal, que-
daría borrada totalmente dentro do con-

texto das nacións periféricas do Estado.
Certamente, cun “si” o BNG tería aforra-

do agora as críticas dos que analizan os “non”
como unha derrota electoral que lle pode pa-
sar factura nas autonómicas. Pero a peaxe de
perder a súa idiosincrasia, a súa coherencia, é
moi alta, aínda que fose (que non é o caso)
para gañar unha presidencia da Xunta. Por-
que aínda máis importante que chegar ao go-
berno é realizar unha política axeitada na de-
fensa dos intereses que representa unha forza
política que se declara transformadora. En to-
do caso, desde a oposición tamén se pode fa-
cer moito país, como vén demostrando o na-
cionalismo ao longo da historia.

Política axeitada e persoas capaces de
levala a cabo, porque cren nela: ese é o
próximo reto do BNG. Calquera teórico
pode redactar unha fórmula política ma-
xistral. O problema é que a teoría sexa
asumida e que contribúa con algo distinto
aos que xa gobernan.♦

A ‘derrota’ electoral do BNG
A. EIRÉ

Resultados do Referendo de Ratificación do Tratado en %

Si Non Branco Abstención

Total Estado 76,73 17,24 6,03 57,68
Total Galiza 81,30 12,21 6,49 56,96

A Coruña 80,71 12,61 6,68 57,78
Lugo 82,05 10,95 7 58,86
Ourense 85,4 9,2 5,4 54,49
Pontevedra 80,13 13,37 6,5 56,19

GONZALO
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A reconversión na-
val na comarca fe-
rrolá cobrouse o
seu prezo en votos
do non. Ao 17,3
por cento que aca-
dou a propia cida-
de, hai que sumar
outros concellos
onde residen fami-
lias de traballado-
res vencellados a
este sector. En Fe-
ne o voto negativo
rondou o 19 por
cento, en Mugar-

dos foi do 17,36, en
Pontedeume do
17,3 por cento, en
Neda acadou o
18,69. O que máis
se destacou foi,
contodo, o concello
de Ares cun rexei-
tamento do 22,06
por cento. Coinci-
dindo coa propia
campaña do re-
ferendo, o asteleiro
público vén de des-
pedir a outros 700
traballadores.♦

Astano fai subir
o non na comarca

Un si con tan alta abstención
(57% en Galiza) relativiza o éxito
dos dous grandes partidos estatais.
Aínda máis cando están quentes
as afirmacións sobre a maioría
que precisaría o proxecto de novo
estatuto vasco. Que sucedería se o
chamado plano Ibarretxe saise
aprobado cos votos afirmativos de
unicamente o 34,66% dos vascos?
Esa é a porcentaxe de galegos que
apoiaron o si co seu voto.

O resultado do si quedou moi
por baixo do que logran o PP e
máis o PSOE por xunto. Os
800.811 sufraxios afirmativos ha-
bidos neste referendo apenas equi-
valen aos votos que logra o PP, en
solitario, nunhas eleccións autonó-
micas. Houbo medio millón máis
de abstencións que de votantes si.
En Galiza os que non votaron fo-
ron, en concreto, 1.315.958. A isto
hai que sumar a elevada, polo ina-
bitual, porcentaxe de votos en

branco (63.945) e o número de vo-
tos negativos (120.219). 

O máis paradóxico é que a
forte abstención rexistrada de-
beuse en parte á campaña, moi
fría, realizada polos dous grandes
partidos, que agardaron até o fi-
nal para apretar un pouco o ace-
lerador e iso sen facelo a fondo.
Temían un frouxo resultado, ao
contar co antecedente das últimas
eleccións europeas, e preferiron
non mollarse? É que a consulta
non importaba tanto, tendo en
conta que só se trataba dun re-
ferendo consultivo? Ou é que PP
e PSOE temeron verse demasia-
do collidos do brazo nunha cam-
paña na que defendían o mesmo?

Para mostrar as caracterís-
ticas do voto axuda tamén o dato
de que a provincia de Ourense,
na transición afectada por un abs-
tencionismo chamado endémico,
foi agora a que máis votou.♦

Sería aceptado un resultado igual nunha consulta vasca?

Só o 34,66 dos galegos votou si

PACO VILABARROS

Non houbo unha plena satis-
facción entre os votantes do si
e iso por dúas razóns. A pri-
meira é que o resultado non
dá para botar foguetes e a se-
gunda, e talvez máis impor-
tante, é que se trata dun voto
moi dividido. Centrais sindi-
cais como CCOO e UGT pe-
diron o si para unha Europa
social, mentres que o PP e a
patronal enfatizaban que se
trataba dunha Constitución
que refrendaba a liberdade do
mercado. CiU e PNV solicita-
ron o voto afirmativo presio-
nados por algúns empresarios
das respectivas comunidades,

mais, coa boca pequena, ale-
gráronse do voto “diferen-
cial” logrado tanto en Euska-
di como en Catalunya e hai
sospeitas de que, internamen-
te, deron liberdade aos seus
votantes. 

Moitos dos que entrega-
ron a súa papeleta afirmativa
fixérono con dor de corazón e
non sen dúbidas. Abondou
con ler certos artigos de pren-
sa, nos que despois de múlti-
ples queixas contra a Unión
Europea, se pedía ao final un
si. Foi este un si “para non
quedar descolgados”, aínda
que non se estivese de acordo

con boa parte dos puntos que
defendía o Tratado.

Ese sí para “non quedar
fóra” foi o que expresou ta-
mén a gran masa de votantes
menos politizada e sen acce-
so a tribunas. Moitos facian-
se a pregunta retórica: pero
non estamos en Europa? Ao
que eles mesmos se respon-
dían: se somos europeos ha-
berá que votar que si. Foi un
voto que se podería chamar
xeográfico, étnico ou cultu-
ral, pasando por alto, claro,
que países como Noruega ou
Suíza non pertencen á Unión
Europea.

Pero a razón que máis pe-
sou a favor do si foi, quizais,
a do medo a perder os fondos
europeos. A coincidencia das
informacións sobre este tema
e o referendo fixo máis a prol
do voto afirmativo que a cam-
paña dos grandes partidos. En
resumo, poderiase dicir que
unha parte importante dos sís
non pertencían a convenci-
dos, pero sí aos que non que-
rían quedar fóra, ben desde o
punto de vista político, ben
desde o das axudas. Por algo
os que defenderan o non de-
nunciaran xa, semanas antes,
“a campaña do medo”.♦

As variadas razóns do voto afirmativo

Un si ‘para non quedar descolgados’

O voto negativo no referendo con-
centrouse claramente nas cidades.
Nos concellos máis pequenos, so-
bre todo ourensáns, o non acadou
as cotas máis baixas. Entre o
16,44% de nons acadados en Vigo
ou o 17,3% de Ferrol e o 3,56%
de Baltar ou o 3,17 dos Blancos,
ambos concellos ourensáns, hai
unha considerábel diferencia que
se pode relacionar coas zonas de
maior número de mozos e maior
mobilización contra a reconver-
sión por unha parte, fronte a un te-
rritorio rural “prisioneiro” de pen-
sións e axudas e tamén, polos
mesmos motivos, fiel tradicional-
mente ao Partido Popular.

En todas as cidades, salvo Ou-
rense, a porcentaxe de votos nega-
tivos superou a media galega.
Ademais das dúas xa menciona-
das, en Santiago o voto non aca-
dou o 16,53%, na Coruña o 14,71,

en Pontevedra o 14,38 e en Lugo o
13,45%. En Ourense, a urbe máis
afín aos populares, o non quedou,
en cambio, por baixo da media ga-
lega que foi do 12,21%. Os ouren-
sáns, en concreto, votaron non
nunha porcentaxe do 11,61.

Nos 23 concellos máis pobo-
ados, de Vigo a Monforte, rexis-
trouse un non do 14,5% de pro-
medio. No resto dos concellos o
non quedou no 10% de media.

Á inversa, o si arrasou nos pe-
quenos concellos, en 27 dos cales
o voto afirmativo superou o 90%.
O récord logrouno Avión, un mu-
nicipio que se caracteriza pola
presenza de emigrantes enrique-
cidos e de total dominio do PP.
O si logrou alí tonalidades fran-
quistas, pois chegou ao 95,57%.
Dos concellos que superaron o
90% de sufraxios afirmativos,
21 atópanse en Ourense, catro

en Pontevedra e dous en Lugo. 
Por provincias, o si foi máis

contundente en Ourense ca no
resto, coa salvedade de Allariz,

onde o voto non foi o máis alto de
Galiza, pois chegou ao 25,51%.♦

O si arrasou nos concellos máis pequenos

O non das cidades cuadruplicou o do rural

PACO VILABARROS
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Como valora o resultado?
Era o previsto. Eu digo sem-

pre que hai votacións que se fan
para as gañar e outras que se fan
para explicar. Era un texto moi
descoñecido e facía falta divul-
galo. Moitos galegos, incluso
dentro da base electoral do BNG,
consideraban que votar si era vo-
tar Europa e votar non era votar
contra Europa. Atopeime con
compañeiros que me dicían:
“non me leas ningún artigo –es-
pecialmente os polémicos, como
o da pena de morte– porque que-
ro votar si”. Había, polo tanto,
unha posición afectiva previa de
cara a este referendo. 

O resultado do non foi pe-
queno.

Habería que destacar tamén a
importancia do voto en branco,
cunha elevada porcentaxe e un
significado moi interesante ten-
do en conta os condicionantes.
Ademais, igual que ocorre nou-
tras citas electorais, funcionou o
voto do medo, medo neste caso a
perder as axudas dos fondos eu-
ropeos. Iso vese moi ben na aná-
lise por zonas. Aquelas onde
máis temor hai a que Bruxelas
deixe de subvencionar, reaccio-
naron máis decisivamente a fa-
vor do tratado. Tamén houbo un
intento por parte do goberno de

considerar o 20-F unha reválida
para Zapatero. Votar non tamén
se consideraba votar en contra
do poder xurdido hai menos dun
ano en España.

Hai quen di que o BNG fixo
unha campaña dubitativa.

O BNG encarou ben a cam-
paña e sorteou as dificultades do
poder, dos medios de comunica-
ción e das propias opinións de
membros do Bloque e de todos
os intelectuais galegos a prol do
si. Estou desexando ler algún ar-

tigo dun intelectual de Galiza que
argumente criticamente contra
este tratado dun xeito racional e
preciso. Para as miñas argumen-
tacións a favor do non tiven que
recorrer a bibliografía estranxei-
ra, preferentemente francesa, xa
que alí houbo unha forte corrente
en contra nos sindicatos máis im-
portantes e en gran parte da inte-
lectualidade de esquerdas. 

Que destacaría destes días?
O mellor da campaña foi

comprobar como a xente nova se
interesou polo referendo e como
foron os mozos os que mellor le-
ron o texto. Ao acabar os mitins
sempre me preguntaban por as-
pectos concretos dos artigos. Hai
moita xente preocupada polo pa-
pel de Galiza nesta nova Europa,
por cal vai ser o noso lugar se o
tratado esquence a nosa identida-
de. Tamén os máis novos se de-
catan de que as condicións de vi-
da e de traballo non mudaron pa-
ra mellor. Os seus pais están na
casa pero eles saben que van ter
que emigrar como os seus avós.
De nada lles vale ter formación.
Igual van ter que marchar. Dá-
banlle moita atención aos aspec-
tos de liberalización da man de
obra e ás condicións de traballo.

E o peor?
Onde peor o pasei foi en Fer-

rolterra. Alí atopei unha comarca
cansa e vencida que perdeu a es-
peranza e que non quere escoitar
xa nada máis. En troques, Ponte-
vedra vive unha etapa de ilusión,
consciente de que a loita cidadá a
prol da alimentación sa e do me-
dio ambiente, é un exemplo para
ese modelo de Europa que nós
desexamos. Polo lado negativo
tamén comprobei como parte do
propio electorado nacionalista
optou polo si para evitar riscos,
para non querer quedar no grupo
dos que perderon o referendo.

Como explica que en Galiza
a participación fose máis alta?

O PP tíñalle medo ao non.
Aquí, votar non era votar Bloque,
non como no Barrio de Salaman-
ca de Madrid. Por iso, a dereita
mobilizou os seus votantes.

O resultado deixa o BNG
fóra do escenario?

O BNG vai facer o mesmo
que en anteriores referendos nos
que non gañou a súa proposta
Por unha banda, participaremos
activamente en todos os foros
que prevé o Tratado e, ao tempo,
loitaremos por modificalo. Se
agora estamos falando de refor-
mar o Estatuto, tamén no futuro
podemos falar de reformar a
Constitución europea. Ningunha
norma é eterna.♦

Encarna Otero (BNG)
‘En Galiza a dereita mobilizouse a favor do si máis que noutros lugares’

PACO VILABARROS

O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, valorou positivamente o re-
sultado electoral e eludiu criticar o
presidente do Goberno central, Jo-
sé Luís Rodríguez Zapatero, tal e
como fixeron os líderes do PP en
Madrid pola escasa participación.
“Non quero falar de fracasos para
ninguén. Debemos congratular-
nos. Hai que lembrar que a partici-
pación nas últimas eleccións euro-
peas non foi moito maior. Quizais
con máis tempo podería terse feito
mellor, pero o resultado foi enor-
memente positivo e debemos feli-
citarnos por Galicia, España e Eu-
ropa”, afirmou Manuel Fraga.

Segundo o titular da Xunta o
resultado pode entenderse como
unha mostra do escaso predica-
mento do BNG e como anticipo
do que serán as vindeiras elec-
cións galegas. “O reconto amosa
o fracaso do non, que é a derrota
do nacionalismo radical e dos
que queren rachar coa unidade
de España”. Segundo Fraga, este
“fracaso” evidenciouse en que
Anxo Quintana non quixese
comparecer publicamente na
noite do referendo. Tamén resal-
tou que “o Bloque colleitou un
peor resultado que os nacionalis-
tas cataláns e vascos”.

Manuel Fraga continuou ata-
cando os nacionalistas galegos si-
nalando que “o BNG non presta

ningún servizo a Galicia. Para ga-
leguistas nós”. Pediu un gran pac-
to entre o PP e o PSOE para “lim-
par o Estado de partidos bisagra
que impoñen a peor das ditaduras
democráticas invisíbeis: a das mi-
norías estrambóticas e alleas á le-
aldade constitucional”. Por últi-
mo, o presidente da Xunta quixo
resaltar o “difícil momento que
atravesa a formación frontista tras
a escasa aceptación que tivo o
non. Despois do resultado o BNG
está partido en tres. Por un lado
están os coroneis da UPG. En se-
gundo lugar o sector liderado por
Anxo Quintana. E, por último, os
seguidores de Xosé Manuel Bei-
ras. Iso demostra que o Bloque
gasta a maior parte das súas ener-
xías en pelexar uns cos outros”.♦

Manuel Fraga (PP)
‘O resultado evidencia o fracaso
do BNG’

PACO VILABARROS

Segundo o secretario xeral do
PSdeG-PSOE, Emilio Pérez
Touriño, o referendo é un anti-
cipo das vindeiras eleccións
galegas. “Galicia sinte a situa-
ción como se estivésemos en
precampaña xa nos últimos
meses. É preciso comezar a
traballar para que a vindeira
convocatoria ilusione os gale-
gos e voten polo cambio”. O
candidato socialista á Xunta
amosou a súa satisfacción
“polo masivo apoio dos gale-
gos á Constitución europea.
Case 800.000 galegos respal-
daron o Tratado constitucio-
nal. O índice de participación
foi máis alto que no resto do
Estado e houbo menos votos
negativos. Cómpre lembrar
que a participación foi seme-
llante á dos comicios europe-
os, polo que o resultado é
magnífico”.

Por outra parte, Pérez Tou-
riño quixo eludir interpreta-
cións partidistas. “Non hai
partidos perdedores”, en alu-
sión ao escaso apoio que tivo
o non defendido polo BNG.
En canto á proposta de Fraga
de illar o BNG cun gran pacto
entre PP e PSOE, o secretario
dos socialistas galegos sinalou
que “é unha iniciativa que res-
ponde a medos e insegurida-

des de quen se ve perdedor
nos próximos comicios por-
que sabe que a súa etapa xa re-
matou. É un paso máis na fu-
xida cara adiante dun presi-

dente desnortado que non en-
tende que o mundo cambia e
que non entende que a política
debe ser dialogante e constru-
tiva e non excluínte”.♦

Emilio Pérez Touriño (PSOE)
‘O referendo é un anticipo
das eleccións galegas’

PACO VILABARROS



Vaia por diante que a este que asina pa-
récelle moi ben que a Xunta empece a
aplicar o Plano de Normalización Lin-

güística. Non era sen tempo que chegase. Ás
veces cheguei a pensar que Galicia ía desen-
volver antes unha carreira espacial con desti-
no á Lúa ( xa saben, a canción ) que un Plano
en condicións. Daquela, e de corazón, que se-
xa benvido. E que viva o consenso. E as fes-
tas todas. Cómo non vou estar conforme cun
proxecto para frear a caída do uso da lingua e
lograr a súa recuperación, segundo rezaban os
titulares, tan esclarecedores e festeiros. Sería
de parvos non aplaudir esa iniciativa. De par-
vos e de suicidas e de irresponsables. Pero
agora haberá que aplicalo. E ver se todo que-
dou en titulares e en consenso e en festas. E a
ver se nunha serie de anos non estamos tirán-
donos das guedellas (quen as teña) polo fra-
caso, como acontece cos planos que a ONU e
outras institucións moi respectables mais ás
que ninguén respecta elaboran cada dez ou
quince anos para explicar que para dentro de
dez ou quince anos non haberá fame no mun-
do nin nenos sin escolarizar e daquela pasan
os dez ou os quince anos previstos no plano a
dez ou quince anos e todo está igual ou peor
que hai dez ou quince anos, e hai que poñer a
andar un novo plano para que dentro de dez
ou quince anos todo fique para sempre solu-
cionado, xa saben, dentro de dez ou quince
anos. Agardo de corazón que todo o que veño
de escribir sexa só unha brincadeira máis ou
menos ocorrente do que asina estas liñas. Ve-
rémolo. En dez ou quince anos.

Todo isto vén a conto dun libro marabi-
lloso que veño de rematar de ler e que, da au-
toría de Jorge Luis Borges leva por título Ar-
te Poética e que, cousas da maxia literaria
(isto que os escritores chamamos maxia o
resto do mundo, os normais, chámanlle ca-
sualidade ), coincidiu que o terminase xusto
no intre no que se aprobaba o Plano dos Pla-
nos. Trátase de seis conferencias que o escri-
tor arxentino pronunciou en Harvard durante
o curso 1967-68. Nunha das conferencias,
concretamente na que leva por título “Pensa-
miento y Poesía”, Borges di algo en verdade
suxestivo para nós, os galegos (xa saben: os
falantes do Planeta Global máis esquizofré-
nicos, paranoicos e toliños do mundo, sem-
pre, sempre, reflexionando sobre a lingua na
que falan, vexan se non este artigo ). A cita é:
“Una nación desarrolla las palabras que ne-
cesita”. Ou o de sempre, que vivimos nuns
tempos moi materialistas e hai que ser prác-
ticos. Necesitamos do galego?, quero dicir,
necesitamos do galego os galegos xa non pa-
ra ir polo mundo, senón para ir por Galicia?
Ás veces semella que non. Calquera galego,
para triunfar na vida (eu que sei, para ser se-
leccionado no Gran Hermano, ou para que o
nomeen director xeral dalgún organismo ofi-
cial ) precisa do galego? Non, para nada. De
feito, son moitos os galegos que seguen a
considerar un xesto de excentricidade o em-

prego da fala propia na vida diaria. Calquera
rapaz da cidade ten máis posibilidades de li-
gar se fala en galego cá en castelán? Radi-
calmente non, e mira que me doe escribir is-
to. Medran as miñas posibilida-
des laborais se falo na lingua de
Breogán? Pois tampouco. Aínda
non hai estudos serios na área de
Recursos Humanos que nos ex-
pliquen como reaccionan inter-
namente os seleccionadores e
headhunters das grandes empre-
sas cando un dos candidatos re-
dacta o seu curriculo en galego
ou vai á entrevista de traballo fa-
lando en galego (a non ser que,
por algo folclórico, ou de por-
centaxe, ou rareza semellante,
sexa estrictamente necesario).
Animo os sociólogos e econo-
mistas a que enfoquen cara a aí
as súas teses doutorais futuras, a
ver que lles sae, pero eu sei a
resposta.

Galicia é o único lugar do
mundo onde asumir unha deter-
minada opción lingüística impli-
ca, en moitos sensos, vivir do re-
vés. É como reciclar, e disimulen
vostedes a porcallada da compa-
ración. É moito máis cómodo
metelo todo na mesma bolsa. Se
vas de ecoloxista, tes que sufrir.
Pois os que falamos e andamos
polo mundo na lingua indíxena,
outro tanto. E se vivísemos, eu
que sei, nas Illas Feroe, que han
de ser un lugar fantástico para
vivir (xuro que non teño nada
contra os habitantes dese sitio
que, por outra banda, tampouco sei por onde
anda no mapa), podería entender as reticen-
cias dos meus veciños se eu teimase, cabe-
zón, en lles falar en galego. Un fulano de Ga-
licia falando en galego nas Illas Feroe... Un-
ha excentricidade, que imbécil, que se adap-
te, que fale en feroés. Porén, esas explica-

cións ( “si, que pasa, eu falo en galego” ), dá-
molas decote os propios galegos a outros ga-
legos que non nos entenden, non.

Borges era un tipo listo, ademais dun
grande escritor. E na mesma
conferencia, unha páxina des-
pois, enléase coa cábala (un dos
seus grandes temas, unha das sú-
as grandes paixóns) e sóltanos o
remate perfecto, para o que está
dicindo e para este artigo: “Pare-
ce obvio, para los judíos, que las
palabras tienen poder”. Esque-
zámonos agora de que está a fa-
lar da cábala e dos xudeus e das
combinacións de números para
explicar o universo, quero dicir,
O Universo. O que Borges di é
que “as palabras teñen poder”.
Si. Sabémolo. Que as palabras
fundan o mundo, que as palabras
constrúen a realidade. Velaí un
dos seus poderes. Mais, en Gali-
cia, teñen que ver algo as pala-
bras co poder? Rematadamente
non. Aquí temos desde alcaldes
(xentes con poder ) que non res-
pectan o propio nome galego (o
único, por certo, legal) das súas
cidades, a unha clase política
que, na meirande parte das oca-
sións, empregan o galego só
dunha maneira ritual, é dicir,
cando teñen que coller a palabra
en público ou cando lles poñen
un micrófono que estea gravan-
do (en canto se apaga a luz ver-
mella, que eu ben o vin milleiros
de veces, volven ao seu castelán,
máis natural). O poder, a econo-

mía, os órganos de decisión, os que cortan o
bacallau, en realidade, cortan el bacalao.

Que vivan os planos.
E non esquezamos o esencial: que a cul-

pa é da cábala.♦

FRANCISCO CASTRO é escritor.
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Na era televisiva,
os cargos públicos e
empresariais deben
ser o máis novos e
fermosos posíbel.
Unha tendencia á que
permanece allea a
Igrexa. Fontes do
Vaticano veñen de
anunciar o criterio de
que o novo Papa seña
máis vello que o
anterior, posto que,
ao ser cargo vitalicio,
se entra un
relativamente novo,
pode durar
demasiado tempo,
como está a suceder
con este (que vai para
25 anos no posto).

O problema dos
cargos vitalicios é que
se non gustan, non hai
modo de cambialos.
Salvo por métodos
expeditivos, como
sucedeu con Xoán
Paulo I. Esa é a razón
que, de antigo, levou a
Papados e Monarquías
a instaurar o asasinato
como unha das belas
artes.

O feminismo pola
vía penal está a
provocar unha
inversión da carga da
proba. Dino mulleres
xuristas. Tradución:
calquera acusado é
culpábel, en canto
non demostre o
contrario.

Chiste que circula
pola internet: Madrid
aspira a organizar as
Olimpiadas porque
presentou a antorcha
máis alta.

Especulacións: o
incendio de torre

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O galego non serve
para nada

(a culpa é da cábala)
FRANCISCO CASTRO

Para lograr que o novo plano de normalización lingüística sexa
efectivo, hai que conseguir que finalmente falar en galego sexa
útil, que vivir, ligar e ser felices o poidamos facer na nosa fala.

‘Calquera
galego,

para triunfar
na vida
(para ser

seleccionado
no Gran

Hermano, ou
para que o
nomeen

director xeral
dalgún

organismo
oficial ) precisa

do galego?
Non, para

nada”

Cartas

Falemos do Quixote
Este ano o Quixote está de cele-
bración. Por que pasou á historia
o Quixote? por traballar pola de-
fensa dos máis débiles, velar po-
la xustiza… utopía.

En Pontevedra, outro Qui-
xote (o goberno local) está sen-
do acosado, sofre ameazas, bur-
las… o asoballamento do capi-
tal resulta tan evidente que dá
noxo. ENCE leva ocupando te-
rreos públicos, de xeito gratuí-
to, máis de 50 anos; ENCE leva
consumindo catro veces a auga
que consome toda a poboación
de Pontevedra sen pagar abso-
lutamente nada por ese consu-
mo… E agora cando por fin un
poder público lle fai fronte aso-
balla de moitos xeitos. Mais a
razón, por fin!, non está do seu
lado.

Hai que explicar, aínda? que
no seu día a fábrica foi instalada
no medio desa ría tan rica sen
consenso popular –a golpe de
metralleta. 

Hoxe os tempos cambiaron,
como dicía Xosé Luís Barreiro
no seu artigo do sábado 5 de fe-
breiro (La Voz de Galicia) ¿Don-
de está Pontevedra? “Así es toda
Europa, menos Pontevedra, que
por defender dos centenares de
empleos (como si el trabajo no
fuese trasladable), está dispuesta
a… dedicar el mejor espacio ur-
bano de Galicia a una fábrica de
papel tisú. Para mantener vivo el
mayor disparate urbanístico del
norte de España hay políticos
dispuestos a vulnerar la Ley de
Costas” Todos sabemos que os
que se empeñan neste desenvol-
vemento teñen unhas siglas: PP.
Representan a mesma ideoloxía

que no seu día  instalou a fábrica
aí. Son os que queren confundir a
poboación ao centrar o seu dis-
curso nos postos de traballo. Pe-
ro agora o peor non son eles.O
peor é a compra de vontades, o
peor é o papel deses sindicatos,
comprados, que din apoiar os
postos de traballo e están facendo
defensa do empresario. O peor é
dos que se din xornalistas e en
vez de informar toman partido e
manipulan a información… o pe-
or é que todo vale e reina o insul-
to, o desprestixio dos que non
pensan coma eles.

Pero quen pasa á historia é a
bondade, é a xustiza, é o ben co-
mún… quen pasou á historia  foi
o Quixote. “Sexamos realistas,
pidamos o imposíbel”♦

MERCEDES VÁZQUEZ
(PONTEVEDRA)

O Señor dos papeis
Cada ano, centos de hobbits con-
centranse ás portas do castelo de
Mordor, para berrar “demoli-
ción!, non a contaminación!,
basta de tufos!”

O Castelo do mal está situado
no medio dun branco areal na
desembocadura do río que per-
corría as comarcas e que antes de
chegar á gran ría, bordeaba a ci-
dade onde Teucro quixo descan-
sar despois da longa guerra por
ceibar a bela Helena. O limpo
areal fora aterrado con cascallos
por orde de Sauron para servir de
recinto onde albergar aquel pes-
tilente castelo que, día e noite,
vomitaba augas da cor do sangue
que envelenaban a ría onde os
hobbits pescaban os peixes e
moluscos que tanto apreciaban
os habitantes das citanias chanta-



Afortunadamente non creo que en
Galiza haxa problemas e polo tanto
falsos debates sobre este concepto.

No número 1.041 de xullo de 2002, de A
Nosa Terra, ofrecía esta longa pero clara
(espero) definición de RB: “Unha renda
destinada polo estado para toda a cidada-
nía, independentemente de calquera consi-
deración: sexo, raza, identidade cultural,
morada, nivel de riqueza, situación de em-
prego/desemprego, etc. Trátase, pois, dun-
ha renda universal e incondicional, que re-
cibe o rico e o pobre, o obreiro e o empre-
sario, o home e a muller, o empregado e o
desempregado, unha renda –isso si– sufi-
cientemente xenerosa como para sufragar
as necesidades básicas. Unha renda, en fin,
de cidadanía” 

Tampouco creo interesante o debate so-
bre se a RB vai contra o Estado de Benes-
tar. Ninguén ofreceu a máis mínima razón
sobre este suposto enfrontamento (outra
cousa máis interesante é constatar que o
Estado de Benestar que xorde da Segunda
Guerra Mundial obedece a unhas condi-
cións moi diferentes ás que existen hoxe en
día, pero iso é
o u t r a  c u e s -
tión(1)).

Os debates
que se  produ-
ciron nos últimos
dez ou doce anos
poden dividirse
en dous grandes
grupos: 1) sobre
a xustificación
normativa, e 2)
sobre o financia-
mento.

1) Enténdese
por  xust i f ica-
ción normativa
o apoio, ben fi-
losófico-políti-
co ou ben ético,
que pode darse
para fundamen-
tar que a RB é unha medida xusta. Até hai
pouco tempo, digamos uns cinco anos, to-
das (case que todas por asegurar o tiro) as
xustificacións normativas foron liberais.
Refírome, claro está, ao liberalismo acadé-
mico, non ao histórico que dificilmente po-
dería xustificar nunca unha RB. Dende hai
un tempo, e aínda que os autores que se de-
dicaron a iso son endemicamente perten-
centes ao Reino de España, irrumpiu a xus-
tificación normativa republicano-democrá-
tica. Aquí si penso que existe un terreo pa-
ra debates filosófico-políticos e éticos que
poidan dar abondosos froitos, ou seguir
dándoos, xa que a colleita foi até o de ago-
ra boa.

2) Sobre as propostas de financiamento
da RB houbo moitas e diferentes dende hai

tamén dez anos ou máis. Algunhas, espe-
cialmente vistas agora, carecen do máis
mínimo interese. Outras, pola contra,
irrompen con forza. Facer aquí tan só unha
relación é imposible. Pero apuntarei unha
idea que me parece crucial: a RB debe ir
moi directamente ligada á reforma do
IRPF. Dito doutra maneira: a RB pode axu-
dar a consecución dunha claridade fiscal
meridiana. E claro está, o financiamento da
RB debe recoñecerse que é conflitivo por-
que non todos gañan aínda que todos a re-
ciban: os mai pobres deben gañar respecto
á situación actual e os máis ricos deben
perder(2).

Hai uns sete ou oito anos, nalgúns arti-
gos de divulgación da RB, non podía re-
sistirme a lembrar que o filósofo Schopen-
hauer deixou escrito que toda verdade pa-
sa por tres estadios. O primeiro consiste
no intento por parte dos seus opositores de

ridiculizala; o segundo, o de ser obxecto
da virulencia crítica por parte destes mes-
mos opositores; finalmente, chega a ser
unha verdade evidente por si mesma, ao
menos entre a cidadanía que rexeita a do-
minación dos máis ricos, como ocorre
agora.♦

DANIEL RAVENTÓS é profesor da Universidade de
Barcelona e presidente da Rede Renda Básica

(www.redrentabasica.org)

(1)  Para unha crítica republicana ao Estado de Be-
nestar véase DOMÉNECH, A. e RAVENTÓS, D. (2004) “La
renta básica y las poblaciones trabajadoras del primer
mundo”, en Le Monde diplomatique, edición española,
xullo, Nº 105.

(2) Para o caso catalán, véxase ARCANOS, J., BOSO,
A., NOGUERA, J.A., e RAVENTÓS, D. (2005) Viabilitat i
impacte d’una Renda Básica Universal, Fundación Jau-
me Bofill, Barcelona (en prensa). 
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Windsor foi
intencionado? A quen
investigaban as
auditoras? Sábado
noite, sombras con
lanterna no edificio...
Hai un terrorismo
white collar?

Algúns arxentinos
regresan, tamén
venezuelanos. O
paraíso europeo
(galego, neste caso)
non era tal. Chega
cun pouquiño de
esperanza (a suba do
petróleo en Venezuela,
Kirchner) para querer
voltar a casa.

Toda guerra é un
suculento negocio
(para algúns). Unha
estraña guerra: a dos
accidentes de
automóbil. A
hostalaría xa se
manifestou contra os
controis de
alcoholemia. Os
médicos que reciben
pluses por transplante
láianse de que haxa
menos accidentes.
Baixou o número de
doantes. (En
substitución agora
promocionan o
transplante de vivo a
vivo).

Diálogo entre dous
homes. —O
globalizado Madrid
perdeu na casa co
localista Bilbao. —Non
me dirás que o Athletic
é sempre mellor que o
Real. —Non o digo.
Pero o modelo do
Bilbao pode ser
imitado por calquera,
en cambio o do
Madrid non. Non hai
miles de Zidanes no
mundo. No fútbol
tamén habería que
defender o
desenvolvemento
sostíbel.♦

Xosé Lois

A renda básica
de cidadanía

DANIEL RAVENTÓS

Por se se abre un debate en Galiza sobre a Renda Básica (RB), o
autor expón, de xeito esquemático, por onde pensa que debería ir.

‘Non todos
gañan aínda que
todos a reciban:
os máis pobres

deben gañar
respecto á

situación actual
e os máis ricos
deben perder”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

das ao bordo do mar. Tamén día
e noite vomitaban vapores con
tufos que os ventos se encarga-
ban de esparexer por todas as co-
marcas do arredor, de xeito que
servían a modo de cataventos,
para anunciar o sentido no que
Eolo sopraba.

A cidade estivera mandada
por xentes que non precisaban
preocuparse pola presenza do
castelo pestilente  e máis  ben
parecían que estaban máis ao
servizo  do malvado Sauron, se-
ñor de Mordor, que ao dos hob-
bits que soportaban os cheiros
na citania.

O vello Gandalf, avisado do
que acontecía na cidade polo
seu curmán, Merlín, viu en re-
calar co seu barco de brancas
velas no que os hobbits marean-
tes chamaban a Moureira. O
Mago xuntouse con eles, lo-

grando convencelos de que o
primeiro paso para librar as
aguas e os aires das pestilencias
do castelo de Mordor era poñer
a gobernar a cidade aos hobbits
dispostos a enfrontarse a Sau-
ron, e asi o fixeron, crearon a
Irmandade.

Sauron, entón, vía perigar o
seu castelo fabricador de tufos e
puxo os cerebros das técnicas de
mercado a traballar nos sotos de

Mordor para ver a forma de con-
vencer  os hobbits da comarca de
que os seus tufos non eran tan
vomitivos. Probou a poñer ramas
de loureiro nas chemineas para
que o aire cheirase a chourizos
afumados, mais a cousa foi peor,
pois xa se sabe que a leña verde
todo é fume e entón víase o fu-
mazo dende o oceano. Probaron
entón a pintar o castelo de cores
chamativas, mais aos poucos dí-

as as pinturas quedaron borradas
pola carbonilla que cuspían as
chemineas.

Cando a Irmandade mostrou
a súa intención de facer desa-
parecer o castelo pestilente, po-
ñendolle data para a súa desa-
parición, Sauron propúxolles
aos hobbits facer papel tisú pa-
ra compartir a riqueza do caste-
lo. 

A día de hoxe, a Irmandade
segue a querer facer desaparecer
o pestilento Mordor e son moi-
tos os hobbits na cidade e na co-
marca que non fan caso dos ce-
rebros creadores de opinion e
anceian volver ver as aguas e o
areal limpo.♦

XENO PIÑEIRO
(MOAÑA) 

Os textos enviados a esta sección non deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.
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O BNG portada
en Madrid
Aínda que Galiza, e nomea-
damente o nacionalismo, non
adoitan ser materia informati-
va na prensa española, El Pa-
ís non perdeu a ocasión de
anotar na súa portada (21 de
febreiro) o frouxo resultado
da postura defendida polo
BNG: “O País Vasco, cun
33% de votos negativos, Na-
varra, con máis do 29% e Ca-
taluña, cun 28%, foron as co-
munidades nas que o Tratado
tivo máis votos negativos.
Foi o efecto da campaña con-
traria ao novo tratado da es-
querda abertzale e de ERC.
Non sucedeu o mesmo en Ga-
liza, onde, pese ao BNG, o si
obtivo máis do 80%”.♦

O misterio
da Torre
encantada
O incendio do edificio Wind-
sor en Madrid leva camiño de
convertirse nun bo guión para
unha obra de misterio. A me-
dida que se coñecen máis da-
tos sobre o siniestro aumen-
tan as interrogantes, de tal
maneira que a policía xa pe-
diu que se postergasen os tra-
ballos de demolición por me-
do a que se destruisen probas
importantes. Ademais das fi-
guras que aparecen nun video
gravado varias horas despois
de iniciado o lume, dúas tes-
temuñas contaron que viran
como as luces dese mesmo
andar se acenderan durante

un segundo para apagarse de
novo. Tamén chama a aten-
ción da policía que as chamas
que se orixinaron na planta
21 e ascenderon até a azotea
baixasen despois até o piso
noveno ou décimo. Algúns
din que o lume pudo baixar
através dos condutos de aire.

Non embargante, a presenza
de persoas precisamente ne-
sas plantas inferiores fai abrir
todas as interrogantes. Foron
elas as que prenderon o lu-
me? Por se fose pouco tamén
apareceu forzada a pechadura
dunha porta de acceso ao edi-
ficio, situada no segundo soto
da rede viaria soterrada que
percorre o barrio de Azca e de
cuxa existencia non tivo co-
ñecemento a policía até o pa-
sado domingo (La Vanguar-
dia, 23 de febreiro).♦

Dous escritores
coinciden:
os galegos
son ‘raros’
Pode que a identidade galega
non seña recoñecida na UE e
que os propios galegos se de-
claren miméticos do Estado,
pero o que non cabe dúbida é
de que fóra, gústelles ou non,
son percibidos como diferen-
tes, máis en concreto, como
raros. É, cando menos, o que
veñen de afirmar dous recoñe-
cidos escritores. O leonés Ju-
lio Llamazares, que acaba de

publicar O ceo de Madrid,
afirma nunha entrevista para
La Voz de Galicia (19 de fe-
breiro) que “os galegos teñen
un punto de rareza que os fai
parecer xeniais ou un punto de
xenialidade que os fai parecer
raros”. A cuestión viña a con-
to de que un dos principais
personaxes da súa novela apa-
rece caracterizado como gale-
go. Por outra parte, o chileno
Luís Sepúlveda, autor entre
outras obras da célebre novela
O vello que escribía novelas
de amor, vén de afirmar en
Póvoa de Varzim que “o raro
de España non é o flamenco e
os touros, o máis raro de Es-
paña son os galegos” (La Voz
de Galicia, 21 de febreiro).♦

Ai iso si!
BIEITO IGLESIAS

Otriunfo do si no referendo quizais contrariou a
Felipe González, partidario de aprobar o trata-
do en trámite parlamentario sen máis nin man-

gas. Tamén desconfía o ex monclovita perito en decota
de bonsais da España plural, da centrifugadora do po-
der (Maragall, Esquerra) e da firmeza do goberno
actual fronte á Igrexa Católica. González non aprobou
coas súas maiorías absolutas unha lei de parellas de

facto, nunca avantou un paso no laicismo nin se
mostrou tan comprensivo cos nacionalismos
periféricos como Zapatero. Ben por Zapatero. Poda
que a consulta fose, en resumidas contas, unha campa-
ña de promoción do presidente leonés, como insinúa
Egíbar (de aí que rosme Aznar e bote espuma pola bo-
ca Jiménez Losantos). Doullo por ben feito. En
Cataluña e Euskadi, comunidades escoradas á esquer-
da, temerosas de que a construción europea erosione o
modelo de capitalismo renano –con receitas liberais
anglo-saxonas– e maximalistas na vindicación da
Europa dos pobos, o non alcanzou porcentaxes signifi-
cativas. En Madrid por aí andivo a cousa, anque o

cómputo en barrios de peraltas convide a atribuír moi-
tos sufraxios a aznaristas queimados. Na Galiza enga-
rrou a proposta á contra do nacionalismo oficial.
Aínda menos mal que, por distintas razós  –o PP
porque quer dividir a coligación opositora e o PSOE
por cortexar unha futura noiva–, ninguén se asañará
coa metedura de zoca. Unha constitución pactada por
conservadores e socialdemócratas (maioritarios no
continente) e por estados hipercentralistas como Fran-
za non dá máis de si. Pero xógolles algo a que será
máis fácil explicarlle o caso galego a un lituano, eslo-
veno, irlandés, letón, eslovaco, estonio... que a un gua-
dalajarito de Guadalajara.♦

Discurso e Tempo.
Na procura dun socialismo para Galicia

de MIGUEL BARROS

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

KAP / La Vanguardia, 21 de febreiro do 2005

O edificio Windsor ardendo.



Fraga non lle perdoa a Aznar a
catástrofe do Prestige. Non está
enfurruñado o presidente polos
danos que a súa nefasta xestión
do accidente lle ocasionou a
Galiza, senón porque aquela
crise lle pode facer perder as
próximas eleccións autonómi-
cas, segundo agoiran as súas
sondaxes. Porque Fraga, se que-
re a alguén máis que a nada é á
súa propia persoa política. O
que máis lle doeu na crise do
Prestige foron aquelas novas
que viñan da Moncloa de que
non pasaba nada, de que estaba
todo controlado, que o fixeron
cometer o erro, inmenso erro,
de marchar de cazaría a Castela.

“Se chego a estar en Mu-
xía!”, leva laiándose desde hai
máis de dous anos. 

Está é a impresión que saca-
mos logo de falar con varios dos
seus colaboradores, actuais e pa-
sados. Neste resume poderiamos
atopar as claves desa crítica que
o presidente da Xunta, por vez
primeira, lle fixo publicamente
ao goberno central. Dicimos pu-
blicamente porque, segundo
persoas próximas, as críticas en
privado ao goberno central fo-
ron moitas e continuadas.

Pero Fraga, co goberno ami-
go na Moncloa, centrouse en
conseguir remediar os efectos
negativos daquela gran marea
negra que negaban oficialmente
e o descontento social.

Mais Aznar abandonou a pri-
meira liña política e Mariano Ra-
xoi foi derrotado por José Luis
Rodríguez Zapatero. Agora, unha
crítica ao seu goberno amigo, po-
de darlle réditos electorais. A cri-
se do Prestige aínda está presen-
te na poboación, segundo lle in-
dican os inquéritos, así que Fraga
decide actuar sobre este factor di-
cindo o mesmo que pensa a
maioría da poboación galega.
Outros factores negativos, como

a idade ou a división do PP son
moito máis difíciles de atallar
nunha precampaña electoral.

Persoas próximas ao presi-
dente afirman que a “crítica foi
realizada nun contexto distendi-
do”. Tentan así restarlle “trans-
cendencia política” ás afirma-
cións do presidente da Xunta. 

Seguramente atinan e Fraga
non agardaba que as súas verbas
fosen contestadas da maneira
tan doída polo ex presidente Az-
nar. Pero non lle sacan verdade,
nin tampouco que as acusacións
ao goberno central de non obrar
axeitadamente naqueles días do
Prestige, eran algo sentidas.
Acusacións que foron, por outra
parte, o cerne das campañas de
Nunca Máis, que levaron duran-
te meses os galegos á rúa.

A contestación de Aznar

Na contestación que realiza José
María Aznar a estas declaracións
existen varios datos para a refle-
xión. Primeiramente, que a carta
de queixa fose filtrada o mesmo
día do envío. Polo tanto, antes de
ser coñecida polo propio Fraga,
que o soubo polos medios de co-
municación. Até o de agora os
“malentendidos” entre os dous
políticos sempre se arranxaron
con chamadas telefónicas ou
reunións, non sempre cordiais.

Sorprende tamén que detrás
dun ton cordial, Aznar lle pide
unha rectificación (“creo que
vostede faría ben en non deixar
que estas interpretacións que-
den sen reparar”), aparezan for-
tes acusacións. Así, Aznar lém-
bralle a Fraga que a “hemerote-
ca é moi cruel cos que mudan
de posición de forma inexplicá-
bel”. Refírese ás “extraordina-
rias expresións de agradece-
mento cara ás actuacións do
Goberno”, aos seus “eloxios,
seguramente excesivos nos ac-

tos nos que xuntos pedimos e
obtivemos o voto de miles de
galegos”, e aínda as “palabras
que privadamente me dicía (...)
como naquela ocasión que veu
comer á miña casa en familia”. 

Por todo iso, Aznar afirma
que “convén aclarar as cousas”.
Sorprende que Aznar lle pida que,
sobre todo, o faga “por Raxoi”.

Fraga non só non rectifica as
súas declaracións. Senón que as
matiza, tentando minimizalas,
aínda que, finalmente, sempre
remata engadindo novos argu-
mentos para respaldar a súa opi-
nión. Así, Fraga afirmou ante a
contestación de Aznar que lle te-
ría gustado que o daquela presi-
dente español “tivese dado unha
volta pola Costa da Morte como
fixo o rei”, entre as “pequenas
cousas” que botou de menos.

Ao mesmo tempo, Fraga, lo-
go de recordar que os une unha
moi boa relación, non deixa pasar
a ocasión para aclararlle que foi el
quen o nomeou para sucedelo.

Respaldo a Xosé Cuíña

Se sorprendeu a carta de contes-
tación de Aznar, tanto pola súa
rapidez, por filtralo á prensa an-
tes de coñecela o propio Fraga e
por reclamarlle unha rectifica-
ción, o tempo en que o presi-
dente da Xunta expresa as críti-
cas pola actuación do goberno
central no caso Prestige aparece
tamén como un elemento im-
portante nesta polémica.

Se é certo que Fraga realiza as
declaracións pouco tempo des-
pois de coñecer datos dun inqué-
rito no que o PP non se achega
aínda á maioría absoluta, non é
menos certo aínda que tamén se
producen logo de que Cuíña com-
parecese na comisión do Prestige.

Así que Fraga, coas súas de-
claracións, o que está é a respal-
dar non só a actuación do seu ex
conselleiro, senón a ratificar, tan-
to interna como externamente, as
súas acusacións de que Madrid
podería ter feito algo máis por
atallar aquela catástrofe.

O debate retrotráese a aqueles
días nos que os galegos loitaban
coas súas moitas forzas e poucos
medios contra o chapapote. A
aquel 22 de novembro cando Cuí-
ña lideraba un sector do goberno

e lle pedía a Fraga que, ante a ino-
perancia de Madrid, se puxese á
fronte da Xunta e liderase a reac-
ción dos galegos, mesmo acudin-
do á manifestación de Nunca
Máis. Aquel conato de rebelión
non só dividiu o goberno senón
que Fraga tivo que claudicar ante
Aznar e, na vez de nomear a Cuí-
ña como vicepresidente, destituí-
lo como conselleiro.

Xa que logo, Fraga estaba
apoiando o traballo de Cuíña á
fronte do comité especial da Xun-
ta, reclamando deste xeito o pro-
tagonismo para o seu Goberno,
ao tempo que censuraba o traba-
llo mal feito do goberno central.
Pero tamén Fraga lle estaba de-
volvendo a Aznar, con atraso, a
súa afronta de ter que destituír un
conselleiro que el consideraba
que fora dos poucos que realizara
o seu traballo adecuadamente.

Desde o PP negan estas lec-
turas, pero afirman que é inevi-
tábel que se fagan cábalas sobre
as intencións de Fraga e que se
contextualicen na batalla inter-
na. A defensa que o conselleiro
Henrique López Veiga fixo de
Aznar, aínda sementan máis dú-
bidas, por se xa non estivesen as
liortas suficientemente bastas
na nabeira do PP.

Se cadra o máis sensato era
un conselleiro que ao coñecer as
declaracións de Fraga e a con-
testación de Aznar nos comen-
tou: “certamente esas palabras
non tiñan ningún apuro”.♦
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Respalda a Cuíña e critica a actuación do goberno central no Prestige

Fraga tenta desprenderse
do herdo de Aznar antes das autonómicas

A. EIRÉ
Manuel Fraga quere desprenderse da herdanza que o gober-
no central lle deixou do Prestige para que non lastre a súa po-
sibilidade de recuncar na presidencia da Xunta. As críticas
enfurruñan a José María Aznar, que lle pide nunha carta que
rectifique. Ao mesmo tempo, o presidente fundador do PP res-
palda publicamente a Cuíña, tanto as súas actuacións como
as súas críticas a Madrid, desatando unha guerra interna.

José Mª Aznar e Manuel Fraga nun mitin en Santiago o 26 de xaneiro do 2003.                                             PACO VILABARROS

COUSAS DE EUROPA                                           ROI CAGIAO



A.N.T.
Tanto Domingos Docampo, rei-
tor da Universidade de Vigo,
como o propio BNG vigués, ne-
garon calquera operación que
colocase a este como cabeza de
lista dos nacionalistas nas pró-
ximas municipais. A noticia
xurdiu dun rumor anónimo.

“Non teño planos concretos so-
bre asuntos políticos e menos so-
bre asuntos políticos munici-
pais”. Con esta resposta desmen-
tía Domingos Docampo a nova
publicada por La Voz de Galicia
a pasada semana na que daba
conta da oferta do BNG para que
o actual reitor da Universidade
de Vigo encabezase a súa candi-
datura nas municipais viguesas.

O BNG tamén desmente ese
suposto interese en que sexa Do-
mingos Docampo o seu candida-
to á alcaldía, “porque aínda é moi
cedo para comezar a falar dese
tema”, informaron para A Nosa
Terra fontes da executiva local.

A nova publicada por La Voz
de Galicia semella ser recollida
dun “anónimo” que chegou a va-
rias redaccións, no que se daba

conta deste suposto interese do
BNG,  ou, polo menos, dalgún
grupo de militantes para “fichar”
a Domingos Docampo.

A faladoría de que Docampo
fichase polo BNG, sen ningunha
base real como se ve polos des-

mentidos, interprétase nos am-
bientes nacionalistas vigueses co-
mo un intento de socavar a postu-
ra do novo voceiro municipal do
BNG, Santiago Domínguez Olvei-
ra, aos poucos días de tomar pose-
sión do seu cargo. Olveira semella

cada vez coller máis peso político
dentro e fóra da organización

Anteriormente viñan apare-
cendo tamén novas no mesmo
xornal que daban conta da posta
en marcha dunha corrente crítica
á dirección local que, situada na
esquerda da actual dirección, tra-
taría de propiciar relevos inter-
nos. Esta famosa corrente, da
que nunca se deron nomes dos
seus integrantes, aínda que se fa-
cía referencia xenérica a sindica-
listas, aínda non apareceu publi-
camente logo de máis de un ano
de terse anunciado varias veces a
súa constitución nalgún xornal.

Antes dun ano e medio, Do-
campo rematará o seu mandato
como reitor, cargo ao que non
volverá optar. Por iso se ten ma-
nexado en diversas ocasións a
súa incorporación á política. Do-
campo xa fora concelleiro socia-
lista a comezos dos anos 80 en
Redondela nas listas do PSOE.
Partido que lle ofreceu incluílo
nas súas listas. Pero semella que
as inquedanzas de Docampo van
por outros vieiros. O que si acep-
taría se cadra sería unha conse-
llaría no goberno autónomo.♦
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XOSÉ M. SARILLE

Varios columnistas
dedican os seus esfor-
zos a interpretar as

embestidas de Manuel Fraga
contra todo o que se move, e
conclúen que os insultos e
descualificacións, as
poutadas totalitarias, respon-
den a unha táctica meditada
para gañar as eleccións do
próximo outono. 

A proposta de coalición
PSOE-PP para eliminar os par-
tidos nacionalistas que fixo o
outro día sería así unha xogada
florentina enfocada a debilitar
a Emilio Pérez Touriño:
namentres o socialista faga
campaña para finalmente aliar-
se co Bloque, ERC estará debi-
litando a unidade española coa
súa proposta de financiamento,
e entón Fraga collerá vantaxe
entre a cidadanía galega, que
non se fiará para nada dun
PSOE incapaz de manter a or-
de e a autoridade. Como dicía
o xefe indio despois de
escoitar a prédica do misionei-
ro, iso rasca, e rasca ben, mais
rasca onde non pica.

Non me creo nada. Fraga é
un individuo decrépito que fía
estes discursos porque  mantén
intacto o odio e o instinto de
destrución (existe o instinto de
destrución), ademais dunha
crueldade asombrosa cos seus
antigos colaboradores.
Desexaría portanto a
prohibición dos partidos
nacionalistas, un réxime
autoritario e pau teso. Diso
trata a proposta e o demais é
verso, como din os arxentinos.

Fraga é unha persoa
permanentemente vencida
pola súa adrenalina, con prin-
cipios que agora volve repro-
ducir con ansia, pero que
nunca deixou de expresar nin
por suposto de sentir.

A vida cambia, el permane-
ce intacto e a medida que pasa
o tempo repugna máis escoita-
lo. Se hai trinta anos insultase
os homosexuais como hai un
par de meses, talvez non lle dé-
semos importancia. Hoxe pro-
voca náuseas e non hai maneira
de verlle tradución electoral a
esa postura.

Dá vergoña ter un
presidente así. Todo o mundo
por estes lares elixe presidentes
estandarizados, do montón,
menos nós. Cando o noso abre
a boca, os de fóra búrlanse. E á
parte de que se lle vaia a
cachola cando afirma que nun-
ca poñerá un condón, maldita a
graza que fai que esas baballa-
das circulen por aí ditas polo
presidente de Galiza. Non polo
choqueiro da frase que é o de
menos, senón pola postura pa-
leolítica a respecto da anticon-
cepción e da prevención de en-
fermidades. 

Cando se empeña en
prohibir partidos e aplicar o
artigo 155 da Constitución
claro que fai política, e
tamén cando agrede de paso
a Miguel Herrero de Miñón.
Mais de grandes operacións
de estadista, nada.♦

O BNG tamén nega que pensase no actual reitor para substituír a Castrillo

Domingos Docampo descarta
ser candidato á alcaldía viguesa

A comarca sitúase nun dos seus
peores momentos. Arredor de
1.400 traballadores dos estaleiros
de Izar están xa na casa, pasando
as vacacións que enlazarán coa
xubilación anticipada. A recon-
versión bate por segunda vez e
comezan a barallarse solucións ao
problema. Se non pode ser cons-
truíndo buques, haberá outro xei-
to de prosperar. Iso debe ser o que
cavilan estes días os responsábeis
do goberno local. Apuntan o futu-
ro parque empresarial de Brión
como a galiña ferrolá dos ovos de
ouro. Aínda é un proxecto, pero
segundo as intencións dos seus
promotores podería recibir o seu
impulso definitivo no primeiro
semestre deste mesmo ano. Den-
de o Concello aspírase a crear un-
ha enorme área industrial nos
montes de Brión. Estes terreos de

titularidade municipal sitúanse
perto do porto exterior de Caneli-
ñas. Non só se contemplan para
esta plataforma loxística os usos
industriais. O espazo, que acada
as 320 hectáreas, albergaría ade-

mais o maior parque de Ferrol,
equipamentos públicos e zonas
reservadas ao sector terciario.
Unha mestura de negocio e lecer
que podería sacar a Ferrol do seu
estancamento. Os responsábeis

da iniciativa agoiran enormes be-
neficios para as arcas municipais.
Segundo informou o primeiro te-
nente de alcalde, Xoán Fernán-
dez, todos estes ingresos destina-
ríanse a realizar diversas melloras
na cidade, de xeito que se conver-
ta “nunha das mellores de Espa-
ña”. Deste xeito, e tamén en pala-
bras de Fernández, podería inver-
tirse a constante perda de poboa-
ción que vén padecendo o muni-
cipio dende os anos 80, nos que
chegara a primeira reconversión.
Aínda hai máis. A guinda desta
torta económica poríaa a conver-
sión en zona franca –en parte ou
na súa totalidade– deste hipotéti-
co parque empresarial. Ferrol pa-
saría a ser, deste xeito, despois de
Vigo, a segunda urbe galega cun-
ha área libre de restricións e de-
reitos aduaneiros.♦

Loitando contra
a reconversión

MARTINA F. BAÑOBRE

Para lle facer fronte á nova redución de
postos de traballo da industria, o Concello
quere consolidar o parque industrial dos
montes de Brión como opción de futuro.

Ferrol

Domingos Docampo.                                                                     PACO VILABARROS

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

Relatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas que
había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de ucho

Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís brancos, begonias e margaridas
sempre na conta dos que defenderon a liberdade coa cultura e o ferro.

A NOSA TERRA



“Celulosas xa non tiña que estar
aí”, indica Xosé Caramés, mes-
tre xubilado que lembra “cando
a instalaron; houbo cargas da
Garda Civil porque a xente non
quería iso aí”. En calquera caso,
Xosé considera que “o camiño
de Pontevedra é medrar para
Marín” e establecer unha conti-
nuidade urbana con zonas ver-
des que teña a Lourizán como
nexo de unión. “Pontevedra e
Marín tiñan que ser un só con-
xunto urbano”, sentenza Xosé.

Deica o momento, desde
que se instalou Celulosas duran-
te o franquismo, Pontevedra
medrou como puido. Cara a
Monteporreiro, cara a Marcón e
cara á Parda, rabuñando o mon-
te, mais non seguindo a liña de
costa, gañando o mar, como
cumpría agardar. “Mesmo os te-
rreos próximos a Celulosas per-
deron o seu valor, a xente non
daba nada por eles, con esa pes-
te aí”, explica Xosé Caramés.

Toda a zona na que se empra-
za Celulosas na actualidade non
ten unicamente valor inmobilia-
rio polas expectativas futuras.
Tamén están os recursos acuíco-
las, as riquezas naturais e o espa-
zo que pode aproveitarse para
usos turísticos. “Falan moito dos
postos de traballo de Celulosas,
pero tamén hai que falar das seis
mil familias que viven do mar”,
reclama Francisco Durán, outro
pontevedrés ao que lle tarda que
desapareza esta factoría do em-
prazamento no que está.

Os postos de traballo de Ce-
lulosas son unha preocupación
dos pontevedreses, como tamén
o é a cuestión medio ambiental.
Xosé Iglesias está emparentado
politicamente con traballadores
de ENCE pero reclama unha con-
ciliación de intereses. “Celulo-
sas dá traballo a moita xente”,
indica, para matizar a continua-
ción: “pero tamén contamina
moito”. Xosé considera inevitá-
bel o traslado mais quere a con-
servación dos postos de traba-
llo. Na actualidade, Celulosas
de Pontevedra conta cun cadro
de persoal de 260 traballadores.

Aínda que Xosé Iglesias
pensa que o traslado de ENCE

vai producirse e que no seu “lu-
gar deben construírse edificios,
como fixeron onde estaba TAFI-
SA”, preferiría que ENCE queda-
se onde está. “O que tiña que fa-
cer a Xunta era darlle axudas
para que puidese evitar a conta-
minación, calquera que vaia por
alí algunha vez sabe que bota un
cheiro que non se pode aturar,
os que viven na zona supoño
que terán que ter a ventás pe-
chadas todo o día”, matina.

A contaminación preocupa
en Pontevedra a case toda a po-
boación, estea a favor ou en con-

tra do traslado de ENCE. “Cando
marche de aí a mellora ambiental
notarase”, explica Patricia Baza-
rra. “Para as persoas alérxicas co-
ma min, será unha bendición,
aínda que non sei que farán cos
postos de traballo, porque com-
prendo que economicamente pa-
ra a cidade que haxa emprego é
positivo”. Patricia ten unha filla
de dous anos e medio –Adriana–,
vive no centro da cidade e vai de
cotío ao parque para que a rapaza
xogue e estea ao aire libre, como
moitas nais e pais. En Pontevedra
isto é máis doado desde que o
concello emprendeu un ambicio-
so plan de peonalización. Hoxe,
boa parte do centro é de uso ex-
clusivo dos peóns e o restante es-
tá humanizado e os vehículos te-
ñen moi limitado o acceso. Con
isto, a calidade de vida aumentou
na Boa Vila. O seguinte paso se-
ría a marcha de Celulosas a un
lugar que non incidise tan negati-
vamente no medio ambiente.
“Sabido é que Pontevedra rexis-
tra máis casos de asma e alerxia
que o resto de Galiza por culpa
da Celulosa”, indica Patricia.

Na opinión de Patricia Baza-
rra, o mellor destino que pode
ter o emprazamento actual de
Celulosas é “a rexeneración da
ría, que é preciosa e que está es-
cangallada”. Como ela, opina
Francisco Durán, quen xa mani-
festara a súa preocupación polos
postos de traballo derivados do
mar e que podían ser maiores en
número cunha axeitada política
de recuperación do litoral. As
actividades turísticas asociadas
tamén forman parte das alterna-
tivas que formula Francisco.

O turismo e o desenvolve-
mento sostido son un dos argu-
mentos que emprega outra per-
soa consultada sobre o futuro da
Ría nun horizonte sen Celulosas
na localización actual. Trátase de
Emiliano Fernández, un comer-
ciante que considera que neste

campo “pódense xerar máis pos-
tos de traballo que os que poda
ter ENCE agora ou no futuro”.

Para Emiliano, o problema
de fondo tamén ten que ver co
contorno no que se sitúa Galiza.
“Os países industrializados es-
tán a desmontar este tipo de fá-
bricas para trasladalas ao tercei-
ro mundo, en consecuencia, nós
non podemos continuar cunha
instalación como esta, hai outras
actividades máis rendíbeis e me-
llor relacionadas co tipo de eco-
nomía que temos agora”, indica
este comerciante que se benefi-
ciou do impulso que a peonali-
zación pontevedresa deulle ao
sector dos servizos na cidade.

Con todo, non todas as voces
están de acordo cun futuro even-
tual dunha Pontevedra libre de
Celulosas a rente do mar. Para

Paqui Rodríguez, “é unta uto-
pía” pensar nunha Pontevedra
así. Non é que non desexe libe-
rar esta zona dunha instalación
industrial como esta, “só a con-
sidera inviábel”. De momento, o
pesimismo de Paqui choca cun-
ha realidade como o feito de que
a consolidación da factoría está
máis lonxe despois de desbotar-
se a construción da fábrica de ti-
sú anexa. A renuncia de ENCE a
esta factoría abre as portas a que
se cumpra a lei e que en 2018
desapareza a papeleira do seu
actual emprazamento e quede li-
bre unha área que pode dar moi-
to de si para o despegue da cida-
de. “Nese caso –indica Paqui
con escepticismo–, supoño que
será bo que urbanicen pero que
tamén deixen espazo a parques
públicos e zonas verdes”.♦
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Alternativas para a zona cando caduque a concesión en 2018

Imaxinar Pontevedra sen Celulosas
H.V.

As aproximadamente trinta e cinco hectáreas que ocupa Ce-
lulosas de Pontevedra en Lourizán, Pontevedra, representan
un emprazamento idóneo para moitas actividades relaciona-
das co desenvolvemento sostido. En 2018 por lei expira o pra-
zo de concesión para a instalación desta empresa, o que signi-
fica unha oportunidade para recuperar este espazo privilexiado.

Patricia Bazarra considera que a desaparición de Ence do lugar no que está localizada “será boa para todos os que somos alér-
xicos”. Na foto, aparece coa súa filla Adriana.                                                                       Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

“Hai anos que tiña que estar fóra, e Pon-
tevedra e Marín teren continuidade ur-
bana”, di Xosé Caramés.

“A zona ten que aproveitarse para pro-
xectos de desenvolvemento sostíbel”, di
Emiliano Fernández, comerciante.
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O 20
de febreiro
CARLOS AYMERICH

A maioría absoluta da cidadanía galega escolleu non vo-
tar a Constitución Europea. Case sesenta de cada cen
electores non se sentiu interpelado por un referendo que
PP e PSOE animaron con propaganda –incluída a madru-
gadora votación real– e na que só as organizacións so-
ciais e políticas do nacionalismo puxeron o debate e a in-
formación veraz.  

Do 43% do corpo electoral que votou na Galiza, o
12,5% votou negativamente o Tratado mentres que o
6,5% votou en branco. Menos dun terzo do corpo elec-
toral galego votou favorabelmente o Tratado Constitu-
cional. No conxunto da nación o voto negativo collei-
tou unha porcentaxe inferior á media estatal, aínda que
nas cidades e nas vilas maiores chegase, de media, ao
15%. E postos a procurar explicacións semella que na
Galiza o PP recusou castigar o goberno español cun vo-
to negativo que, a escasos oito meses das eleicións au-
tonómicas, aproveitaría o BNG. Eis un elemento dife-
rencial do non galego. Porque –Euskadi e Cataluña á
marxe– é evidente que non todo o voto negativo que se
emitiu no conxunto do Estado responde á campaña de
Izquierda Unida. E os resultados de Madrid son, neste
sentido, moi elocuentes. Como o foron tamén as decla-
racións de Fraga, a noite do referendo e ao día seguin-
te, atribuíndose o “éxito” do si en Galiza e defendendo

o nível de participación rexistrado. O “non” galego é,
pois, un non limpo de adherencias indesexábeis. É o
non consciente de moitos
galegos que apostan por un-
ha Europa mellor. 

Mais, lembremos, tratá-
base dun referendo consulti-
vo. E, como todo referendo,
cunha dinámica propia que
non permite facer extrapola-
cións cara ás próximas elec-
cións galegas (de se faceren,
por certo, non tranquiliza
que xusto nos feudos tradi-
cionais do PP se dese a par-
ticipación máis alta e a por-
centaxe máis elevada de vo-
tos favorábeis ao Tratado).
Un referendo consultivo que
nos Estados con maior tradi-
ción democrática sería invá-
lido por non ter participado
nin sequera o 50% do elec-
torado. Mais semella que,
tamén nisto, Europa vaise
aproximando dos Estados
Unidos: todos dan por boa
unha participación do 43%,
co argumento de que está
“na media europea”. Argu-
mento que fala por si só da
calidade democrática da Eu-
ropa que se está construír.

E cando as Cortes Espa-
ñolas ratifiquen o Tratado,
alguén debería lembrar que os resultados deste referen-
do non eliminan os problemas de fondo que para Gali-
za se derivan das políticas europeas. A reconversión

naval, co despedimento aínda a semana pasada doutros
1.440 traballadores de Izar-Fene. A drástica redución

da produción agraria e gan-
deira. A perda e o avellenta-
mento poboacional. Os máis
de 20.000 mozos que, cada
ano, emigran cara a outras
partes do Estado e de Euro-
pa. A negociación pendente
dos fondos europeos que, no
mellor dos casos, saldarase
cunha importante redución
dos que Galiza recibe actual-
mente. Lembrando que se
superásemos o 75% do ren-
demento medio da Europa a
25 –medido en “poder de
compra”, porque en euros
constantes estariamos ape-
nas no 55%– tal feito deberí-
ase sobretodo á perda de po-
boación e non tanto a un PIB
que medrou nos últimos
anos a un ritmo inferior ao
español e o europeo.

Os problemas seguen.
Como seguen aí diante retos
e oportunidades que os gale-
gos debemos ser quen de
aproveitar. E en outubro te-
remos unha oportunidade de
ouro para facelo. Esperemos
que cunha participación su-
perior ao 43% poidamos en-
carreirar o noso país por ou-

tro camiño. Outro que nos leve a sermos “os primeiros
en Europa” no que realmente interesa: en traballo, en
benestar, en autoestima...♦

‘Un referendo consultivo que nos
Estados con maior tradición

democrática sería inválido por non
ter participado nin sequera o 50% do

electorado”

En Ourense, as vellas Burgas se-
guen a dar que falar. Aos estra-
ños intereses empresariais e á
presenza de persoeiros vencella-
dos ao PP, hai que sumar agora
os despropósitos do Concello,
que non sabe moi ben como saír
do que xa ninguén defende (nin
tan sequera o todopoderoso Xosé
Luís Baltar). As recentes compa-
recencias públicas do alcalde,
Manuel Cabezas, apuntan á bus-
ca dunha solución que diminúa
no posíbel o desgaste público
que o caso do descenso do cau-
dal das termas ourensás provo-
cou no alcalde e o seu grupo.

O conflito levou ao grupo de
Goberno do PP a adoptar medi-
das que a oposición cuestionou e
mesmo cualificou de ilegais. O
grupo de Cabezas impúxolle á
empresa Xardín das Burgas a
modificación do proxecto orixi-
nal do hotel-balneario —do que
se leva agardando noticias desde
hai 5 anos– e que exclúa a cons-
trución dos sotos previstos, evi-
tando así o risco de danar de no-
vo as fontes termais. O promotor
presentou xa o novo proxecto
advertindo que será a última pro-
posta. Inclúe dous semisotos, pe-
ro aínda deberá ser analizado po-
los técnicos municipais. O máis
disparatado é que algúns mem-
bros do grupo de goberno asegu-
ran que non se debería deixar ex-
cavar un só metro para evitar
males maiores, pero a observa-
ción faría imposíbel calquera ti-
po de edificación. Así e todo,
BNG e PSdeG insisten en que se
suspenda o convenio con esta
empresa pantasma e se recu-
peren como ben público os terre-
os e os mananciais.

Entrementres, o Concello se-
gue adiante co expediente de
disciplina urbanística contra
Xardín das Burgas polas supos-
tas obras ilegais de selado que

provocaron a baixada do caudal
que chegou a secar as históricas
fontes ourensás. E para engadir

un novo factor surrealista á tra-
ma, a empresa “amiga” recusou
como instrutor o concelleiro de

Urbanismo, Henrique Nóvoa,
por “inimizade manifesta” por-
que no último pleno municipal

dixo arrepentirse de ter apoiado
apaixonadamente o empresario
Basilio Martínez Serodio, excla-
mando daquela publicamente:
“viva a nai que o pariu!” Tam-
pouco hai que esquecer que o
Concello está pendente de apli-
car unha sanción á empresa por
incumprir os prazos para a cons-
trución do hotel-balneario. Pre-
cisamente, as présas foron as
que provocaron as sondaxes que
danaron as Burgas e inmedia-
tamente provocaron a paraliza-
ción das obras e a contratación
dunha empresa especializada

O efecto Burgas
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O Concello sae escaldado do conflito da perda de caudal
das fontes das Burgas e procura solucións que minimi-
cen os danos causados polo hotel-balneario pantasma.

Ourense

Contrastes despois
do 20-F

LOIS DIÉGUEZ

Aquí, na sufrida España das nacións e das rexións, moi constitu-
cional ela, e seica moi rica, acabamos de votar unha proposta de
Europa. Os oficialistas do Si venderon o produto na televisión con
presenza de exclusividade, e andan agora a learse para non se res-
ponsabilizar da pouca participación. Os do Non e voto en Branco,
con resultados bastante bos, pois non tiñan nen televisión nen pre-
sencia de exclusividade, e non vendían, senón que expoñían o seu
parecer, inexplicabelmente, desapareceron á hora das valoracións.
Traballar para isto, dicían algúns. Pois mentres aquí se lle daba o
visto bo a este Tratado, os traballadores da Europa máis rica, os
franceses, alemáns e italianos, tomaban as rúas das cidades im-
portantes para protestar pola desaparición paulatina das pensións,
o aumento do grao de temporalidade no mercado laboral, ou o as-
censo angustioso do paro (en Alemania chegan xa ao 12,1 %).
Aquí non nolo contaron, claro. Tiñan medo a que repercutise no
abendizoado Si. Pero a situación real, non a outra, a real, comeza
a ser crítica e fálase xa de folga xeral. (“Vostede chega sen pro-
blema a fin de mes?”. Conteste por si mesmo, non polo que lle din
que diga). En fin, normal. Todo correcto. Os banqueiros e merca-
dores da Europa que nos venderon durante estes días, actúan xa.
Son fríos e pacientes. E non hai quen os engane. A nós, si. Con ese
aparato chamado televisión fanse marabillas.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

PACO VILABARROS



A.N.T.
Os alcaldes, representantes do
marisqueo e da pesca, tiveron
a súa vez na Comisión Parla-
mentaria do Prestige o 21 de
febreiro. Segundo a adscrición
política á que pertencían os
comparecentes, a visión da cri-
se tiña unha dimensión distinta. 

Os catro alcaldes da Costa da
Morte, incluídos os dous do PP,
Alberto Blanco, de Muxía e Xosé
Manuel Traba, de Fisterra, Xosé
Manuel García, de Carnota, do
BNG, e Antón Carracedo, de La-
xe, do PSOE, recoñeceron que o
seu litoral segue sen estar prepa-
rado para afrontar unha maré ne-
gra, non dispón dos medios de
salvamento marítimo precisos nin
están dotados do plano de contin-
xencias obrigatorio, e continúa a
haber tramos de costa contamina-
dos polo Prestige. Afirmacións
que aínda por moi obvias que nos
resulten, son un novo golpe para
as teses do PP, ao que esta comi-
sión lle está a pasar unha factura
máis elevada do previsto.

Malia as coincidencias na ne-
cesidade de investir na Costa da
Morte e de que os danos e gastos
da administracións municipais du-
rante a crise do Prestige sexa re-
sarcido polo goberno español, es-
coitáronse distintas versións sobre
cuestións como a atención e visi-
tas recibidas nos primeiros meses
despois do afundimento, a valora-
ción da xestión da catástrofe e a si-
tuación actual dos recursos pes-
queiros e efectos da maré negra.

Para o alcalde de Muxía, vi-
víronse momentos difíciles mais

agora todo volveu á normalidade.
Nesa situación complicada, Mu-
xía sempre contou con teléfonos
de contacto, con visitas e apoio,
cunha gran coordinación no vo-
luntariado e só tiveron problemas
con algúns “gamberros que non
viñan limpar praias senón de fes-
ta”. Alberto Blanco avaliou moi
positivamente os labores do exér-
cito, aínda que sinalou que foi o
exército belga quen acudiu ás
praias galegas en primeiro lugar.
Ante as preguntas do deputado
do BNG, Bieito Lobeira, de se
estaba de caza nos montes de Ne-
miña o 15 de novembro, Blanco
non chegou a aclarar este punto e
sinalou que sempre estivo de “ca-
za de fuel”.

Os alcaldes de Laxe e Carno-
ta amosaron a outra faciana da re-
alidade do Prestige: a da soidade
e o desamparo, a da descoordina-
ción e o esquecemento. Nin tive-
ron visitas dos conselleiros (o al-

calde de Laxe foi avisado pola
Garda Civil de que Henrique Ló-
pez Veiga estaba visitando as
praias do seu concello cos medios
de comunicación), nin os medios
de protección que solicitaron con
urxencia durante meses. Non se
realizaron reunións dos concellos
afectados, senón que se utilizou o
“sectarismo partidario á hora de
enfrontar unha maré negra”, se-
gundo sinalaron estes alcaldes. 

O alcalde de Carnota, Xosé
Manuel García, amosou imaxes
das praias de Carnota deste mes
nas que o fuel continúa a ter pre-
senza nas súas diversas ver-
tentes gastronómicas: lentellas,
lasaña, galletas, en forma de
plancha, e achegou propostas e
medidas de choque en infraes-
truturas, turismo, para que a
Costa da Morte poida recuperar-
se, ser fonte de vida e non unha
zona onde a mocidade continúa
a emigrar de xeito alarmante.

Por último, foi o alcalde de
Fisterra quen volveu falar das
atencións recibidas durante a
crise, aínda que na quenda de
preguntas asumiu que se está a
abandonar o mar e que no seu
concello continúa a chegar fuel
de sentinas e non hai medios pa-
ra combater novos vertidos.

Máis ou menos recursos?

Na tarde do luns, 22, reanudá-
banse os traballos desta comi-
sión coa presidenta do Areal,
Dolores Bermúdez, unha maris-
cadora de Camariñas que reco-
ñeceu falar en nome propio, e
que, chamada a comparecer polo
PP, deu unha imaxe do sector
marisqueiro moi satisfeita coas
consecuencias do Prestige, e que
se move exclusivamente polo di-
ñeiro e polo medo ás represalias.

Así, tanto Bermúdez como
Evanxelina Lago, mariscadora de

Vilanova da Arousa, aprobaron o
afastamento do buque “porque o
que queriamos era quitar iso de
endiante”, cuestionaron a funcio-
nalidade dos medios de preven-
ción dunha maré negra porque
“non hai nada como apañar a man
o chapapote e as barreiras non
serviron para nada”, afirmaron
que os bancos están igual ou me-
llor que antes do Prestige e todo
está recuperado, e remarcaron en
nomeadas ocasións que “os car-
tos viñeron pronto”.

A última comparecencia desta
xornada foi a de Fernando Alda-
na, representante do Clúster de
Cultivo de Peixe. Aldana reme-
morou os momentos de tensión
que viviu no mes de novembro do
2002 cando as súas plantas de
acuicultura estaban rodeadas de
chapapote e non existían barreiras
oceánicas que puidesen defende-
las. Aldana recoñeceu que foi o
propio sistema técnico das pisci-
factorías o que permitiu que a
acuicultura non estea afectada po-
lo Prestige. Aldana recibía infor-
mación do goberno de Madrid,
polas súas amizades persoais, que
lle transmitía ao goberno galego,
que segundo este comparecente
non recibiu o apoio de Madrid que
precisaba, apoiando así as teses de
Manuel Fraga e Xosé Cuíña. 

Aldana falou da necesidade
de que o goberno español tome as
medidas suficientes para protexer
as costas galegas, non só deste ti-
po de sinistros, senón tamén das
descargas das sentinas delibera-
das, así como da sinatura dun
convenio para dotar de cobertura
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O presidente do Clúster da Acuicultura quéixase do desamparo institucional

Os alcaldes critican ou defenden a xestión
do Prestige segundo as siglas do seu partido

O presidente da comisión do Prestige, Fernández Rosende, á dereita, a carón dos alcaldes de Muxía, Laxe, Carnota e Fisterra.                                                                                                         PEPE FERRÍN / AGN

Areal, organización que agrupa
a máis do 60% das agrupacións
de mariscadoras está vencellada
aos intereses do PP no sector
marisqueiro. Naceu en novem-
bro do 2002, por casualidade no
momento da catástrofe do Pres-
tige. Dolores Bermúdez e Evan-
xelina Prado, que foron chama-
das como representantes de to-
das as mariscadoras galegas, an-
tes de chegaren ao Parlamento
galego descoñecían para que
eran chamadas ou que podían

engadir a esta comisión de in-
vestigación, mais despois de
manter unha xuntanza con altos
dirixentes do PP nunha zona ex-
clusiva da cafetaría do Horreo,
unha hora antes do comezo das
súas comparecencias, tiveron as
cousas moito máis claras.  Non
achegaron nin coñecementos do
seu sector nin informes técnicos.

En ningún cas, nin Bermú-
dez nin Prado fixeron referen-
cia ao paro biolóxico que re-
claman as xentes do maris-

queo a pé de Pontevedra nin
da dura situación das marisca-
doras do Pindo, de Carnota,
Ribeira, Lira, Ortigueira, Cor-
cubión e outros tantos puntos
da costa que viven os efectos
do Prestige pola baixa da pro-
ducción e os baixos prezos, así
como pola precariedade labo-
ral do propio sector marisquei-
ro, que para estas señoras non
existe, porque “nunca unha
mariscadora gañou tanto como

Mariscadoras vinculadas ao PP



Que Fraga desfrutaría se o BNG desapare-
cese non é ningunha nova. Como tampouco
o é a súa teima antinacionalista e os inten-
tos de impoñer no Estado un bipartidismo
(PP-PSOE) que se alternase á maneira da
época da Restauración (finais do século
XIX, primeiros do XX) entre liberais e con-
servadores (na transición non pretendía só
deixar fóra do sistema político os naciona-
listas, senón tamén o PCE e a outros parti-
dos de esquerda). Neste senso, non son no-
vas as afirmacións realizadas recentemente
no Club Siglo XXI, que esconden, como
sempre fai Fraga, unha clara intencionali-
dade puntual enmascarada de “alta políti-
ca”. Unha defensa de España cando unica-
mente está a defender a súa continuidade
no cargo.

As afirmación de Fraga teñen unha clara
mensaxe electoral. Por unha parte, tenta
xustificar, máis unha vez, que se volva pre-

sentar ás eleccións, contra toda natura e
contra a súa palabra. Sen outros argumentos
axeitados bota man de
algo que aprendeu moi
ben durante o franquis-
mo: a sagrada unidade
da patria e o perigo dos
nacionalismos, co que
xustificou tanta barba-
rie e toda a súa traxec-
toria política.

Pola outra, manda
unha clara mensaxe de
contido electoral que
responde a unha estrate-
xia moi estudada no PP:
presentárense como os
auténticos galeguistas
fronte a un BNG “dividi-
do que non lle presta ningún servizo a Galiza”.

Tratan, deste xeito desde o PP, de atacar o

maior capital electoral do BNG segundo os
seus inquéritos: dous de cada tres galegos

pensan que son os que
mellor defenden os in-
tereses de Galiza.

Nese sentido, poden
comprenderse as pala-
bras de Fraga, se obviá-
semos a súa condición
de presidente dos gale-
gos. O que non se pode
é permitir que utilice o
seu cargo para, con ile-
galidades administrati-
vas e presións mediati-
cas, desgastar o na-
cionalismo.

As palabras de Fraga
enténdese mellor ollan-

do algunhas das súas últimas actuacións e a
teima de certos medios en dividir o BNG.♦
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Mª PILAR GARCÍA NEGRO

Luns, 24 de Xaneiro de
2005. A Coruña, nove
da mañá. Os meios de

comunicación anunciaran
profusamente, no fin de se-
mana anterior, a chegada
dunha vaga de frío polar
que ocasionaría brutais
descensos de temperatura,
nevaradas, problemas no
tránsito e un senfín de
males. O Governo español e
as súas axencias ficaran
mancados pola acusación
de imprevisión de que foran
obxecto o mes anterior e
decidiron, esta volta,
“atacar” previsoramente
con todos os meios.
Recomendación de non
usarmos o auto agás en ca-
sos im-pres-cindí-beis e “to-
que de queda” xeral. Non
imos ser quen frivolice con
todos os avisos e apelos á
prudencia precisos. Mais
chámanos a atención o
seguinte. Naquela mañá da
Coruña, saímos da casa con
14º de temperatura no
auto; na rúa, a xente ía
fardada con bufandas até
os ollos, luvas (ben raras
nesta cidade), puchas,
boinas e todo tipo de
gorros. Decontado, como eu
(que son ben friolenta) non
tiña frío, pensei que estaba
avariado o termómetro do
meu auto. Ou el ou o meu
“termóstato” particular. A
temperatura, porén, nos
termómetros da rúa, era de
12º e, finalmente, no monte
da Zapateira, de 9º. Como
se ve, temperaturas do máis
normal no inverno galego,
como habituais son os
baixos valores no inverno
de Lugo ou de zonas do in-
terior e do alto da
nación.Se con algo que
podemos comprobar empi-
ricamente  –sentirmos ou
non frío–, a xente é tan cré-
dula, ¿qué non será a
respeito do que ten que vo-
tar afirmativamente, por fe,
como o Tratado
Constitucional europeu? Se
podemos ser manipulados a
respeito de algo tan
comprobábel como as nosas
proprias sensacións, ¿qué
marxe de autonomía e de
independencia de criterio
fica para ser usada
libremente? ¿En qué
dogma está escrito que
haxa que ser europeístas?
Mal podemos ser galegos e
hai que profesar a fe
europeísta so pena de non
sermos “modernos”. Só un-
ha concepción da democra-
cia a tempo parcial pode
penalizar un non democrá-
tico, pacifista e galego a un
texto rancio, reaccionario e
involutivo (máis do mesmo
para a Galiza). ¿Poderémo-
lo explicar sen complexos?
¿Ou será que debe haber
unha meteoroloxía
universal (¿Galiza é
Burgos?) e, tamén, un voto
“universal”?♦

O vello refrán que asegura que
todo é segundo a cor do cristal
con que se mira, segue estando
de completa actualidade no que
se refire ao pago do canon hidro-
eléctrico por parte da Deputa-
ción e os concellos afectados.

Unha sentenza do Tribunal
Supremo obriga o organismo
provincial a facer efectiva unha
cantidade polo citado canon nos
concellos afectados polos embal-
ses, mais a pesar das liortas dia-
lécticas e da sentenza en firme,
os cartos seguen sen chegar.

Para o concello de Chanta-
da, gobernado outrora por na-
cionalistas que foron os que fi-
xeron a reclamación, a Deputa-
ción debe cumprir a sentenza
dunha vez por todas. Os outros
concellos afectados, goberna-
dos polo PP, calan por non mo-
lestar o patrón aínda que polo
baixo os seus alcaldes tamén re-
clamen as inversións coa boca
pequena entre amigos e algún
xornalista. Finalmente o presi-
dente provincial, Francisco Ca-
charro, asegura que non hai na-
da que pagar, que os cartos dos
que fala a sentenza xa foron in-
vestidos neses concellos e case, se

o apuran, aínda lle deben cartos.
Para marear máis a perdiz, ao

mesmo día e á mesma hora con-
vocáronse senllos plenos en
Chantada e na Deputación para
tratar o tema, ofrecéndolle así a
oportunidade ao alcalde chanta-
dino de non ter que acudir como
deputado e votar co seu grupo, o
PP, a favor de algo prexudicial
para o seu pobo.

En Chantada aprobaron que
un equipo xurídico faga as xes-
tións necesarias para cobrar os

cartos do canon e na Deputación
anúnciase outro pleno para estu-
dar novamente o tema e para o
que o alcalde de Chantada xa
anunciou a súa presenza como
deputado votando co seu grupo,
dándose así a curiosidade de que
na Deputación votará algo con-
trario ao que aprobou no pleno
chantadino do pasado día 17 de
febreiro.

O “affaire” do canon hidroe-
léctrico, como se ve, e logo de
estar a punto de cumprir as súas

vodas de prata, non semella ter
fin e as sentenzas, aínda que se-
xan do Tribunal Supremo, só pa-
recen que se ditan para ser cum-
pridas por uns cantos.

O que si semella ter fin é o
Tecor de caza de Castroverde
que logo de dúas sentenzas en
contra por estragos de xabarís, ás
que ten que facer fronte, pensa
xa en disolverse ante a carencia
dun seguro colectivo por danos
de fauna, a inoperancia da Xunta
de Galicia neste senso e mesmo,
segundo denunciou o alcalde da
localidade, a actitude da Federa-
ción de Caza, máis preocupada
en facer política conservadora
que en axudar os cazadores. 

De momento, a desaparición
do Tecor de Castroverde é só a
punta do iceberg do que pode ser
unha loita dos cazadores e a ad-
ministración autonómica á hora
de lles facer fronte aos pagos por
estragos.

Aínda así, haberá que pen-
sar que tanto o pago do canon
como a problemática dos cha-
mados antes coutos de caza, vai
dar para escribir moito. E mes-
mo para que os xulgados non
estean parados.♦

As contas do canon
eléctrico

ANTÓN GRANDE

A Deputación négase a pagarlle ao
Concello de Chantada o canon eléc-
trico. Francisco Cacharro segue a
ignorar unha sentenza do Supremo.

Lugo

A teima de Fraga
contra os nacionalistas

A. EIRÉ

A NOSA TERRA

Mª Pilar Alén
Colección: ESENCIAS

Desde o esplendor medieval e a música do camiño aos mestres de capela das catedrais.
As figuras do noso nacionalismo musical no século XIX e o rexurdir dos coros galegos.

Veiga, Montes, De Adalid, Perfecto Feijoo e Santalices e outros compositores da música
clásica no noso país ao par dos grandes nomes do folclore. 

Un percorrido pola nosa música da man de Pilar Alén no que tamén ocupan lugar as
últimas aportacións, tendencias e movementos da música popular galega contemporanea.

Breve Historia da Música Galega

‘Fraga disfraza
de alta política

un obxectivo concreto:
presentar o PP como

o auténtico galeguismo
fronte a un BNG

‘dividido’”



A polémica comezou cando o
rector da UVI, Domingos Do-
campo, anunciou un cambio no
actual calendario universitario. O
proxecto consiste en adiantar o
comezo das clases ao mes de se-
tembro (agora comezan en outu-
bro) e rematar o primeiro cuadri-
mestre antes do nadal. O segundo
cuadrimestre comezaría en xa-
neiro (dous meses antes que o ac-
tual) e finalizaría en maio, mes
en que terían lugar os exames fi-
nais. As probas de setembro pa-
sarían a celebrarse en xuño e xu-
llo. Agosto sería deste xeito o
único mes de vacacións. O equi-
po rectoral asegura que “se pro-
curará manter a convocatoria ex-
traordinaria de decembro”.

O proxecto sería implantado
no curso 2006-2007, sendo o
vindeiro ano de transición. Preci-
samente os alumnos amosan a
súa disconformidade con que xa
o curso que vén a convocatoria
de setembro pase para xullo co-
mo medida transitoria “porque
non nos daría tempo a estudar”.
Docampo recoñece que “para
pode aplicar o calendario haberá
que contar cunha reforma no sis-
tema de acceso ao bacharelato,
en especial no tocante aos prazos
das probas de selectividade”.
Existiría o risco de que se elimi-
nase, cando menos por un ano a
proba de setembro para poder
comezar o curso universitario no
prazo previsto.

Os dirixentes universitarios
gaban o novo modelo sinalando
que “os cuadrimestres están com-
pensados. Antes o primeiro tiña
doce semanas e o segundo quin-
ce. O noso modelo propón cator-

ce semanas de docencia”. En se-
gundo lugar indican que “non
existiría o actual parón de nadal
do primeiro cuadrimestre, que di-
ficulta os procesos formación e
avaliación continua. Para moitos
alumnos esta situación agrávase

pola convocatoria extraordinaria
de decembro”. O terceiro argu-
mento esgrimido polo equipo rec-
toral consiste na busca dun “tem-
po de descanso real para os alum-
nos. Na actualidade os estudantes
que non superan o curso nas con-
vocatorias ordinarias preparan os
exames de setembro durante o pe-
ríodo estival o que fai que non
dispoñan de tempadas de descan-
so razoábeis ao longo dos seus es-
tudos, ou o tempo suficiente para
adicarlle tempo a outras activida-
des extraacadémicas”.

Falta de información

Segundo o comisario da Univer-

sidade de Vigo para o espazo eu-
ropeo da Educación Superior,
Manuel Fernández, “os estudan-
tes manterán exactamente as
mesmas oportunidades que ago-
ra para superar as asignaturas e
manteranse o número de convo-
catorias”. Os alumnos, pola súa
banda, quéixanse da falta de in-
formación e de que “aínda que o
número de convocatorias sexa o
mesmo, o reparto das mesmas
incrementará as dificultades para
aprobar”.

O representante dos CAEF
no campus de Vigo, Daniel Cas-
tañal, asegura que “faremos unha
campaña informativa e non per-
mitiremos que se aprobe o novo

calendario sen o respaldo dos
alumnos”. Segundo Castañal, o
modelo que propuxo o rector
presenta problemas como o tras-
lado dos exames de setembro a
xullo xa que “moitos alumnos te-
rán que prolongar os alugueiros
dos pisos até ese mes e comezar
a alugar en setembro, co cal o
custe vai ser maior. Ademais,
moitos estudantes aproveitan os
meses do verán para traballar e
completar así os seus ingresos”.
Da mesma opinión é a represen-
tante independente Patricia Cor-
bacho, para quen unha boa solu-
ción consistiría en “implantar
axudas á vivenda como na Uni-
versidade de Santiago”.♦
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Argumentan que reduciría as posibilidades de aprobar e limitaría as vacacións

Os alumnos opóñense ao novo calendario
proposto pola Universidade de Vigo

RUBÉN VALVERDE
“Oposición frontal”. Até agora esta é a opinión da meirande parte
dos alumnos da Universidade de Vigo (UVI) ao respecto do novo
calendario proposto polo equipo rectoral. Os responsábeis univer-
sitarios argumentan que o proxecto é beneficioso porque “pode
contribuír a mellorar os ritmos de aprendizaxe e incorpora a Ga-
licia no espazo de educación europeo”. Para os alumnos é prexudi-
cial porque limita as posibilidades de aprobar, reduce as vacacións
do verán e será máis custoso. Os profesores advirten que “cambiar
todo pode ser máis perigoso do que parece porque a maioría dos
alumnos matriculados actualmente teñen os cursos programados”.

Dixemos que a palabra latina digitus evo-
luíu a dedo e se conserva en cultismos co-
mo dixitalina. E, efectivamente, unha se-
rie destes é agora de uso moi frecuente.

En primeiro lugar aqueles que con-
servan o primitivo significado de dedo.
Falamos así de arterias ou veas dixitais,
impresións dixitais, etc. E da dixitación,
xeito de colocar e mover os dedos para
tocar un instrumento musical, para escri-
bir no teclado dunha máquina de escribir
ou dun ordenador, etc

Noutros casos dixital e toda a súa fa-
milia léxica son derivados de díxito, ter-
mo que entrou na maioría das linguas
procedente do inglés co significado de
‘número do sistema decimal que se ex-
presa cunha cifra só’. Son, en conse-
cuencia, os números de un a nove, os que
(descontando o dez) podemos contar cos
dedos das mans. Falamos, así, por exem-
plo de reloxio dixital para denominar
aquel no que –por medio dos díxitos–

podemos visualizar  as vinte e catro ho-
ras do día contariamente ao reloxio tradi-
cional, esférico ou circular, que só per-
mite visualizar doce horas.

Dixital, dixitalizar, dixitalización,
etc. coñecen nos nosos días un uso xene-
ralizado debido á extensión do sistema
de codificación, almacenamento e trans-
misión de datos mediante díxitos. É o
sistema dixital (que algúns recomendan
denominar numérico para que non indu-
za a confusión) fronte ao analóxico.

Mais aínda temos outro grupo de pa-
labras co significado de dedo que proce-

den doutra fonte, o grego. En efecto, de
dáctilos, dedo naquela lingua, proceden
dactilografía (que é o mesmo que meca-
nografía), dactiloscopia (técnica de iden-
tificación a partir das impresións dixitais
ou dactilares) e dactiloloxía (linguaxe
dos xordomudos que se expresa por me-
dio dos dedos). O dáctilo era un pé, un
elemento da métrica dos versos gregos
consistente nunha sílaba longa e dúas
breves, a semellanza dos dedos, forma-
dos por unha falanxe longa e dúas cortas.

Tamén a maioría dos etimoloxistas pen-
san que a palabra dátil, o nome do froito,

procede igualmente do grego. Denominarí-
ase así por unha certa semellanza co dedo.

E  se dixitación ten que ver con dedo
prestidixitación ten tamén algo que ver?
Si e mais non; explicámonos.

Prestidixitación foi creada a partir de
prestidixitador, inicialmente en francés e
desta lingua pasou a outras. Entendeuse que
prestidixitador era unha persoa que grazas á
presteza dos seus dedos, facía desaparecer
os obxectos, escamoteábaos da vista do pú-
blico. Pero na orixe da palabra hai unha
confusión, un cruce: realmente mesturouse
o latin praestigiator ‘enganador, charlatán,
persoa que escamotea os obxectos da vista’
con digitus, que non tiña que ver con aque-
loutra. Praestigiator, en troques, era un de-
rivado de praestigium ‘engano, impostura’.
Só modernamente, a partir do século XVIII
prestige colleu o significado de ‘concepto
favorábel que se ten dunha persoa’.

Prestige, engano. Lémbralles algo,
non si?♦

Díxito
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

Alberto Juarros
‘O rector busca
problemas ficticios
para agochar a falta
de saídas profesionais
dos estudantes’

Para este estudante de Enxeñe-
ría Industrial “o novo calenda-
rio presenta innumerábeis pro-
blemas e non ofrece ningunha
solución. Os alumnos que leva-
mos anos estudando temos a ca-
rreira planificada e contamos
coas convocatorias de setembro
e decembro. Se xuntan os exa-
mes finais cunha convocatoria
en xullo eliminan calquera po-
sibilidade de aprobar. O mesmo
ocorre se mesturan a actual con-
vocatoria de febreiro que pasa-
ría a decembro, coa convocato-
ria de decembro”.

Segundo Alberto Juarros o
equipo rectoral elude afrontar
os problemas reais da Universi-
dade e centra o debate en temas
polos que ninguén se queixaba,
como é o calendario. “A Uni-

versidade de Vigo ten grandes
carencias, está masificada, non
hai espazo nas aulas e, sobre to-
do, non hai traballo para a xen-
te que remata. Se o que quere o
rector é que nos adaptemos a
Europa o que ten que facer son
convenios coas empresas para
que os alumnos teñamos posibi-
lidades de traballar, como oco-
rre cando estudas nas universi-
dades privadas”.♦

Santiago Vázquez
‘Xuntar as
convocatorias limita
as posibilidades de
aprobar’

Estuda Dereito Económico e
tamén se opón ao cambio de
calendario universitario. “Os
prazos de estudo son ridícu-
los. Xúntanse as convocato-
rias e non hai tempo para pre-
parar os exames. Ao existir
menos posibilidades para
aprobar os alumnos tardarán
máis en rematar as carreiras
co que nin se vai poder gozar
do mes das vacacións en ve-
rán. Ademais elimina a posibi-
lidade de facer prácticas en
empresas durante os tres me-
ses”. 

En opinión de Santiago
Vázquez “existe un interese
económico por parte da Uni-
versidade de Vigo á hora de
propoñer este cambio de ca-
lendario. Queren recadar car-
tos de matrículas durante

máis anos xa que saben que
nos vindeiros cursos a inscri-
ción de novos alumnos vai
descender. Tamén axudará a
que os profesores pasen me-
nos traballo á hora de prepa-
rar exames e a que a Universi-
dade estea parada durante un
mes, non como agora, co cal
tamén van aforrar gastos. Be-
nefícianse eles e prexudican
os alumnos”.♦

REACCIÓNS

P. VILABARROS P. VILABARROS
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H. VIXANDE
Na madrugada do pasado
martes vinte e dous de febrei-
ro naufragaba a vinte millas
de Ribadeo o volanteiro con
base en Burela Sempre Cansi-
na. Dos nove tripulantes, un
foi rescatado con vida nun no-
vo episodio no que as desapa-
ricións retornan a unhas cos-
tas galegas que continúan or-
fas de medios de salvamento.

Xerardo Taboada foi o único tri-
pulante do volanteiro Sempre
Cansina que se atopou con vida.
Do seu rescate encargouse un
pesqueiro que actuaba na zona e
no relato dos feitos sinalou que
veu ao seu pai ir ao fondo do
mar. Xerardo é fillo do patrón e
armador do buque Xerardo Ta-
boada, quen naufragou con ou-
tros oito mariñeiros.

Gonzalo Oroza, mecánico
naval retirado, coñecía aos dous
Xerardos Taboada –pai e fillo–
que ían abordo do Sempre Can-
sina. “Son veciños de Burela e
coñecémonos todos”, explicaba
a pé de porto. Gonzalo ten expe-
riencia na mar aínda que nunca
naufragou. De todos xeitos, es-
peculou coas posíbeis causas:
“O tempo era moi ruín e pode
que o barco fose moi cargado e
que lle entrase auga pola popa”,
dixo. Xunto a el, Xosé Manuel
Pernas, outro mecánico naval ta-
mén retirado xa, engadiu: “ou tal
vez tivese un corremento de car-
ga a unha banda e envorcase”.

As especulacións son varia-
das. As autoridades revelaron que
no momento do naufraxio as re-
des estaban lanzadas. Quedaran
así durante a noite. En todo caso,
a razón non importa ás familias
dos afectados, moitas delas de fó-
ra do país. En concreto, dos nove
tripulantes que levaba esta em-
barcación de vinte metros e me-
dio de eslora e trinta e catro tone-
ladas de rexistro bruto, tres eran
galegos, tres peruanos, dous se-
negaleses e un caboverdiano: to-
do un retrato do que está a acon-
tecer no mundo do mar na Gali-
za. En Burela mesmo, dos mil
traballadores do mar, máis de cen
son doutras nacionalidades, ad-
mitiu o patrón maior da confraría
local, Afonso García.

O senegalés Gorgui Ndong é
irmán dun dos náufragos do Sem-
pre Cansina; trátase de Mousa
Ndong. “Eu son mariñeiro, como
meu irmán, el levaba catro meses
neste barco e dous anos en Espa-
ña”, relatou. A experiencia non é
allea a este mariñeiro que ten fi-
xada a súa residencia en Honda-
rribia, País Vasco.

Con experiencia tamén conta-
ba o peruano José Santos Clavijo,
outro náufrago neste sinistro. Di-
so daba conta o seu amigo Flo-
rentino Robledo, que explicou
que “levaba toda a vida traballan-
do no mar, catro anos en Burela e

un neste barco”. Mentres falaba,
durante a tarde do día do naufra-
xio, aínda confiaba na aparición
dos seus compañeiros e compa-
triotas. “Pode que haxa unha bol-
sa de aire, aínda que a embarca-
ción está coa popa para arriba e
iso non invita a moito optimis-
mo”, dicía. Con todo, conforme
avanzaba a tarde, o seu pesimis-

mo medraba. Á mañá era absolu-
to. Era algo que acontecía con ca-
se todos os familiares, como ex-
plicaba Conchi Abad, unha das
seis psicólogas do concello de
Burela que lles prestou atención.

Non se pode dicir que as fa-
milias dos náufragos estivesen
sen atención durante as longas
horas de espera pola chegada de

noticias. Outro asunto eran os
medios. As declaracións do dele-
gado do Goberno central, Ma-
nuel Ameixeiras, insistían en que
todos os medios estaban ao al-
cance deste rescate. Porén, nunha
costa tan castigada como a nosa
aínda carece de infraestruturas
fundamentais. A propia ministra
de Agricultura e Pesca, Helena
Espinosa sinalaba que hai un plan
en marcha para dotar a costa ga-
lega de dispositivos de salvamen-
to, os mesmos que prometeu can-
do se afundiu o Baía, hai agora
oito meses. Proba da ausencia de
medios é que os buzos que tiñan
que penetrar no buque tiveron
que desprazarse desde Alacante e
desde Xixón. Na Galiza non ha-
bía persoal preparado para unha
misión que ten que repetirse con
excesiva frecuencia.

Carencias

Quen puxo o acento nestas caren-
cias foi o deputado do BNG Biei-
to Lobeira, quen en Buerela mes-
mo amosou a súa solidariedade
coas familias pero tamén denun-
ciou un sistema de salvamento
inoperativo. “A baliza de emer-
xencia activouse ás 6.02 da ma-
ñá, ás 6.11 o Centro de Maspalo-
mas de Canarias decodificou o si-
nal e concretou as coordenadas.
A chamada de emerxencia para
os pesqueiros e mercantes que es-
taban na zona deuse ás 6.42, can-
do un minuto é clave para salvar
unha vida humana. Sobre o mo-
mento no que se puxo en marcha
o operativo de salvamento e can-
do chegaron os barcos ao lugar
do naufraxio, non conseguimos
resposta das autoridades do Go-
berno central. Ademais, algún

helicóptero de salvamento tivo
que quedar en terra por falta de
tripulación de refresco”.

Lobeira tamén falou de des-
coordinación, algo que atopou in-
mediata resposta por parte do ga-
binete de prensa da Consellaría
de Presidencia, que se encargaba
das labores de prensa posto que o
conselleiro de Pesca Henrique
López Veiga está de viaxe oficial
en Namibia. O deputado na-
cionalista denunciara tamén que
o buque de salvamento da Xunta
Conde de Gondomar –principal
embarcación coa que conta Gali-
za– estaba atracada en porto.
“Vén de chegar a porto e pode
que saía de contado”, afirmou ás
sete da tarde unha portavoz da
Consellaría da Presidencia, can-
do o buque levaba atracado desde
as cinco e media e permaneceu
no mesmo lugar deica as catro da
madrugada, cando volveu saír.

Ás críticas uniuse o represen-
tante da CIG-Mar Xavier Aboi,
quen despois de sinalar que é mo-
mento de solidariedade cos fami-
liares, tamén denunciou que se
produciron demasiados casos pa-
recidos en embarcacións novas
(o Sempre Cansina era de 1999):
“¿que acontece, non hai revisións
nin inspeccións nos barcos?”,
preguntou o sindicalista. A isto
respondeu á mañá seguinte a mi-
nistra de Agricultura e Pesca, He-
lena Espinosa, que asegurou que
hai unha investigación na que es-
tán implicados varios Ministerios
para saber se hai problemas de
deseño. Da existencia desta co-
misión é a primeira noticia que
dan as autoridades.

Desfile de autoridades

Medios, poucos; autoridades, a
esgalla. A presenza máis anun-
ciada ao longo do martes foi o da
ministra de Agricultura e Pesca,
a galega Helena Espinosa, que
chegou perto da media noite. Di-
ficultades de axenda atrasaron a
súa aterraxe na Galiza pero non
impediron un desfile de autori-
dades no descorrer do día.

A primeira en chegar, a máis
puntual, a conselleira de Asuntos
Sociais, Belén Prado, aínda que
o seu departamento non ten nada
que ver coa pesca. Ben cedo fixo
a súa aparición do delegado do
Goberno, Manuel Ameixeiras,

Afúndese en Burela o volanteiro Sempre Cansina

Oito novos desaparecidos no mar
sen que aumenten os medios de salvamento

“Pode que ao barco lle entrase auga pola pola”, din Gonzalo Oroza e Xosé Manuel Pernas.                                                H.V.

“Mousa levaba dous anos en España”, di Gorgui Ndong do seu irmán náufrago.

H
.V

.
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Constitución
refrendada

MANUEL CAO

Os resultados do referendo do 20-F en España foron concluíntes
no sentido de apoiar os avances cara ao mercado europeo global,
o fortalecemento das institucións comúns da UE e a poten-
ciación da decisión comunitaria como fonte básica e áxil para
implementar as políticas públicas na área UE. As críticas cen-
tradas no predominio das políticas de mercado e a subordinación
das políticas sociais apenas foron seguidas pola cidadanía e de
non ser pola influencia dos sectores nostálxicos do centralismo
burocrático, de parte da Igrexa Católica e, sobre todo, de certos
grupos nacionalistas en Catalunya e País Vasco o apoio á Cons-
titución Europea aínda sería maior. De ser certas tales críticas os
males que nos axexan serán enormes pois a sociedade decidiu
avanzar a toda máquina, aínda que con relativo entusiamo, cara
a un capitalismo neoliberal semellante ao de Bush.

En realidade, a Constitución Europea é un texto farragoso e
imposíbel de resumir, que atende a todas as consideracións e
preferencias correspondentes a unha Europa plural, diversa e
moi diferente internamente tanto en aspectos económicos, so-
ciais, culturais, de costumes e de crenzas. Dado que a constru-
ción europea é un proceso voluntario, aberto e flexíbel non é
posíbel estabelecer imposicións que non sexan consensuadas
entre os membros de forma que o grao de cohesión e cumpri-
mento das normas autoimpostas depende de factores internos
de cada país e da interrelación de intereses comúns entre o con-
xunto dos membros. O novidoso da Constitución Europea é que
avanza na adopción dunha regra decisoria xeral, a maioría cua-
lificada, definida como o 55% dos membros do Consello, in-
cluíndo ao menos 15 Estados, e que representen como mínimo
o 65% da poboación da UE. Tal regra xeral ten excepcións pa-
ra determinados temas nos que se esixirá o 72% dos membros
do Consello ou a unanimidade. Por outra banda, a Constitución
permite avanzar na integración en certos países por medio do
sistema de cooperacións reforzadas, regula a posíbel suspen-
sión de determinados dereitos de pertenza á UE debido á exis-
tencia dunha violación grave e persistente dos valores da Unión
e estabelece os mecanismos de retirada voluntaria por parte dun
Estado membro. En suma, a Constitución define a UE como un
club de adhesión voluntario e flexíbel no que por primeira vez
se regulan os mecanismos de entrada e saída.

No caso de Galicia, puido sorprender o importante apoio
acadado no conxunto de país e, sobre todo, nas zonas do interior.
A febleza do non mostra a limitada influencia dos  grupos orga-
nizados que o postularon de xeito explícito ou implícito. Na dis-
tribución da participación e tendencia de voto debeu influír a
evidencia de que a cidadanía considera a integración en Europa
como algo positivo, como unha opción de presente e futuro na
que desenvolver o seu traballo, mercar ou vender os seus produ-
tos e servizos ou asumir os valores políticos, económicos e so-
ciais que informan a Constitución Europea. Algúns descoñecen
que moitos cidadáns galegos obtiveron as súas rendas na emi-
gración e non perciben como negativo nin o euro, nin a integra-
ción europea nin, se me apuran, a globalización, que foi fonte de
oportunidades para moitas persoas que viron limitadas as súas
posibilidades de supervivencia na propia Galicia. Se a isto lle
engadimos a gran afluencia de fondos da Unión Europea para in-
fraestruturas, equipamentos, educación, formación, etc, dos que
se beneficiou a rede clientelar si pero, sobre todo, o conxunto da
economía galega: concellos, contratistas, traballadores, etc, te-
mos o caldo de cultivo que explica a maior participación e o vo-
to favorábel. A percepción de que o nacionalismo galego puide-
se verse afectado negativamente pola nova Constitución era
pouco críbel salvo que se dubidase da profesión de fe naciona-
lista de PNV ou Converxencia i Unió.♦

‘A percepción de que o nacionalismo
galego puidese verse afectado

negativamente pola nova Constitución era
pouco críbel salvo que se dubidase da

profesión de fe nacionalista de PNV ou
Converxencia i Unió”

así como o secretario xeral de
Pesca Marítima do Ministerio de
Agricultura e Pesca, Xoán Car-
los Martín Regueiro. Por parte
da Xunta, estivo o vicepresiden-
te Xosé Ramón Barreiro, que re-
levou a Belén Prado. O secreta-
rio xeral de Pesca da Consellaría
do ramo, Miguel Anxo López
Sieiro completaba a representa-
ción oficial do Goberno galego.

O mércores, a primeira hora
estivo presente o vicepresidente
Barreiro, uniuse a el o consellei-
ro de Emigración, Aurelio Miras
Portugal e a media mañá presen-
touse o presidente Manuel Fraga.
Por parte do Estado, continuaron
no lugar o delegado Ameixeiras
e a ministra Espinosa.

A catástrofe do Prestige fixo
mudar moitas posturas. Non au-
mentaron os dispositivos técni-
cos, que continúan a ser insufi-
cientes, pero agora as autorida-
des preséntanse no lugar dos su-
cesos para paliar os déficits de
medios que padece o país.
Aconteceu así cando o afundi-
mento do Baía e continua a ser
así con ocasión desta traxedia.♦ Florentino Robledo é amigo do peruano José Santos, do que tamén é compatriota.

O técnico de Salvamento Ma-
rítimo Rafael Bautista Corde-
ro estivo na Galiza durante as
labores de rescate do Baía e
nesta operación o Ministerio
encargoulle a misión de infor-
mar das actividades de salva-
mento ás familias. Esta entre-
vista tivo lugar ás once e me-
dia da mañá do mércores 23,
ao día seguinte do naufraxio.

¿A que hora saíron hoxe os bu-
zos de salvamento?

Ás catro da mañá. Fixeron
un primeiro mergullo de inspec-
ción e agora van a proceder a
cortar as redes. O aparello é o
que impide traer o barco e hai
que cortalo.

¿Hai perigo?
Hai, que se afunda o barco.

Por iso despois de cortar o apa-
rello pode que saía un pouco
máis a flote e a idea é poñer
máis flotadores e remolcalo a
unha zona mellor.

¿Por que remolcalo?
Agora está nun lugar que ten

cento trinta metros de profundi-
dade e a idea é traelo a unha zo-
na de vinte ou trinta metros de
profundidade.

¿A que zona en concreto?
Non o sabemos. A unha zona

na que estea a salvagarda do
vento e das ondas.

¿A que se debeu este atraso
nas labores de rescate?

Todo torceuse un chisco. Vi-
ñemos de Alacante e tivemos
problemas para coller os avións
e tamén houbo dificultades coas
estradas. Xa se sabe, a nevada
foi importante en toda España.

De chegaren antes, ¿podían
ter comezado a traballar onte?

Onte había moi mala mar,
non había forma de mergullarse

para cortar o aparello, hoxe tive-
mos sorte e hai mellor mar, de
forma que podemos traballar.

Pero, se chegan antes e a mar
é boa, ¿podían ter comezado a
traballar onte? [A ministra de
Agricultura e Pesca asegurou que
isto é irrelevante e que mentres
chegaban os mergulladores os
barcos de salvamento marítimo
foron preparándolles o terreo].

Si.
En todo caso, ¿cando tivo

contacto cos equipos de rescate?
Hai un pouco, o problema é

que a zona na que se afundiu o

barco non hai cobertura de ra-
dio VHF nin teléfono móbil, de
forma que temos que comuni-
carnos por satélite.

¿Non hai cobertura de ra-
dio?

Non. Hai varias zonas na
costa de toda España nas que
non hai cobertura de radio e on-
de se produciu o naufraxio é un-
ha delas. Ao mellor podíamos
falar cos de Salvamento por me-
dio da onda media. Non sei se a
Confraría de Pescadores ten ese
sistema, de todos xeitos, sería

Técnico de Salvamento Marítimo

Rafael Bautista Cordero
‘Con bo tempo, se non chegásemos de Alacante,
podíamos ter comezado o rescate un día antes’

Rafael Bautista Cordero, técnico de Salvamento Marítimo.                                  H.V.



Vostede analisa as capacidades
limitadas da autonomía como
instrumento económico. No
debate aberto para a reforma
estatutaria, que pensa que se
debería demandar?

Iso vai depender das estrate-
xias do goberno da Xunta e polo
tanto do goberno que saia das
próximas eleccións. Aínda con
límites as decisións da autono-
mía teñen importancia porque
hai oportunidades para facer
cousas. Se se aposta polo inves-
timento estranxeiro tes que po-
ñer mecanismos para captalo.
Igual sucede se apostas pola
construción, polo turismo, pola
agricultura ou o medio ambiente.
O Estatuto actual está infrautili-
zado e dá moita máis marxe de
manobra. O máis importante non
está nos documentos; a Constitu-
ción española no seu momento
era, nesta materia, bastante so-
cializante pero a maior parte dos
seus contidos son hoxe inaplicá-
beis e o texto non mudou. Priva-
tizouse sen reforma ningunha e
se a constitución fala do papel do
estado na economía hoxe ese pa-
pel é inexistente. Competencias
exclusivas como a política mo-
netaria hoxe son auga de mara-
ñas. A sociedade é a que lle dá
vida aos documentos legais, por
iso moitos países non teñen
constitucións escritas.

Competencias exclusivas,
financiación,... son temas que
se van poñer sobre a mesa.

Eu estudei máis o que fixeron
que o que debían facer. Na miña
opinión debían facerse mudan-
zas de tipo organizativo, o fun-
cionamento da sociedade galega
fai que a economía esteña moi
condicionada pola administra-
ción pública. Daquela os recur-
sos que aquí chegan veñen en
moitos casos veiculados por ahí.
Iso pode supoñer vantaxes, por-
que o novo Estatuto podería re-
conducir esa capacidade. Se mi-
ras o novo estatuto proposto por
Ibarretxe, en materia económica
resulta moi moderno, mesmo na
súa terminoloxía, e ten moi en
conta a realidade de hoxe. Nese
caso, e no galego tamén, todo
depende da capacidade dos
axentes negociadores, ou sexa os
partidos. En materia de financia-
mento o que tratei foi de obxec-
tivar a análise poñéndome na po-
sición dos que tomaron as deci-
sións, comprender a súa lóxica.
A nosa é unha economía que re-
cibe recursos e daquela a súa ca-
pacidade de negociar é diferente.
Nesa materia, hoxe non hai unha
política común como país e falta
un consenso.

Outra cuestión de actualida-
de é a posibilidade da perda
progresiva dos fondos europeos.

O corte dese fluxo financeiro
afectaríanos gravemente e é un
dos problemas a curto prazo máis
importantes, porque a economía
galega non xerou recursos para
substituílos. Necesítase unha es-
tratexia común de todos os parti-
dos para mantelos como seña.

A pesar de que se discute se
foron utilizados adecuadamente.

Haberá que facer esa valora-
ción pasado o tempo, porque dos
casos que se coñecen sobre o pe-
so dos fondos europeos no salto
económico –e influían outros
moitos factores– o exemplo de
Irlanda foi o realmente positivo.
Discútese sempre se eses fondos
serven para desenvolverse os pa-

íses ou para perpetuar as axudas
per se. Aquí houbo casos claros
de destrago, e por confluencia de
factores de localismo principal-
mente, non se tomaron decisións
de conxunto. O que eu analizo
no libro é que Galiza vaise for-
mando moi de vagar como país e
temos unha conciencia que aínda
está na infancia. Noutros países
acádanse consensos básicos, so-
bre onde construír un porto, ou
un aeroporto central, ou o traza-
do dunha infraestrutura. Está
madura a sociedade para facer
esas prioridades? Se utilizas os
recursos seguindo unha inercia
decisional a curto prazo, sobre
todo para manter o teu mercado
político, non se lle tirará o parti-
do necesario.

A valoración que fai de case
vinte anos de autonomía, é que
contribuiu en moitos sentidos
nese avance da conciencia que
bota en falta.

O Estatuto foi aprobado en
1980 cunha porcentaxe de re-
ferendo mínima, que en moitos
países non lle daría validez. Pa-
recía que ía ser un proxecto mor-
to e sen embargo avanzou e ad-
quiriu moita vida, quizais por
circunstancias específicas de Ga-
liza. Empezouse desde a nada,
cun proceso de institucionali-
zación que foi desde a procura
dunha sede para as institucións
até a construción dos edificios. A
ese proceso de formalización
doulle moita importancia porque
iso non é unha inercia senón un-

ha creación nova. Independente-
mente de quen gobernara todo
iso deulle a Galiza un novo va-
lor. Creouse unha burocracia
propia, que como todas tende a
expandirse, que consume os re-
cursos no propio país e tamén di-
namiza a economía. Ese aparato
reclama máis poder de decisión.

Vostede polemizou publica-
mente sobre a necesidade de
promover políticas públicas
que abordasen o estancamento
demográfico.

Sempre fun defensor de polí-
ticas de aumento demográfico,
porque un dos grandes proble-
mas da economía galega é o des-
poboamento, e non entendo que
non se lle dese a importancia que
ten. É unha perda de capital de

todo tipo, dun recurso económi-
co básico que ademais non se
obtén como unha máquina. O
discutíbel en todo caso é que po-
líticas segues para conseguilo.
Apenas se tomaron decisións e
non houbo resultados, porque
paradoxicamente o problema de-
mográfico galego é dun país de-
senvolvido, non subdesenvolvi-
do, aínda que con características
especiais, porque senón chama-
ría a unha inmigración que real-
mente non se recibe.

E ademais prodúcese unha
nova vaga de emigración galega.

Porque non se xerou activi-
dade económica para darlle em-
prego á poboación que viña do
baby-boom e tamén pola diferen-
za de salarios, porque en sectores
onde a man de obra galega é moi
competitiva procura mellores
condicións. Estou convencido de
que un goberno autonómico ten
capacidade para modificar estas
situacións: capturando investi-
mentos públicos ben investidos e
sobre todo privados, señan do
país, estatal ou do estranxeiro. O
problema principal de Galiza é
que non é capaz de captar ese ca-
pital que trae cartos, tecnoloxía e
mercados. Non me parece que os
partidos políticos tivesen unha
estratexia nesa dirección e hoxe
ao mellor pasou o tempo. Todo
iso sen descoidar a axuda ás em-
presas e sectores propios, sexa o
automóbil ou a construción. 

Fala de infancia na
conciencia de país, pero o pe-
riodo que analiza é de apenas
vinte anos.

É un período curto e fixéron-
se cousas moi importantes. E se
hai poucos estudos é porque aín-
da durante tempo se cuestionou a
importancia da autonomía e so-
bretodo se debía influír na eco-
nomía. Hai outro aspecto a con-
siderar. Eu afirmo que o goberno
do tripartito (1987-1989), foi o
que puxo en marcha os proxec-
tos principais da autonomía, por-
que antes fixéronse cousas, pero
nun periodo de inestabilidade na
que tiveron moito valor as actua-
cións de diferentes persoeiros. O
que pasa é que ese goberno de
González Laxe perdeu as elec-
cións. O periodo posterior estivo
moi condicionado polo goberno
de Madrid, as etapas máis auto-
nomistas foron cando non coin-
cidiron ambos.

Un cambio político en outu-
bro abriría outras perspectivas?

O cambio en sí é positivo por
natureza. A nosa sociedade ape-
nas tivo cambios políticos nestes
vinte e cinco anos, e iso proba-
belmente deriva da guerra civil,
que collera a Galiza nunha in-
fancia aínda maior como país.
Cargáronse a toda a intelligent-
sia e a sociedade civil, por asesi-
nato ou por exilio, e ese capital
social perdeuse para moitos
anos. A permanencia excesiva
do mesmo grupo dirixente non é
boa, e o que se pode esperar do
cambio é que se amosen proxec-
tos diferentes. Durante anos o
Partido Socialista, en Galiza es-
pecialmente, optou por unha po-
lítica estatalista ou municipal, e
mesmo tivo na secretaria xeral a
persoas como Francisco Váz-
quez, contrarias á autonomía, e
o BNG foi una organización que
só se consolidou a partir dos
anos 90. O cambio é positivo
aínda recoñecendo as inercias
que sempre pesan.♦
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Manuel Cao
‘O estatuto actual podería dinamizar

moito máis a economía’
XAN CARBALLA

Manuel Cao (Coles, 1954), ven de publicar A política económica da Xunta de
Galicia (A Nosa Terra), un pormenorizado estudo sobre o nacimento da autono-
mía e a capacidade do goberno galego para influír no devir económico. Profesor
na Faculdade de Económicas de Santiago, columnista habitual deste periódico,
Cao asegura que o cambio político pode derivar nun novo impulso económico.

PEPE FERRÍN / AGN



CÉSAR LORENZO GIL
José Sócrates será o próximo
primeiro ministro de Portugal.
Acabouse a cohabitación. O cen-
tro-esquerda ten todos os car-
gos e todas as responsabilida-
des outra vez para reorientar a
política económica e tirar o pa-
ís dunha fonda crise que, a pe-
sar das enquisas, non se tradu-
ciu nun aumento da abstención.

Dos 226 escanos xa asignados
–faltan por repartir os catro que lle
corresponden á emigración–, a es-
querda obtivo 142, case o 60 por
cento dos votos. O Partido Socia-
lista capitalizou a maioría absolu-
ta (con 120 membros na Asem-
blea), mais iso non significou a
perda de sufraxios para o Partido
Comunista (14 deputados) (coali-
gado nesta ocasión co Partido dos
Verdes) nin para o Bloco de Es-
querda (8 escanos); todo o contra-
rio: a esquerda en Portugal conse-
giu un grande éxito e está por ver
se o próximo goberno ten en con-
ta este xiro progresista.

O caso é que, analizando por
riba os resultados, parece claro
que os socialistas beberon moito
no caladoiro de votos do centro-
dereita. Houbo unha masa votan-
te tradicionalmente socialista que
abandonara o partido nas anterio-
res eleccións para castigar o gabi-
nete de António Guterres posibili-
tando a suba ao poder de José
Manuel Durão Barroso. O experi-
mento fracasou, as cousas foron a
peor, e aqueles votos regresaron. 

A baixa abstención (o 32 por
cento), denota que nesta ocasión a
mocidade si se mobilizou. Isto su-
puxo o espectacular aumento de
sufraxios para o Bloco de Esquer-
das, que pasou dos 150.000 votos
do 2002 aos máis de 364.000 do
pasado 20 de febreiro. O carisma
do seu líder, Francisco Louçã, e a

oportunidade dos seus lemas máis
chamativos (legalización do abor-
to e da mariguana; alterglobaliza-
ción e defensa dos homosexuais)
facilitou a súa penetración entre
as clases máis ilustradas e urba-
nas do progresismo.

O máis curioso é que este au-
mento do Bloco tampouco tivo co-
mo vítima o Partido Comunista.
“En Portugal, hai moita esquerda
que acoller”, dixo Jerónimo de
Sousa. E así é. O poderoso  PCP
voltou ao terceiro posto nestes co-

micios, cun aumento de máis de
50.000 votos. O electorado apre-
ciou o cambio de liderado –Carlos
Carvalhas era unha figura que es-
pertaba receo entre moitos votan-
tes– e confía en que a esquerda real
responda á necesidade de emprego
que vive, con urxencia, o país.

O peso da esquerda é algo que
o propio Sócrates tivo que reco-
ñecer. A pesar de que non preten-
de asinar ningún acordo co Bloco
ou co PCP, altos dirixentes do PS
xa se pronunciaron a prol de facer

políticas sociais e económicas
avanzadas en resposta á demanda
cidadá. O vindeiro gabinete in-
cluirá varios independentes e
aplicará, nos primeiros meses de
mandato, varias medidas de cho-
que contra o paro e a corrupción.

O naufraxio de Santana

A derrota do Partido Socialdemo-
crata (PSD) foi máis terríbel do
esperado e levou consigo tamén
os seus socios da dereita máis pu-

ra, o Partido Popular de Paulo
Portas. O propio Portas demitiu,
aínda que podería volver presen-
tarse á reelección, logo do pedi-
mento das xuventudes.

No PSD todo está máis escu-
ro. Pedro Santana Lopes acusou
os medios de comunicación e a
parte do seu propio partido de fa-
cilitar a súa derrota. “Houbo quen
quixo queimarme, e non o conse-
guiu”, afirmou na noite electoral.
En realidade, o futuro de Lopes na
política portuguesa xa está escrito.
El resístese a demitir e prefire vol-
ver “presentarse a unhas elec-
cións” no seo do partido. Mais o
resultado parece anunciado. O seu
competidor podería ser Luís Mar-
ques Mendes, ex ministro de
Asuntos Parlamentarios, centrista
convencido e partidario de rachar
os acordos cos populares.

Mendes xa intentara ser líder
do PSD no 2000, mais fracasou a
favor de Barroso. Hoxe, desde
Bruxelas, o ex primeiro ministro
olla con certo alivio como o bar-
co que el construíu e comezou a
afundir, desaparece nas augas
mentres el segue cos pantalóns
enxoitos. “É necesario que o po-
bo fale. Ás veces ten razón”, ex-
plicou, coma un oráculo délfico,
na noite electoral.♦
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Cavilación
serena
FRANCISCO RODRÍGUEZ

Hai momentos nos que cómpre cavilar serenamente. Aca-
bamos de pasar por un referendo consultivo, organizado
polo goberno a partir de dous datos previos para un triun-
fo esmagador: a adhesión acrítica e pasmona ao “europeo”
como entidade superior, interiorizada en gran parte da opi-
nión pública, e un formidábel aparello mediático de pro-
paganda oficial que non lle deixa resquicio á discrepancia
notoria. Estaremos de acordo en que apenas un terzo do
corpo electoral se expresou a favor, o que non deixa de sig-
nificar unha vitoria cativa e moi lonxana das intencións
gobernativas. Outra cousa é o que dixeron os medios, na
súa abafante maioría “sistemáticos”, cando subliñaron o
esmagante triunfo do “si”. Porén, o chamativo é a falla de
adhesión, de entusiasmo, de identificación cun proceso de
construción europea que significa a grande abstención, a
inesperada porcentaxe do “non” e do voto en branco. 

Inesperada, si. No BNG manexamos previamente como
aceptábel unha porcentaxe do 10% de nons na Galiza. Non
levamos, pois, ningún susto cuantitativo. Levamos unha
sorpresa, en contraste coa media estatal, o que non deixa de
preocuparnos. Tanto como constatamos que aquí na Galiza

houbo unha sintonía total, sen distorsións, no chamamento
ao si, entre o PP e o PSOE. A concreción electoral desta
confluencia reforzada exprésase de forma superlativa na
circunscrición de Ourense. Porén, a análise dos resultados
concello por concello en toda Galiza non permite facer un-
ha fácil síntese, ou mellor dito, impide tirar unha conclu-
sión simplista de carácter xeral, como non sexan as tópicas,
o que non quere dicir falsas, sobre o grao de consciencia
colectiva ou de politización da sociedade galega. En todo o
caso, a constatación empírica máis clara é que a maior par-
ticipación e o si máis esmagador prodúcese nos concellos
que non representan, para os
“europeístas” entusiastas do
Tratado, o que consideran e
denominan sociedade galega
“moderna”. Grave paradoxo,
no que sen dúbida debían cavi-
lar. Como os nacionalistas que
non votamos a prol do Tratado,
debemos ser conscientes de
que nunca debemos acomple-
xarnos nin acovardármonos
por opornos a un concepto de
modernidade, a un “europeís-
mo” suicida.

Definímonos perante un
proxecto estratéxico que nos
nega como pobo, perante un modelo social e económico
regresivo, inxusto e perturbador –coñecido por experien-
cia no país, esta “periferia” que é Galiza–, perante un de-
seño do mundo pouco esperanzador, perante unha concep-
ción oligárquica e pouco transparente da política. Esta
oposición, expresada no referendo, é lóxica, coherente co
que somos e co que aspiramos a construír, e lexítima en

democracia. O que realmente terían que cavilar algúns é
sobre cal sería a situación do BNG de ter dito que si ao
Tratado. Estaría padecendo unha crise grave de lexitimi-
dade, de credibilidade perante si mesmo e tamén de diso-
lución na sistemática ideoloxía que nos nega e anula. Esta
é a única crise insuperábel. Ou é que pensamos que todos
aqueles, a inmensa maioría (os do non, os do branco e os
da abstención), que non se adheriron afirmativamente ao
Tratado, poden proxectar contra o BNG as súas suspica-
cias, prexuízos e desconcertos porque nós tampouco o te-
ñamos feito? Non lle virán por aquí os problemas ao BNG.

Nin os de credibilidade nin os
de capacidade para actuar na
sociedade galega e para inten-
tar transformala en positivo.

Certamente hai que anali-
zar, tirar conclusións. Mais
teñamos a certeza de que as
dificultades para o noso pro-
xecto non provirán da nosa
posición coherente a respecto
do Tratado Constitucional.
Veñen de deficiencias, limita-
cións, problemas, de moi dis-
tinta índole, algunhas delas
internas, que os resultados do
referendo, iso si, expresan.

Persoalmente, penso que había anos que non tiñamos a
oportunidade nin a necesidade premente, obrigada polo
referendo de explicarnos politicamente, a fondo,  perante
a sociedade galega. As sociedades, e a nosa non é excep-
ción, necesitan, malia sexa con altofalantes de impacto li-
mitado, escoitar análises alternativas, xuízos críticos fun-
damentados desde a súa propia existencia real…♦

Sócrates deberá aproveitar a maioría absoluta para facer reformas estruturais

A esquerda varre en Portugal

‘O si máis esmagador prodúcese
nos concellos que non representan,
para os ‘europeístas’ entusiastas,
o que consideran e denominan
sociedade galega ‘moderna’”

A nova Assembleia
portuguesa
No paréntese, os resultados do 02

PS 120 (96)
PSD 72 (105)
PCP-PV 14 (12)
CDS-PP 12 (14)
BE 8 (3)

Faltan por asignar 4 deputados. A
maioría absoluta é de 116 escanos.

O próximo Primeiro Ministro portugués depositando o seu voto.



Vostede parece un globe-trot-
ter, pero dos que entraron na
sá de máquinas dos países. Co-
mo anda o mundo?

Despois de quince anos de
andar por aí fóra, eu diría que o
mundo é moi dinámico e hai que
estar participando nel. Habería
que esforzarse por estar nesa di-
námica económica e social, e por
darlles respostas aos problemas
do noso tempo.

De Washington a Pekín e
Tokio, sen esquecer Madrid e
Vigo. Que lle gustou máis?

Gustáronme moito a China e
o Xapón. A China, como un
exemplo de potencia emerxente
en política de liberalización e
transformación económica, e o
Xapón pola conservación de
moitas tradicións do mundo asiá-
tico ao mesmo tempo que expe-
rimentou un sorprendente desen-
volvemento económico.

Á China quedaralle xa pouco
da revolución de Mao Zedong.

A China saíu do longuísimo
túnel de decadencia no que en-
trou a fins do século XVIII e que
lle durou até mediados os anos
oitenta do século pasado. As re-
formas inspiradas por Deng Xao-
ping contribuíron a sacar aquel
enorme país dos seus repetidos
fracasos históricos e permitiron
que fose incrementándose o be-
nestar da poboación chinesa que,
partindo de niveis moi baixos,
mostrou un grande esforzo perso-
al por acceder a unha vida mellor.
A China, hoxe, vaise converten-
do nunha potencia que xa ocupa
o sexto lugar internacional.

Da revolución cultural ma-
oísta, nin rastro. Ou aínda
queda algo?

A China non rachou total-
mente con aquela época que sig-
nificou o progresivo illamento do
país, e que conduciu os chineses
ao seu empobrecemento. O que
fixeron os chineses foi aplicaren
pola vía práctica unha saída do
seu estancamento económico que
contrasta moito co que pasou, por
exemplo, na antiga Unión Sovié-
tica. Os rusos acometeron pri-
meiro a transformación política e
logo quixeron facer a económica
e non tiveron tanto éxito. Na Chi-
na foi diferente. Comezaron pola
transformación económica. Can-
do eu cheguei a Pekin, o que se
vía polas rúas era xente en bici-
cleta vestida con traxes estilo
Mao. Dous anos despois, anda-
ban en coche e nada de Mao. Aí é
onde se viu ben o éxito da políti-
ca liberalizadora dos chineses e
os perigos da vía rusa de cambios
que non foron acompañados dun-
ha adaptación do sistema econó-
mico á nova realidade.

A imaxe tópica que temos
hoxe da China é a dunha enor-
me fábrica de case todo que
dispón de man de obra barata.

Vostede o di. É unha imaxe
tópica. O que se está a vender da
China é que hai man de obra ba-
rata e moita eficacia laboral. Pois
haberá que asumilo e tratar de
ser o máis competitivo posíbel
con esa realidade, pero a China é
moito máis que todo iso. É unha
enorme realidade que está aí e
coa que haberá que cooperar in-
ternacionalmente baseándose na
solidariedade.

E do Xapón, que conta?
Hai quen di que ten algo que
ver con Galiza.

Os xaponeses son grandes ad-

miradores da súa paisaxe. Alí hai
grandes chairas, e eles son moi
coidadosos cos aspectos da natu-
reza e, como é ben sabido, gran-
des paisaxistas en temas de xardi-
naría. O sintoísmo, inspirador
dunha das súas crenzas relixiosas,
sitúa a deidade na natureza, os
campos, as árbores, e tenlle un

gran respecto á paisaxe. Na China
a paisaxe é secundaria. Eu non di-
ría agora mesmo que os galegos
nos parecemos nisto aos xapone-
ses. Desgraciadamente, en Galiza
asistimos a unha trivialización da
paisaxe e a un preocupante fenó-
meno de feísmo construtivo e
construción de vías públicas sen

respectar un elemento de identifi-
cación dos galegos tan importan-
te como é a paisaxe. A conse-
cuencia é que a nosa paisaxe está
sufrindo un enorme deterioro,
que oxalá a nova Lei do Solo ve-
ña resolver algo. Entre nós o que
falta son obxectivos claros para
saber a onde temos que ir.

O que lle preguntaba é se
hai algo que nos faga parecidos
aos xaponeses.

E eu respondíalle que no Xa-
pón hai chairas moi grandes e
montañas moi abruptas. Pero ta-
mén hai rías parecidas ás nosas.
Os xaponeses teñen unha inte-
racción mar-montaña que se pa-
rece algo á de Galiza. E logo hai
case unha mesma querencia po-
los peixes. No carácter das per-
soas, hai algunha afinidade pero
os xaponeses destacan polo seu
espírito de equipo, de adhesión á
empresa e o traballo de por vida.
Tanto no Xapón como na China,
hai unha espiritualidade moi es-
pecial que vencella moito os
seus habitantes coa terra e coa
paisaxe. No Xapón tamén hai,
como en Galiza, unha cultura da
peregrinación, especialmente re-
flectida no templo de Ise.

Dende a súa experiencia,
que destacaría do carácter dos
xaponeses?

O seu respecto polos valores
tradicionais. Están moi vivos en-
tre eles os valores das artes, os
oficios e as artesanías antigas.
Por exemplo, a súa cerámica tra-
dicional é moi apreciada. O tea-
tro, as artes marciais, etc. No Xa-
pón hai escolas que miman e
conservan a cultura anterga, o
que eles chaman tesouros na-
cionais, e que transmiten a través
de mestres moi apreciados.

Atrévese a sinalarlles algún
defecto?

Quizais unha certa erosión da
individualidade. Xa o din eles mes-
mos, o cravo que sobresae é o que
recibe o martelazo. No Xapón hai
moita menos iniciativa individual
que aquí. Na China, o individualis-
mo é máis grande, pero tamén son
moi respectuosos co seu pasado.

Que ensinanza trasladaría
vostede a Galiza dende a súa
experiencia asiática?

A Galiza o que lle falta é dina-
mismo. En todos os ámbitos, in-
cluído o intelectual e o social. E
sóbralle algo de política das cou-
sas. Quizais lle sería bo o principio
xaponés de traballar todos xuntos
por conseguir algo definitivo. Ta-
mén é certo que cambiaron moito
as cousas nos ámbitos da iniciativa
particular e das empresas. Hai aín-
da poucos anos ninguén podería
dicir que Galiza ía ter catro ou cin-
co empresas asentadas no mundo
con moita proxección. O camiño
que seguir ten que ser o de traba-
llar todos xuntos no fin dunha idea
ou dun conxunto de ideas que pro-
movan o desenvolvemento do pa-
ís e a integración de Galiza respec-
tando as súas tradicións no ámbito
da modernidade.

Vostede traballou no Fon-
do Monetario Internacional.
Para que serve un organismo
coma ese?

Para favorecer a estabiliza-
ción económica e controlar o
edificio internacional financeiro.
A súa misión é a de manter a es-
tabilidade internacional.

Si, pero consegue facelo?
O Fondo ten sido moi critica-

do polos seus fracasos, pero ta-
mén tivo grandes éxitos que pa-
saron desapercibidos.

Coma cales?
O Brasil é un caso. Turquía

pode ser outro. A Arxentina ten
pasado por situacións moi deli-
cadas, pero que tería pasado sen
a axuda do Fondo Monetario In-
ternacional?♦
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Fernando Varela
‘O éxito da China foi apostar antes

polos cambios económicos
que polos políticos’

PERFECTO CONDE

Fernando Varela (Ourense, 1956) licenciouse de Medicina e Economía e, despois de curar enfer-
mos en Celanova e Bande, durante un corto espazo de tempo, decidiuse pola segunda especiali-
dade. Fíxose técnico comercial e económico do Estado e entrou no Ministerio de Economía e Co-
mercio como director territorial en Vigo (1986-1988). Bolseiro da Fundación Fulbright, fixo un
master de Administración Pública na universidade norteamericana de Harvard, e foi logo desti-
nado a Pekín como conselleiro comercial da embaixada e xefe da oficina comercial española
(1989-1991). Da China pasou ao Xapón como representante do Banco de España e agregado da
embaixada española. En total, nove anos en Asia desempeñando cargos de importancia antes de
volver a Madrid, en 1998, como subdirector de Fomento Financeiro do Ministerio de Comercio.
No 2000, pasou a traballar no Fondo Monetario Internacional, en Washington, até que regre-
sou á súa terra, o ano pasado, para integrarse no Tribunal Galego de Defensa da Competencia. 

P. CONDE



Bush é a UE veñen de selar un-
ha nova etapa de cooperación.
Os líderes europeos saudaron o
presidente norteamericano na
súa visita a Europa coa que pre-
tenden pechar as diferencias
xurdidas coa guerra do Irak.
Bush saudou a Zapatero cun
“hola, ¿que tal, amigo?”, en cas-
telán. Europeos e norteameri-
canos sinalaron que son moitas
e extremadamente importantes
as coincidencias entre un e ou-
tro lado do Atlántico. A OTAN
dirixirá militarmente o conglo-
merado EE UU-UE. Os dirixen-
tes europeos, Zapatero entre
eles, anunciaron xa a súa parti-
cipación na “reconstrución” de
Irak tras as eleccións. 

Os que non están tan conten-
tos da visita de Bush son os ale-
máns de Maguncia-Wiesbaden,
segundo informa, desde Alema-
ña, Franck Meyer. A rexión que-
dou parada pola chegada do pre-
sidente. Os vos no xigantesco ae-
roporto de Frankfurt foron sus-
pendidos durante unha hora. Ta-
mén foi detido o tráfico ferrovia-
rio e grupos de policías soldaron
as tapas dos sumidoiros e retira-
ron os buzóns. Algúns cidadáns
protestaron dicindo que tiñan a
impresión de que “a poboación
sobraba”. Moitas persoas tiveron
que coller o día libre, porque lles
resultaba imposíbel chegar aos
seus lugares de traballo debido
aos controis policiais.♦

Nº 1.165 ● Do 24 de febreiro ao 2 de marrzo de 2005 ● Ano XXVIIIA nova
guerra
nuclear
G. LUCA

Que son as balas de ura-
nio? Unha munición
nuclear que pode per-

forar as blindaxes dos tanques
e as paredes de formigón
reforzado das casamatas. 

Despois de atravesar
coma manteiga a coiraza dun
blindado de última xeración,
a carga de uranio non se
desintegra, no senso nuclear,
pero produce unha fusión de
200.000 graos que consome
a vida nun instante. Lembran
a foto dun soldado queimado
vivo dentro dun tanque
durante a operación
Treboada do Deserto, contra
o sur do Iraq en 1991? 

Aquela instantánea
mostraba que un tanque xa
non serve de protección con-
tra as novas balas. Outras fo-
tografías menos coñecidas
revelan nenos e maiores co
corpo lañado pola bóla de lu-
me das balas de uranio. Non
estaban en ningunha trinchei-
ra senón no dormitorio das
súas casas en bairros residen-
ciais de Basora, tamén no 91.

En 1999, helicópteros e
avións da OTAN arrasaran
coas estas balas radiactivas
os tanques do exército iugos-
lavo en Cosovo, cun resulta-
do parecido ao dos arcabuces
e culebrinas dos españois
contra escudos e arcos dos
aztecas. Na II Guerra do
Golfo as balas de uranio xa
se disparan dende armamen-
to lixeiro cun poder de pene-
tración e destrución superior
ao dunha granada anti-
tanque. As posicións da
resistencia no aeroporto de
Bagdad e en Faluia non
foron conquistadas, na acep-
ción bélica tradicional, senón
carbonizadas.

O poder das balas de ura-
nio é comparábel ao da
pólvora contra as frechas, o
tanque contra o fusil, a avia-
ción contra a artillaría e
infantaría tradicionais (sen
arma aérea, a República per-
deu a Batalla do Ebro), o mí-
sil contra os obuses. O seu
explosivo procede do mesmo
residuo dos reactores nuclea-
res que deitaba unha empresa
inglesa na Foxa Atlántica.
Está formado por plutonio,
uranio 236 e neptunio que
perderon parte da súa radiac-
tividade despois de seren
usados para producir enerxía. 

O exército de Bush xa ten
un sistema para exportar os
molestos lixos nucleares que
ninguén quere e tanto encare-
cen a electricidade de orixe
atómica: dispararllos aos
pobres. Só na I Guerra do
Golfo, ciscaron 75 toneladas
e 127 no que vai da II, cunha
radiactividade que representa
dez mil veces a bomba de
Nagasaqui, segundo Eliot
Winberger. E o que non mata
por fusión contamina mortal-
mente por radiación.♦

O Partido Socialista (PS), liderado por José
Sócrates, acadou o pasado domingo, 20 de
febreiro unha vitoria histórica en Portugal,
obtendo a primeira maioría absoluta para a
súa formación nunhas eleccións lexislati-
vas. A magnitude da vitoria do PS foi pro-
porcional á intensidade da derrota do Parti-
do Socialdemócrata (PSD), de Pedro Santa-
na Lopes. Un 45,04% fronte ao 28,7%, ni-
vel de respaldo suficiente para calibrar as
posibilidades de subsistencia política do ex
alcalde de Lisboa, obrigado a convocar un
congreso extraordinario que se celebrará
nos próximos meses. O que conta xa non é
o seu nivel de apoio, en por si reducido, se-
nón o nivel de rexeitamento que suscita a
súa figura e o seu rancio populismo. Luís
Marques Mendes apunta como rival.

A onda expansiva desa catarse no epicen-
tro da vida política portuguesa tivo outras
manifestacións salientábeis. En primeiro lu-
gar, o CDS-PP, da man de Paulo Portas, mi-
nistro de Defensa, non puido evitar que a co-
rrente de retroceso tamén o arrastrase, per-
dendo dous deputados e forzando a dimisión
da súa figura mais representativa. Portas le-
vaba sete anos liderando esta formación, en
tempos testemuñal, e conseguira transforma-
la nunha opción de goberno. Nesta ocasión,
aspiraba a saltar a barreira dos dous díxitos e
quedouse no 7,26%. Tivo, con todo, a coraxe
e a decencia de excluír a súa continuidade,
nun exemplo de coherencia, por certo, tan au-
sente na política que se desenvolve no outro

estado da península. A fin de contas, soamen-
te retrocedeu en dous deputados.

En segundo lugar, a confirmación e ascen-
so da CDU. Jerónimo de Sousa, quen desen-
volveu unha campaña tan esgotadora que no
último debate fóiselle literalmente a voz, evi-
tou a desfeita da formación que lidera o Parti-
do Comunista, beneficiado pola elevada parti-
cipación, do 65% e su-
perior ás expectativas,
recollendo boa parte do
voto de castigo da derei-
ta e afincándose nunha
terceira posición moi
honrosa, seguido moi de
perto polo Bloco de Es-
querda (BE) de Francis-
co Louçã, que competía
por esa mesma posición.
Jerónimo superou con
creces as feblezas do
seu antecesor no cargo,
Carlos Carvalhas, e in-
xectou ánimo, tan nece-
sario, nas filas comunistas. En terceiro lugar,
cabe destacar precisamente o forte aumento
do Bloco, que pasa de 3 a 8 escanos, cun
6,38% do sufraxio (7,57% para a CDU). O
BE cumpriu á vontade as previsións e mesmo
pode dicirse que as superou cabalmente; fa-
llou, non obstante, no obxectivo de impedir a
maioría absoluta do PS, o que lle resta capaci-
dade de influencia. Por último, en cuarto lu-
gar, cabe destacar, no seu conxunto, o xiro á

esquerda da política portuguesa, moi pronun-
ciado, abrindo un novo ciclo político que dei-
xa o centrodereita en condicións moi ruinosas
e unha esquerda na que os signos de renova-
ción apuntan tempos de mudanza. 

O PS poderá gobernar con toda tranquili-
dade pero a situación de Portugal non permi-
te alegrías e as voces que reclaman cambios

estruturais na economía
portuguesa para lles pór
fin aos tempos de incer-
teza son poderosas e in-
fluentes. Como reducir
o déficit público e facer
da sanidade e a educa-
ción servizos eficien-
tes? Como facer mais li-
vián o estado e aumen-
tar o emprego? O ciclo
de recesión provén de
2002 e reverter a situa-
ción non será doado.

Sócrates conseguiu
o que nunca puideron

lograr nin Mário Soares nin Antonio Gute-
rres, o seu mentor. Todo un éxito, maior do
esperado. Social demócrata de centro es-
querda de inspiración nórdica, ninguén sabe
se buscará e dará atopado un modelo escan-
dinavo para Portugal. “Que Deus o ajude”,
como salientaba o editorial do Diario de No-
ticias na segunda feira.♦

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

Tres vitorias
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Social demócrata
de centro esquerda

de inspiración nórdica,
ninguén sabe se Sócrates
buscará e dará atopado
un modelo escandinavo

para Portugal”

A.N.T.
Irak ten entre 27 e 28 millóns de
habitantes. Non hai datos ofi-
ciais, o que de por si é bastante
significativo, sobre o número de
cidadáns en idade de votar, pero
as principais estimacións falan de
20 millóns. Dado que para exer-
cer o voto era obrigado anotarse
previamente (igual que nos Esta-
dos Unidos) e dado que os anota-
dos foron 14 millóns, resulta que
hai xa seis millóns (o 30%) que
por unha ou outra razón decidi-
ron de antemán no participar nas
eleccións, un número que de por
si abondaría para falar dunha im-
portante abstención. 

Finalmente, nas eleccións,

votaron só oito millóns e medio
de persoas. Se calculamos a par-
ticipación sobre o número total
de cidadáns con dereito a voto,
como é o correcto, e non só sobre
os inscritos, temos que votou só o
40% da poboación. Unha porcen-
taxe bastante inferior á ofrecida
ao principio oficialmente.

Mais, cabe aínda facer outra
análise dos resultados. Deberia-
mos ter en conta que deses oito
millóns e medio de votantes, 2,2
eran kurdos, etnia que votou
nunha porcentaxe do 80%, e,
aínda que o seu voto valga
igual, a súa problemática a res-
pecto da ocupación é bastante
distinta á do resto.

Como os kurdos con dereito
a voto eran pouco máis de tres
millóns, resultará finalmente
que, dos 17 millóns de árabes
con dereito a voto, só emitiron o
seu sufraxio seis millóns e pou-
co. O que significa que so un ter-
zo da poboación árabe se ache-
gou ás urnas.

Se ademais se conta con que
unha parte da poboación está a
soldo directo do continxente mi-
litar estranxeiro e que a súa obri-
ga, pola conta que lle tiña, era
votar, teremos que non máis do
30% da poboación árabe votou
por decisión propia.

A isto aínda cabe engadir que a
maioría dos 6,3 millóns de votan-

tes árabes pertencen á relixión xií-
ta que, á súa vez, nas dúas terceiras
partes, segue ao aiatolá Ali al Sis-
tani. Este importante grupo ato-
pouse de súpeto coa posibilidade
de chegar ao goberno sen ter que
pagar por iso ningún prezo. Sistani
parece disposto a aceptar proviso-
riamente as concesións norteame-
ricanas, mais contando os días pa-
ra que os ocupantes deixen o país. 

A pregunta é, entón, con que
apoios reais contan os norteameri-
canos no Irak? Pois cos do pri-
meiro ministro Alaui, que recibiu
o 13% dos sufraxios, mais que,
tendo en conta a análise anterior,
non representan máis que a un 8%
dos iraquís en idade de votar.♦

O mandatario pronorteamericano iraquí
só recibiu o 8% dos votos

Bush recibido por un forte control policial

Buhs e Zapatero (de costas). O inicio dunha amizade?



CÉSAR LORENZO GIL
Cando a Liga dos Campións se
transforma en Copa de Euro-
pa, comeza o fútbol de verdade
na elite europea. A emoción e a
necesidade de gañar fai xurdir
nos mellores xogadores toda a
súa técnica. Se se fracasa, xa
non hai tempo para reaccionar.

Só o Lyon parece ter decidido o
seu pase aos cuartos de final tras
a ida dos oitavos de final da Li-
ga dos Campións. Os franceses
venceron 0-3 en Bremen, diante
do Werder, e terano ben doado
para manteren a súa renda na ca-
sa. O resto dos encontros dos
vindeiros 8 e 9 de marzo están
no aire. Os máis atraentes se-
guen a ser o Chelsea-Barcelona,
Juventus-Madrid, Inter-Porto e
Milan-Manchester U.

O duelo de trens do Camp
Nou resolveuse coa emoción
agardada, cun punto tráxico
que protagonizou o Barcelona.
Os cataláns levaron o peso do
encontro os 90 minutos e até o
gol que marcou o Chelsea foi
en propia meta. A desvantaxe
do autogol de Belletti creou
certa ansiedade nos blaugranas,
certo efecto Atlético de Madrid
(único equipo que gañou en
Barcelona este ano), só supera-
do grazas á expulsión do dian-
teiro Drogba e á boa resposta
do debutante na competición
Maxi López. O ariete arxentino
marcou o 1-1 e deu a asistencia
do gol da vitoria que fixo
Eto’o.

Contodo, este resultado é ben
escaso e ten trampa. O Chelsea
poderá pasar cun 1-0. En Barce-
lona esperan que iso nunca acabe
por cumprirse grazas á alta capa-
cidade goleadora do seu equipo.

O mellor do encontro foi en-
tender que o Barcelona segue a
defender un modelo de fútbol
ofensivo total que non ten com-
paración entre os demais quince
clasificados nesta segunda fase
da competición. O Chelsea é un
equipo moi inglés adubiado cun-
ha salsa portuguesa rica en pases
longos, excelente defensa e efi-
cacia absoluta: vaia, a receita do
Porto campión de Europa o ano
pasado.

Xustamente, o Porto deste
ano, terá ben difícil pasar aos
cuartos de final. No Dragão, os
branquiazuis sufriron moitísi-

mo diante dun poderoso Inter
que comandou Adriano. O nixe-
riano Martins fixo o 0-1 na pri-
meira parte e os lusos só puide-
ron empatar no minuto 61. Os
italianos foron moi superiores e
Vítor Baía tivo que intervir en
varias ocasións para esconxurar
o perigo nas botas de Christian
Vieri. Na volta, os portugueses
parten con clara desvantaxe. O
seu propio adestrador, Coucei-
ro, xa anunciou que “unha de-
rrota en Italia non sería a fin do
mundo”. Os dragões están a pa-
sar un ano ben complicado, pri-
meiro pola falta de adaptación
dos substitutos das moitas bai-
xas do plantel do ano pasado,
segundo pola saída do adestra-
dor Víctor Fernández e terceiro
pola fortaleza da liga portugue-
sa, meirande ca no ano anterior
para o equipo portuense.

A táctica e a técnica

Juventus e Madrid terán que di-
lucidar en Delle Alpi unha vella
batalla no fútbol. Que ha primar

nun equipo, a técnica ou a tácti-
ca? O adestrador italiano, Fabio
Capello, é un mestre do xogo co-
lectivo, un artesán na composi-
ción de complicadas engranaxes
que en troques de daren a hora,
garanten bos resultados. Extre-
mista das ideas futbolísticas do
seu país, terá que arriscar diante
dos madridistas. O seu habitual
sistema non serve para lograr o
2-0 que precisa.

Pola súa parte, Wanderley
Luxemburgo, aposta pola técni-
ca, polo talento dos “descansa-
dos” galácticos. En Europa, Zi-
dane, Raúl, Beckham e Figo cré-
cense e diminúese a ronaldode-
pendencia. A falta de “xogo de
equipo”, os brancos precisan do
enxeño individual para saír ben
parados da viaxe a Torino.

O Milan deu unha poutada en
Manchester. Un gol de Hernán
Crespo puxo as cousas no seu si-
tio nunha Europa algo desacos-
tumada, nos últimos anos, ao es-
tilo italiano. Incluso os propios
milanistas apostaran noutras
ocasións por un xogo máis com-

binativo e alegre, aproveitando o
talento de moitos dos seus xoga-
dores. Este ano, tal e como se viu
en Inglaterra, non hai lugar para
o espectáculo. O dianteiro arxen-
tino aproveitou un erro do por-
teiro Roy Carroll e a dura defen-
sa rossonera parou en seco os
ataques de Quinton Fortune,
Ryan Giggs e Wayne Rooney.
Certo é que os red devils están
un tanto deslucidos esta tempada
e non conseguen arrancar con to-
dos os seus efectivos, mais o vis-
to en Old Trafford é unha mágoa,
tendo en conta que este enfronta-
mento ole a final europea (xo-
gouse no 2003).

No resto de partidos, ademais
do bo momento do Lyon (marca-
ron Sylvain Wiltord, Diarra e Ju-
ninho Pernambucano), hai que
salientar as vitorias locais do Ba-
yern München por 3-1 diante do
Arsenal e do Liverpool perante o
Leverkusen, por idéntico resulta-
do. No restante partido, o PSV
Eindhoven holandés bateu pola
mínima o Monaco, actual sub-
campión de Europa.♦
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Uns tanto
e outros
tan pouco
MANUEL PAMPÍN

Non hai tanto, era só
un pasatempo para
os barrigudos

veteranos; para que os ami-
guetes se reunisen de vez en
cando a suar. Non servía de
nada, porque despois viñan
as tapas e as cervexas.
Había moi poucos pavillóns
de deportes. A Xunta aínda
non enchera Galicia desas
horrorosas naves industriais
con piso de cemento
denominadas
“polideportivos”.

Eran os albores do
fútbol sala. Un sucedáneo
do “fútbol grande” que
agora fai furor e representa
o único motivo de
triunfalismo para a España
do balón. A selección espa-
ñola proclamouse
campiona de Europa (hai
dous meses xa logrou o
mundial), pero as
televisións foron máis xene-
rosas con asuntos coma o
paripé matrimonial de Ro-
naldo ou o novo fillo de Da-
vid Beckham. Agardo que o
comité de sabios de TVE
tamén se pronuncie sobre
estes criterios informativos.

Saben canto vai cobrar
cada xogador español por
gañar o Europeo? 10.000
euros. Unha miseria se o
comparamos cos “deuses
do céspede”; por unha Eu-
rocopa, Raúl e compañía
meterían no peto trinta ou
cuarenta veces máis cartos.
E a xente segue cada vez
máis o deporte do parqué;
o partido España-Rusia po-
lo título foi visto por dous
millóns de persoas, cifra –á
marxe do fútbol– só
superada este ano pola
final do mundial de
balonmán.

E Galicia reflecte a mes-
ma marxinación da
especialidade. De 16
equipos na división de hon-
ra, tres son galegos
(Lobelle, de Santiago,
Azkar, de Lugo e Caloto,
de San Xiao, Sarria), pero
agás os xornais locais, o
resto non fala practicamen-
te deles. Nos telexornais de
deportes danlle máis
importancia e minutos a
unha rabuñadura de
Valerón no dedo maimiño
que aos bos resultados dun
cadro galego.

O adestrador español de
fútbol sala dixo estes días
que os seus xogadores se
excitan co cheiro a vitoria.
Raúl e compañía só se exci-
tan coas primas
(económicas) por vencer a
San Marino. Sóalles de algo
o proverbio chinés que di
“as árbores tortas xamais
se endereitan”?♦

As eliminatorias devolven a emoción ao fútbol de elite

‘Delicatessen’ na Liga dos Campións

Catro triunfos consecutivos teñen no fútbol o
mesmo efecto ca catro pagas extra na conta
corrente de calquera, mudan a perspectiva
das cousas, fan amolecer as dores nos zapa-
tos e, como diría a Coca-Cola, fan que vexa-
mos a vida doutra cor. Algo así lles está a pa-
sar a moitos xornalistas de Vigo e incluso a
algún afeccionado, que até pensa en ir a Ba-
laídos máis acotío. De socato, a bancada uná-
nime repite o que le e escoita: o Celta xoga
ben por fin. Agora si que dá gusto velo xogar.

Este cambio de óptica é certo só a medias

e responde a aquel vello tópico de “nin antes
tiñamos tanto pelo nin agora estamos tan cal-
vos”, ou viceversa. Fernando Vázquez non
mudou o sistema, os xogadores son máis ou
menos os mesmos (Roger Guerreiro, a ficha-
xe brasileira de inverno, aínda non debutou,
e Julio Perera xogou dous partidos como su-
plente) e o modelo de fútbol é idéntico ao
empregado na meirande parte dos partidos. É
máis, houbo encontros dos gañados nos que
os célticos non mereceron a vitoria e outros
onde a fortuna se puxo do seu lado.

Para entender a súpeta eurforia, hai que
ollar a clasificación. A segunda división está
composta por 22 equipos frenéticos e inestá-
beis, incapaces de seren regulares. Por ese
motivo, cando un dos convois consegue dei-
xar de ir en ziguezague, agatuña rapidamen-
te pola árbore da táboa. Iso sempre o soubo
Fernando Vázquez. Por iso sacrifica o fútbol
cada domingo no altar do gol, por ese moti-
vo soterra baixo a alfombra calquera trazo de
espectáculo e afórcao, ben axudado por Jan-
dro ou Sava, por exemplo.♦

O Celta xoga mellor?
C. LORENZO

Xogada do único gol do partido Madrid-Juventus, do 22 de febreiro.



Fantasporto
cumpre 25 anos
Até o sete de marzo celébrase na cidade
do Porto un dos festivais máis destacados
dentro do xénero de cine fantástico, o
Fantasporto que cumpre vinte e cinco
anos. Para festexalo o festival ofrece du-
rante quince días duascentas proxeccións.
Este ano presentase a competición unha
película galega, A promesa, unha longa-
metraxe dirixida por Héctor Carré. No
programa do festival está previsto ade-
mais da preestrea de diversas películas,
todo un ciclo especial de concertos, no
que participará o día 25  Milladoiro.♦

Murado premio
Fernández del Riego
Miguel Anxo Murado vén de ser o ga-
ñador do premio de xornalismo Francis-
co Fernández del Riego polo artigo
Chamadas perdidas, publicado en La
Voz de Galicia. O escritor toma a imaxe
dos teléfonos móbiles das vítimas do
atentado do 11 de marzo soando tras a
explosión como fío condutor do artigo,
un traballo no fai referencia á universa-
lidade da traxedia. Doutra banda, tamén
se fallou o premio Julio Camba, que re-
caeu en Eugenio Fuentes por Los zapatos.
Convocados por Caixanova os premios
están dotados de doce mil euros cada un.♦

Arranca o ciclo
de jazz ibérico
O concerto do pianista portugués Bernar-
do Sassetti dá comezo o sábado 26 ao ci-
clo de jazz ibérico que se desenvolverá até
o vindeiro 12 de marzo na cidade de Pon-
tevedra. O ciclo, co que se pretende dar a
coñecer ao público as novas tendencias
dentro deste estilo musical polas que se
están a levar a cabo na península, inclúe
ademais as actuación de Baldo Martínez,
un dos galegos que máis está a innovar
neste eido, que actuará co seu grupo, e a
de Alberto Conde Trío. Todos os concer-
tos terán lugar no Teatro Principal.♦

amón María del Valle Inclán segue es-
pertando interese e admiración. O Mu-
seo de Pontevedra acolleu entre o 23 e
o 25 de febreiro un encontro sobre a
súa figura coa presenza do dramaturgo

José Luis Alonso de Santos, Damián Villalaín ou
Lorenzo Silva, entre outros. A literatura vén de
perder dúas figuras controvertidas. O cubano
Guillermo Cabrera Infante faleceu en Londres. O
seu Tres tristes tigres está considerado un libro
fundamental para entender La Habana da efer-
vescencia da revolución castrista. O que fora en-
tusiasta admirador de Fidel Castro, acabou exilia-

do e se converteu en símbolo do anticastrismo
cultural. Nos EE UU suicidouse Hunter S.
Thompson, un dos renovadores do xornalismo
na década do 1960, creador das reportaxes gon-
zo, que mesturaban realidade e ficción en rela-
tos en primeira persoa. O seu traballo máis so-
nado, Medo e noxo en Las Vegas, fora levado ao
cine por Terry Gilliam. Esta semana tamén sou-
bemos que os estudantes de todo o Estado terán
a opción de escolleren aprender algunha das
linguas cooficiais. Un galego poderá aprender
catalán, un andaluz, vasco, e un madrileño, gale-
go, viva onde viva. Que éxito terá a iniciativa?♦
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CCAASSAARREESS



A.N.T.
O vindeiro 9 de marzo, no
Centro Social de Caixanova,
presentarase o libro Carlos
Casares, os amigos, as imaxes,
as palabras, editado por A No-
sa Terra en colaboración coa
Fundación Carlos Casares. O
acto que coincidirá co ter-
ceiro aniversario da súa mor-
te, servirá de homenaxe ao
lembrado escritor ourensán.

“Este libro reflicte ben as tres
adicación de Carlos: Galicia, a
literatura e a amizade. Foi un
home que aprendeu en Ramón
Piñeiro a amar e a servir o seu
país, que nunca quixo ser outra
cousa que un escrior e que go-
zou plenamente do mundo a tra-
vés da xente, dos amigos, das
palabras e da vida compartidas”.
Son palabras de Kristina Berg,
presidenta da Fundación Carlos
Casares, no limiar do libro Car-
los Casares, os amigos, as ima-
xes, as palabras. O traballo é o
segundo produto do convenio de
colaboración asinado por Edi-
cións A Nosa Terra e a funda-
ción hai case dous anos, cuxo
primeiro froito fora un libro bio-
gráfico de Ramón Loureiro.

O libro que agora se presen-
ta é unha homenaxe e un perco-
rrido fotobiográfico sobre unha
das figuras máis populares da
nosa literatura contemporánea.
Sesenta amigos sitúan anécdo-
tas, sucedidos, actividades polí-
ticas, experiencias literarias,
xuntando un mosaico que axu-
da a construír a biografía, trun-
cada demasiado cedo, dun Ca-
sares comprometido e epicúreo.

Estruturado en seis décadas,
que permiten armar un fío bio-
gráfico elaborado sinteticamente
por Damián Villalaín, acompaña-
do dunha cronoloxía das súa vida
e obras literarias o libro arrinca
co emocionante relato de infan-
cia do seu irmán Xavier Casares.
“Había en Xinzo unha emisora
local da que, sendo xa mozo, foi
locutor Carlos. Tiña un espazo fi-
xo que facía co seu amigo Mano-
lo Dobaño, que se chamaba “Or-
to y Grafo”,  profesor e alumno,
no que dun xeito lúdico explica-
ban o uso correcto do idioma.
Polo Nadal facíase unha retrans-
misión–festival no cine Antela.
Nun destes festivais, foi a primei-
ra vez que vin a Carlos subido
nun escenario facendo unha pa-
rodia con este programa.  Che-
gou a retransmitir, a través dun
magnetofón, a chegada dunha
carreira ciclista que celebraran en
Sabucedo, pola festa do Santo
Antonio, con entrevista incluída
ao gañador(...) A vida en Beiro,
por ser verán, permitía un contac-
to permanente coa natureza. Ha-
bía acontecementos moi espera-
dos, como eran a malla na eira
comunal, coa participación de to-
dos os veciños, ou cando se cocía

no forno do lugar,  que nos per-
mitía facer figuriñas de pan, bi-
cas de azucre ou asar patacas nas
brasas,  que comiamos alí mis-
mo.  Outro acontecemento moi
esperado era o día da semana que
iamos, á primeira hora da mañá,
coas mulleres que traballaban na
casa, lavar a roupa ao Repolar,
que eu identifíco como o Carpa-
zal d’O sol do verán. Levabamos
a comida,  metiamonos nas po-
zas, xogabamos polo monte, e re-
gresabamos pola noitiña. Ás ve-
ces iamos coller o cornello do
centeo. Ao final do verán viña un

home que o cambiaba por merca-
doría que traía con el: vaixelas,
azucreiros de cristal, xerróns...
Todo un acontecemento”.

A suma de diferentes autores
e a referencia a acontecementos
tan distintos son a marca dife-
rencial deste libro, concebido
estreitamente coa propia familia
de Casares que facilitou o acce-
so a todo o seu arquivo persoal.
Xunto ás colaboracións de seu
irmán, están tamén as dos seus
fillos Christian e Hokan. Ami-
gos da mocedade como María
Xosé Pérez Meixeira ou Julio

Losada, moitos escritores que ti-
veron relación con el, Marcos
Valcárcel, Vítor Vaqueiro, An-
tón Riveiro Coello, Luis Gonzá-
lez Tosar, Antón Baamonde,
Bieito Iglesias, Marina Mayoral,
Xosé Carlos Caneiro, Luís Su-
ñén, Xavier Alcalá, Marilar
Aleixandre, Inês Pedrosa,...
Amigos de moitos oficios, Gui-
llermo de la Dehesa, os irmáns
Juan ignacio e Xosé María Fon-
seca Moretón, Julio Fernández
Gayoso, Carlos Fernández, Ma-
nuel Janeiro, Manuel Guede,
Camiño Noia, Basilio Losada,

Olivia Rodríguez, Xosé Carlos
Martínez-Pedrayo, Arturo Lez-
cano, Francisco J. Gil, Gustavo
Adolfo Garrido, Modesto López
Bouzas, Xosé María Dobarro,
Manuel Rodríguez Álvarez, Do-
lores Vilavedra, Miguel Anxo
Fernández, Ramón Loureiro,
Pedro X. Blancollano, Teresa
García-Sabell, José Viale Mou-
tinho, Xosé Luis Méndez,... Po-
líticos como Manuel Fraga e
Xesus Pérez Varela, compañei-
ros no Consello da Cultura, que
presidía, como Alfonso Zulueta,
o seu sucesor, Antonio Montero
ou Henrique Monteagudo, ou
editores como Vítor Freixanes,
Fabiola Sotelo, Francisco Rodrí-
guez e Xosé Manuel Soutullo.

Unha anécdota contada por
Gustavo Adolfo Garrido, moi
ao xeito das que o propio Ca-
sares contaba na súa sección
diaria Á marxe en La Voz de
Galicia, ilustra o tono de lem-
branza de moitas das colabora-
cións, “compartir sequera tan
breves momentos na súa com-
paña, momentos que atesouro
no corazón, foi unha das cou-
sas máis grandes que me suce-
deron na vida. Aínda me falan
as súas voces cando os leo e
aínda podo ver, ao pasar diante
do Monterrey, a don Gonzalo
Torrente cruzando a beirarrúa
do brazo de Miguel Viqueira
dirixíndose ao coche que Car-
los Casares vén de abeirar, e a
min abríndolle a porta atento
ao chanzo traizoeiro e volvo
escoitar á señora do vestido
floreado que lle di á súa amiga:
“Fíxate, é Torrente Ballester, o
dos Gozos. Aquel é o chofer e
estes os escoltas”.♦
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Sesenta amigos contan as anécdotas
O libro Carlos Casares, os amigos, as imaxes, as palabras
preséntase o 9 de marzo, coincidindo co terceiro cabodano

En Trasalba, na festa anual de omenaxe a Otero Pedrayo. De esquerda a dereita, Carlos Fernández, Gustavo Adolfo Garrido, Xan
Bouzada, Carlos Casares, Nélida Piñón, Alberto Barciela e Xavier Casares.

Debuxo de Pedro de Llano de Casares diante da casa do seu admirado Hemingway. Carlos Casares, Basilio Losada e Mª do Carmo Krukemberg.
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A.N.T.
Atendendo á estatutaria renova-
ción bianual, Cesáreo Sánchez
Iglesias foi eleito o pasado  sá-
bado 19 de febreiro, como novo
presidente da Asociación de Es-
critores en Lingua Galega. A
candidatura está integrada ade-
mais por Marica Campo como
vicepresidenta; Mercedes Quei-
xas, secretaria; Marta Dacosta,
tesoureira; Anxo Gómez, ad-
xunto á secretaría; Xavier Quei-
po, vocal de relacións interna-
cionais; Henrique Rabuñal, vo-
cal de teatro e territorial da Co-
ruña; Marga Romero, vocal te-
rritorial en Vigo; Xerardo Mén-
dez, vocal en Ourense e Audio-
visual; Antía Otero, vocal en
Compostela e Vicente Araguas,
vocal delegado en Madrid. Es-
tán pendentes de escoller outras
dúas vocalías territoriais.

Segundo o novo presidente
“a Asociación de Escritores xa é
unha institución respectada.
Cumprimos agora os vinte e cin-
co anos de vida e somos testemu-
ña do compromiso dos escritores
e escritoras coas construcción na-
cional e coa normalización cultu-
ral. Esa é unha función principal
xunto coa defensa dos intereses
globais dos escritores”.

A equipa directiva formou-
se “coa idea da heteroxeneida-
de e a capacidade executiva. As
vocalías territoriais asumen ta-
mén funcións temáticas e que-
remos que podan funcionar con
autonomía para xuntar en dife-
rentes proxectos aos asociados

das zonas. Cos novos estatutos,
adaptados á nova normativa, a
presidencia ten a responsabili-
dade da darlle continuidade á
AELG e pensamos que a direc-
tiva tiña que ser como a doutras
asociacións semellantes no es-
tado, con presenza ante orga-
nismos que xeran recursos (ad-
ministracións, Cedro,...) e
exercendo un traballo de coor-
denación coas diferentes voca-
lías. A idea é aproximarnos ao
tecido asociativo do país e au-

mentar as actividades de base”.
Entre os proxectos en mar-

cha e os novos, o programa da
AELG para o 2005 está xa moi
completo. Segue adiante a pu-
blicación mensual dos libros
“Poeta en Compostela”, en co-
laboración co concello compos-
telán e que inclúen un recital de
cada libro publicado. Están pre-
parando con Inma López Silva
como responsábel un Paseo Li-
terario por Compostela, con
lecturas públicas polas rúas da

cidade. Prepárase o simposio
Letras na raia, un encontro con
escritores portugueses, que se
vai celebrar nunha localidade
do Baixo Miño, e co horixonte
de organizar novos encontros e
convivios de traballo.

Outros proxectos que xa es-
tán avanzados é a creación dun-
ha revista, que reúna a experien-
cia doutras editadas pola AELG,
que sirva para a comunicación
interna e para outro tipo de cola-
boracións e entrevistas. 

Tamén se decidiu a publica-
ción dunha historia da aso-
ciación, da que se responsabili-
zou o escritor e historiador ou-
rensán Marcos Valcárcel, coinci-
dindo co aniversario dunha aso-
ciación que foi presidida até ago-
ra por Bernardino Graña, Antón
Avilés, Carlos Mella, Uxio No-
voneyra e Euloxio Ruibal.

En canto aos premios que
conceden, aínda non está deter-
minado o escritor ou escritora
que vai recibir a Letra E , pero
si o denominado Os bos e xene-
rosos, que en 2004 recaiu en
Avelino Pousa Antelo. Neste
ano vai para o Museo do Pobo
Galego, encargandose da lau-
datio, o presidente da Real Aca-
demia, Xosé Ramón Barreiro.

Outro proxecto que se vai a
poñer en marcha é a creación
dun Centro de Documentación
dos Escritores, unha sorte de
Arquivo Histórico, aberto a in-
vestigadores e ás doazóns dos
asociados, así como o material

Cesáreo Sánchez novo presidente
da Asociación de Escritores
A AELG celebra este ano o vintecinco aniversario

Someras
PILAR PALLARÉS

1-Escrebo isto agardando,
esperando. A estas horas
os oito mariñeiros do

Siempre Casina aínda non apa-
receron. Xosé Manuel Pereiro
salienta en El País que o
naufraxio “é o primeiro dun
pesqueiro con base nun porto
da Galiza no que a maioría dos
mariñeiros non son de orixe
galega”, cando tan afeitos esta-
mos á presenza dos nosos en
barcos de todo o mundo. Aquí
o único supervivente polo mo-
mento, o patrón –que é o seu
pai– e un dos traballadores son
galegos. Logo hai tres
peruanos, dous senegaleses e
un mozo de Burela de pais na-
dos en Cabo Verde. Claro, ago-
ra sei que era peruano o
mariñeiro que parolaba co ma-
riñeiro do Porto nun autobús
camiño da Mariña. Tiña esque-
cido que os peruanos están en
Burela desde fai cinco anos,
desde o convenio España-Perú
para a captura de peixe espada.

2- Claudia debe ter agora
nove ou dez anos, mais non sei
por onde andará. A nai nen
sequer facía o aceno de me
pedir esmola co engado dun
exemplar de La Calle. Sabía
que Claudia ía entrar comigo no
súper e que sairía con algo de
comida. Quedamos unha mañá
en irmos xuntas a urxencias,
porque a nena tiña o estómago
como unha pedra e o embigo
supuraba. Non había posibilida-
de de médico de cabeceira. Os
romaneses non acostuman a
empadroarse. Foran elas as que
me pediran axuda, mais o día da
cita non estaban. Desapareceron
para sempre. Vivían na rúa, ao
pé do observatorio. Fai falta un
enderezo para ter un padrón e
un padrón para ter médico, para
ir á escola. Mais como ter ende-
rezo cando non existe, cando se
é unha sombra?

3- Carlos Óscar Romero
caíu dun andaime e matouse.
Foi este 14 de Febreiro. Pagá-
banlle 700 euros por dez horas
diarias de traballo seis días á
semana. Non tiña papeis. Os
seus colegas da obra
tampouco, así que fuxiron sen
lle acudiren. Os patróns retivé-
ranlle o pasaporte, pero
negaron que el fose un dos
seus obreiros. Só estaba alí pa-
ra pedir choio, dixeron. Tiña
vinte anos, chegara non hai
moito da Arxentina.

4- Na primeira semana do
proceso de regularización de in-
migrantes os empresarios apre-
sentaron dez mil solicitudes.
Calcúlase que hai un millón sen
papeis. Os sindicatos denuncian
o despedimento de moitos que
estaban traballando. As sombras
non adultas non poden ir á
escola. As sombras adultas son
peóns, xornaleiros, mulleres de
servir, mais nunca han poder re-
clamar nada. Ás veces traballan
con papeis doutros. Os seus pa-
tróns sábeno, mais sempre se
pode dicer que é tan difícil dis-
tinguir un negro doutro, un
indio doutro…

5- “Ánimo, compañeiros!
Toda a terra é dos homes”
(Rosalía).♦

Cesáreo Sánchez Iglesias.                                                       MARIBEL LONGUEIRA



Títulos: A xeira das árbores / O sangue dos 
Cortiña.
Autores: Teresa Moure / Miguel A. Fernández.
Edita: Sotelo Blanco / A Nosa Terra.

Hoxe falaremos de dúas lecturas
moi diferentes, dous discursos
onde está presente o xogo coa
tensión narrativa pero de formas
distinta. Nun, o de Teresa Mou-
re, en principio, a xulgar polo te-
ma e acción que desenvolve, non
debera existir excesiva tensión
mais o certo é que si a hai, os es-
forzos por lograla acadan o seu
premio. E no de Miguel Anxo
Fernández, con tema e acción
que nos aseguran tensión, esta
tamén está pre-
sente, mais non
tanto como
agardariamos.
Ambos, narra-
dor e narrado-
ra, enfrontan
retos que teñen
que ver coa di-
mensión tem-
poral da histo-
ria que contan;
o de Teresa
Moure, que se
presumiría para
un relato breve,
alóngase, dilá-
tase, nace e re-
nace de si mes-
mo a cada ins-
tante; o de Mi-
guel Anxo Fer-
nández, que
daría para unha
novela, condénsase. Entre ambas
lecturas lembran que nos días de
hoxe a relación análise e síntese
é activa, inestábel.

Con A xeira das árbores Te-
resa Moure obtivo o Premio Ma-
nuel Lueiro Rey de 2004. Son
127 páxinas que novelan a vida
de Clara, unha muller con tres fi-
llos, nai solteira, que enfronta a
aventura de vivir cada instante
como unha aventura, a mesma
aventura de todos os días, da que
non sae derrotada aínda que cada
instante de cada día semelle a
mesma derrota do día anterior e
da xornada que virá logo. Por iso,
porque non é derrotada, debemos
falar de vitoria, da vitoria dos non
afogados na monotonía. Clara
vence, aínda que na novela non
se procurara un discurso épico
convencional si está presente esa
outra épica, a da resistencia, a da
resistencia ás violencias que a ex-
periencia cotián teima en mos-
trarnos cada día, as violencias
que as mulleres padecen como
condena asociada ao seu sexo
(inseguranza laboral, relacións
de poder cos superiores, violen-
cia de xénero) ademais desa ou-
tra pauliña da incomunicación.
Alén da sinalada, hai outras dúas
poderosas razóns: porque está

predestinada a vencer e porque
non se abandona ao desazo.

Esta novela, analítica do co-
tián, relata un día na vida de
Clara, un calquera, sen que nel
aconteza nada especial, é a vida
de sempre. Erguese cansa, vestir
os nenos, almorzar, levalos á es-
cola, traballar, facer as tarefas da
casa, recollelos, xantar, xogar
con eles, ir á piscina, volver á
casa, cear, deitalos... Sen sorpre-
sas, a non ser a forte personali-
dade desta nai, e de cando en
vez o complemento algunha voz
contextual, voces que se cruzan
na súa vida e poden ter moita re-
lación con ela ou ben pouca
(desde un condutor co que ten

unhas palabras, á irmá, o xefe,
un monitor...) mais que engaden
unha nota de colorido ao que en
si é o relato da monotonía singu-
larizada na andaina das horas e
dos minutos dun día, nos que hai
tempo para a opaca realidade
que frustra, para as bromas e ta-
mén para os soños, para a espe-
ranza, para o desexo, para o ali-
mento da alma. Un día, con al-
gúns excursos en analepse, un
día relatado baixo a forma dun
caderno no que se leva puntual
rexistro do acontecer.

Xustamente o xogo de voces,
arriba mentado, que se emprega
para dar conta da vida de Clara é
un dos aspectos máis salientábeis

da novela, pois orquestráse neles
unha transición moi lograda dun-
ha voz a outra. Teresa Moure de-
mostra saber manexar ben as vo-
ces do discurso, ao engadir pin-
gueiras de lirismo que tamén
quedan ben. Agardaremos novas
entregas, porque nesta auténtica
homenaxe á muller, a nai solteira,
os atractivos hainos que procurar
aí, no apartado técnico, xa que do
resto resulta totalmente previsí-
bel. Algo diso tamén hai no rela-
to de Miguel Anxo Fernández,
publicado na colección Relatos
Históricos. Expliquémonos: se
en A xeira das árbores nada poi-
damos agardar fóra do que acon-
tece, en O sangue dos Cortiña o
remate constitúe unha das posibi-
lidades agardadas que agora se
materializa.

O sangue dos Cortiña pre-
senta outra fragmento, neste ca-
so un fragmento de cando a
francesada, un espisodio da
oposición armada que tratou de
liberarnos dos franceses. Trans-
corre no Ribeiro, nas terras que
son bañadas polo Avia. Alí, da-
quela, as vidas dos membros da
familia dos Cortiña terán un
triste desenlace, xa presumido
no título. A acción relatada, en
si, é certamente complexa e po-
dería dar para unha novela, polo
menos para unha novela breve.
No entanto Miguel Anxo Fer-
nández decidiuse por unha fór-
mula, sintética, intermedia; un
relato longo que non chega a
novela curta -son 68 páxinas,
maís as ilustracións, coa calida-
de de sempre en Pepe Carreiro,
ocupan boa parte e o número de
palabras por páxina é baixo.

O volume, en conxunto, é
certamente atraente, e o discurso
moi lexíbel. Con todo tamén re-
presenta unha ocasión perdida
de elaborar un texto con máis
ambición no que houbera tempo
e espazo para que personxes e
accións tiveran un tratamento
cabal. Iso é o que máis se bota
de menos. Os Cortiña (pai, nai,
filla) están ben configurados, te-
ñen personalidades sen fisuras,
mais o Labrador merecía mellor
sorte, vese como simple perso-
naxe de complemento, que ten
verdadeira incidencia na trama
mais no que non se para. E, de
facelo, todo o discurso se vería
afectado positivamente. Por
exemplo, non habería que botar
man con tanta frecuencia do re-
sumo, evitando esa sensación fi-
nal de estarmos diante de algo
importante, algo que se refire a
un tempo histórico pouco coñe-
cido e do que estamos ávidos
mais que pasa diante dos nosos
ollos como lóstrego, sen darnos
tempo a saborealo.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Clásico de Casares
Ilustrísima, de Carlos Casares,
é xa un clásico moderno da
nosa literatura. O finado escri-
tor ourensán plasmou nesta
novela as súas ideas sobre a
humanidade
e a socieda-
de. O bispo
de Ourense
ha lidar coa
chegada do
cinematógra-
fo á cidade a
primeiros do
século XX,
un feito que
lle serve ao
autor para re-
flexionar sobre a tolerancia e o
dogmatismo. Edita Galaxia.♦

Poesía medieval
Na Idade Media producíronse
avances na lírica que
impulsaron a poesía durante sé-
culos. En galego aparecen ago-
ra dúas
mostras ben
diferentes.
Carmina
Burana.
Poemas de
amor é un
texto en latín
tardío de ca-
rácter goliár-
dico,
exaltación dos
praceres da vi-
da, editado na co-
lección ‘Clásicos
en galego’ da
Xunta e máis Galaxia.
Antoloxía do doce estilo novo,
de Darío Xohán Cabana, recolle
diferentes textos italianos dos
séculos XIV e XV. Edita
Galaxia.♦

Horror nazi 
Kalandraka edita A historia de
Erika, de Ruth Vander Zee,
ilustrado por Roberto Innocen-
ti cun estilo hiperrealista.
O libro
conta a
historia de
Erika, un
bebé que
se salvou
da morte
camiño a
un campo
de concen-
tración nazi
grazas a que súa nai a guindou
desde o vagón do tren que a
levaba á camara de gas.♦

Balzac en galego
Honoré de Balzac incluíu Eugé-
nie Grandet no seu ciclo d’A
comedia humana (1842). Conta
a vida dun-
ha moza
atada á
cobiza de
seu adiñeira-
do tío. A tra-
dución ao
galego, por
parte de Em-
ma Lázare,
gañou o
premio ‘Pláci-
do Castro’ 2004. Edita Biblos na
colección ‘Mandaio’.♦

En A xeira
das árbores
nada
poidamos
agardar fóra
do que
acontece,
en O
sangue
dos Cortiña
o remate
constitúe
unha das
posibilidades
agardadas
que agora
se mate-
rializa.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. OS ÚLTIMOS FUXIDOS
Xosé Fernández Ferreiro.
Xerais.

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

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

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

5. DEDRE.
Ramón Caride.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A ESTRELA NA PALABRA.

CONVERSAS CON X.M.
BEIRAS.        

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

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

3. DICIONARIO DE USOS E
DIFICULTADES DA LINGUA
GALEGA.

Benigno Salgado (coord).
Galaxia.

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

5. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
XUNTA DE GALICIA.

Manuel Cao.
A Nosa Terra.
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Da loita dunha nai
á guerra contra os franceses
Dúas novelas curtas de Teresa Moure e M.A. Fernández

Teresa Moure.
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Título: Queixas.
Autora: Áurea Lorenzo Abeijón.
Edita: Toxosoutos.

Memoralia é a colección que a
editora noiesa Toxosoutos ten
para a recuperación de biografí-
as, feitos históricos e voces que
por mor das circunstancias nas
que se veu mergullado o país,
ficaron esquecidos ou silencia-
dos. A colec-
ción tenta re-
construír as
pequenas his-
torias ou recu-
perar as obras
que artellan o
sentimento do
país, neste últi-
mo apartado
está Queixas,
poemario saí-
do da pluma da
poeta Áurea Lorenzo Abeijón.
É o seu primeiro libro, leva un-
ha introdución en español de si-
natura ilexíbel antes de pasar
aos 29 poemas que integran es-
te libro onde a poeta de Beneso
(Porto do Son) deita o íntimo, a
saudade, nun lirismo que lle
canta nomeadamente á ausen-
cia, a falla personificada na al-
dea, na terra e  na Galiza. 

Queixas é un poemario
que viu a luz no 1943, na emi-
gración. Saíu do prelo en Bue-
nos Aires, a onde emigrara
moi nova. Alí deu en medrar
como persoa mais tivo o an-
ceio permanente de voltar á
terra como demostra a corres-
pondencia que forma un ane-
xo deste poemario.

A profesora Aurora Marco
rescata do esquecemento estes
29 poemas e a súa autora, quen
inaugura a poesía feminina da
posguerra, época na que Marco

vén traballando, recuperando as
voces das mulleres silenciadas.
Queixas é un poemario costu-
mista, intimista, con fondas in-
fluencias e pegadas rosalianas
que a autora non tenta ocultar,
como demostra a estrofa do po-
ema titulado Unha queixa máis
levei, e que pecha o libro.

Mas axiña, moi preto de min,
Ouzo queixa xamais escoitada.
¡ Ai de min, que afogou no meu peito!
¡ai de min, que se cravou na ialma!

Editado por Toxosoutos,
nunha coidada edición que
pon ao noso dispor unha bio-
grafía da autora, a súa corres-
pondencia, un achegamento a
unha breve fotobiografía ao
que hai que engadir as fotos
que encabezan algúns poemas
e recordan o espazo físico que
dende a lonxanía e a lembran-
za a poeta converteu en pala-
bra.

A emigración deu grandes
froitos bibliográficos, fóra de

que poidan resistir a analise
de calidade literaria e que re-
presentan de seu unha intere-
sante visión do que estaba a
ocorrer alén das nosas fron-
teiras. Este poemario podería
ser unha trabe sobre a que le-
vantar e rescatar obras que
xamais cegaron a Galiza, que
fican en edicións perdidas co-
mo Espiñas do esteirán, To-
bío Mayo.♦

XOSÉ FREIRE
É un
poemario
costumista,
intimista,
con fondas
influencias
e pegadas
rosalianas.

Terra e Tempo
Nº 132. Decembro do 2004. Prezo 3 euros
Dirixe: Xoán Carlos Garrido.
Edita: Fundación Bautista Álvarez.

Xoán Carlos Garrido e María
Guerreiro entrevistan a Farru-
co Sesto, ministro de Cultura
de Venezuela. Rafa Vilar fai
unha crónica do I Congreso
das Linguas que se
celebrou en
Rosario
(Arxentina)
en
novembro.
Inclúense,
sobre este
mesmo asun-
to, algúns
fragmentos
da
intervención de Mª Pilar Gar-
cía Negro. Manuel Cabarcos,
Fernando Branco e Joám Luís
Ferreiro reparan sobre a
situación enerxética de
Galiza.♦

Abrente
Nº 34. Outubro-decembro do 2004.
Edita: Primeira Linha.

Carlos Morais explica como
levar á práctica o proxecto po-
lítico leninista na Galiza de
hoxe. Maurício Castro repara
nas frustracións do autonomis-
mo, “vinte
e cinco
anos
despois do
café para
todos”. No
editorial
formúlanse
as dúbidas
sobre os
cambios de
“talante” do
presidente Zapatero. O arxen-
tino Roberto Perdía explica o
proceso de protestas sociais
no seu país. Tamén se dá noti-
cia das novidades editoriais de
Abrente Editora.♦

Cerna
Revista galega de
ecoloxía e meio
ambiente

Nº 43. Inverno do 2005. Prezo 3 euros.
Dirixe: Manuel Soto.
Edita: ADEGA.

A educación ambiental na de-
fensa dos ríos é un tema que
neste número tratan Virxinia
Rodríguez, Xan Duro e Ram-
sés Pérez. Luís Pérez dá con-
ta da desfeita ambiental no
Morrazo por causa da vía rá-
pida que se es-
tá a cons-
truír.
Manuel
Soto e Isa-
bel Ruíz
explican as
claves da
xestión do
lixo en Ga-
liza. Anxo
Saborido
alerta sobre
os perigos nos que se encon-
tra o río Miño. Xosé Veiras
estuda como lle afectará á in-
dustria galega o Protocolo de
Quioto e entrevista o biólogo
Ramón Varela.♦

En edición e introdución de
Aurora Marco deuse ao prelo
non hai moito o libro Queixas,
de Áurea Lorenzo Abeijón, un-
ha poeta emigrada a Buenos
Aires que publicou este libro
no ano 1943. O libro consta
dunha presentacion bio-biblio-
gráfica, a reprodución de cartas
da autora, e os poemas –co pró-
logo, de autor non identifica-
do–; engádense tamén unha se-
rie de fotos de Porto do Son de
primeiros do século XX e un
pequeno álbum familiar da po-
eta. O poemario, como di A.
Marco, “componse de vinteno-
ve poemas, de desigual feitura,
en que a poeta se traslada ás
paisaxes natais para evocar os

anos de nenez
e adolescencia,
de tan gratos
r e c o r d o s ” .
Áurea Lorenzo
emigrou a Ar-
xentina con 18
anos, polo
1922. Poemas
de feitura máis
ou menos po-
pular nos que
desfilan tipos
populares. “O
núcleo temáti-
co –di A. Mar-
co– vertebra-
dor segue a liña costumista-
paisaxista e a intimista, con
evidentes pegadas rosalianas”,

mais, por certo, de Cantares
Gallegos que de Follas Novas. 

A súa obra interesa na medi-
da en que interesa a súa época.
Eis a verdadeira importancia
dos escritores menores. Porque
son os escritores menores –eses
a quen J.L. Borges dedicou un
gran poema– os que caracteri-
zan un período literario, xa que
neles se encontran máis patente
e perfilada a fisonomía dese pe-
ríodo, o sentido que tiña, as me-
tas que pretendía conseguir e as
necesidades estéticas que que-
ría satisfacer, e tamén as súas
deficiencias e as súas limita-
cións. Ora, en que período, en
que tendencia inscribir a poesía
de Áurea Lorenzo Abeijón? Eis

o verdadeiro problema para o
historiador literario, debido á
nosa dramática historia.

Os seus versos, simpáticos
ás veces, están cheos de cando-
rosa inxenuidade, aínda que al-
gunha vez, como escribía Bor-
ges do poeta menor, ouviu “al
ruiseñor, una tarde”. É dicir,
quizais se salven algúns ver-
sos: Levo unha canga tan
grande/ levo tanto que con-
tar.../ levo unha vida vivida/
quen ma poidera escoitar; ou
Ouzo as queixas dos que
van.../ ninguén me ouve cando
vou/ polo seu camiño ne-
gro.../que soio somas deixou.♦

X.G.G.

A importancia dos poetas menores
Son os
escritores
menores
–eses a
quen J.L.
Borges
dedicou
un gran
poema–
os que
caracterizan
un período
literario.

Áurea Lorenzo,
pioneira da poesía de posguerra
Toxosoutos redescobre con Queixas
unha escritora esquecida

Foto do álbum familiar. Arriba, o retrato de Áurea L. Abeijón que aparece no seu 2º libro. Á dereita, Queixas, de Toxosoutos.



Título: Os ollos da ponte.
Autor: Ramiro Ponte.
Edita: Xerais.

A capacidade de atopar entre o
heteróclito, entre o amorea-
mento da vida cotiá, o elemen-
to insólito que ilumine a mira-
da sobre o conxunto, o froito
prezado que deite a luz precisa
para ordenar o caos, pertence
sen dúbida ningunha ao poeta.
Por suposto, ao poeta no senso
máis amplo e etimolóxico da
palabra, –aquel que deriva de
poieo ‘eu fago’– o de ‘facedor,
creador’. En ocasións, o achá-
dego máis deslumbrante con-
siste no (re)descubrimento do
obxecto hu-
milde, despre-
zado por to-
dos, ao que o
poeta, illán-
doo,  focal i -
zándoo, devol-
ve unha digni-
dade, unha re-
soancia cultu-
ral que conse-
gue restituír na
ollada do es-
pectador a fas-
cinación per-
d i d a ,  u n h a
ollada agora
anovada pola
p e r s p e c t i v a
inédita que o autor ofrece para
amosar o milagre onde antes só
existía costume prosaico. 

A arte da nosa época parti-
cipa deste desexo de dotar de
trascendencia a experiencia es-
tética, mais adoita permanecer
presa dunha terríbel carga de
autoconciencia que se foi cons-
truíndo durante o século pasa-
do. E se a radical tensión que
esta autoconciencia xerou foi
extraordinariamente fructífera
ao longo do século XX (pense-
mos en Elliot, en Joyce, en
Beckett) semella que, nos últi-

mos anos esmoreceu até se
converter nunha parodia de si
mesma. Así, a creación con-
temporánea abala decotío entre
dous polos igualmente balei-
ros. Dunha banda, o cesamento
das buscas esenciais, o abando-
no dos cuestionamentos tras-
cendentes para se entregar
máis ou menos explicitamente
ás demandas dunha sociedade
de consumo que confunde cul-
tura con espectáculo. Doutra
banda, o xogo perpetuo das ho-
menaxes e as apropiacións, a
recorrencia á intertextualidade
dentro dun inextricábel labirin-
to de teorías.

“Temos que nos dar présa
se aínda queremos ver algo.
Todo está desaparecendo”. Isto
escribía Cézanne na época en
que teimaba en pintar o monte
Saint-Victoire unha e outra
vez. Isto mesmo parece que
nos di Ramiro Fonte dende o
seu intento de apreixar o tempo
nas –até o de agora– dúas pri-
meiras entregas da anunciada
triloxía sobre da súa infancia
en Pontedeume, Os meus ollos
e Os ollos da ponte. E faino
precisamente respostando a
aquel reto que se lle apón ao
creador do noso tempo cunha
proposta tan audaz coma cohe-
rente: se xa non se sabe ver, se
xa non se sabe contar, haberá
que aprender a facelo, haberá
que comezar de novo. 

Así, guiado da ollada limpa
do neno que algunha vez foi,
Ramiro Fonte intérnase nos es-
pazos da memoria coma quen
conta por primeira vez, coma
quen inventa a arte de narrar.
Os textos de Vidas de infancia,
título xenérico da triloxía, se
ben parten dunha materia na-
rrativa “real” –a reconstrución
da infancia do autor– toman
corpo só como literatura, si-
tuándose así no centro dunha
corrente que flúe poderosa-

mente entre as dúas beiras da
novela e das memorias. Debru-
zándose sobre o pasado, Fonte
é quen de superar a dicotomía
ficción/documental para nos
ofrecer un relato que, como
quería Henry James, nos devol-
ve a realidade profunda, non
exactamente.

Quizais consciente de que a
“realidade” –sobre todo a que
emana da memoria– non deixa
de ser unha idea, unha conven-
ción máis, o autor renuncia á
representación para encarnar

os seus recordos. Subliña que o
Ramiro Fonte neno que prota-
goniza o relato xa non é o mes-
mo –nin pode selo– que o Ra-
miro Fonte narrador, aínda que
entre os dous se estabelece un-
ha complicidade que alicerza
esoutra complicidade que se dá
entre o texto e o lector. “As pa-
labras posúen o poder de resu-
citar as cousas simples” dinos.
E, deste xeito, invítanos a asis-
tir á vida daquel neno eumés
que el mesmo foi, convertido
agora en personaxe vertebrador

dun gran fresco que nos devol-
ve a imaxe dun pasado que
conserva o seu sabor de pre-
sente. De súpeto, vémonos en-
frontados a unha memoria que
xa non é nin a dos personaxes
nin a do autor, senón memoria
colectiva encarnada nos habi-
tantes do Pontedeume da pos-
guerra. 

Non é casual que sexa a
ollada do neno a que artelle o
relato: a súa transparencia, a
súa falta de comentario é a que
nos revela con precisión o ver-
dadeiro valor das vidas que po-
boan este universo. As anguei-
ras, os desexos, as alegrías, as
pequenas traxedias cotiás son
doadamente recoñecíbeis e,
xustamente por iso, fánsenos
máis dolorosas. A miseria da
ditadura, por exemplo, non é
xulgada, non pode ser xulgada
polo neno. Sinxelamente mós-
trasenos dun xeito precioso,
conmovedor, na bulideira acti-
vidade dos habitantes da pe-
quena vila. Un desfile de carac-
teres, por outra banda, sober-
biamente captados dende a lu-
cidez e a intelixencia da inxe-
nuidade infantil. 

Todo isto vai conformando
nestas Vidas de infancia un te-
cido narrativo magníficamente
trabado por un manexo admirá-
bel do ritmo, apoiado no seu
delongado transcorrer por un
rexistro inusualmente lírico
que non só non perturba senón
que reforza a impresión de ver-
dade que se desprende desta
soberbia obra. Ramiro Fonte
consegue con ela asinar non só
un dos mellores textos da li-
teratura galega dos últimos
anos, senón unha fermosísima
lección de vida imprescindíbel
para afondar na reconstrución
do sentido da existencia e ta-
mén da Historia.♦

MANUEL XESTOSO

Nº 1.165

Do 24 de febreiro ao 3 de marzo de 2005

Ano XXVIII

O lado teatral
de Muguruza
Título: Xomorroak.
Autor: Fermín Muguruza.
Edita: Kontrakalea-Metak.

Fermín Muguruza presenta
no seu novo disco a banda
sonora da obra teatral Xomo-
rroak (Bechiños), escrita por

Anartz Zuazua e Klaus
Groten dirixida ao público
infantil. Esta é a primeira vez
que o músico vasco se
embarca na elaboración de
música para o teatro e para o
público infantil. Os discos
poderán adquirirse nas repre-
sentacións da obra e a través
da web
www.musikametak.com.
Fusión de música e teatro á

que chega Muguruza despois
de ter pechado a súa xira
máis grande, Komuniazioa
Tour, xunto coa
Kontrabanda.♦

Seminario de jazz
en marcha
Título: Gajaezzia.
Autor: Varios.
Edita:Seminario Permanente de Jazz. Pontevedra.

Xa está na rúa Gajaezzia, o
segundo disco gravado froito
do traballo desenvolvido na
pasada edición do Seminario
Permanente de Jazz de Ponte-
vedra, un curso impartido po-
los músicos Paco Charlín e
Abe Rábade. Despois de
publicar o pasado ano Cruza-

da, neste álbum, os alumnos
do seminario volven interpre-
tar unha ducia de temas com-
postos polos seus mestres. O
disco foi gravado no Teatro
Principal de Pontevedra entre
os días 17 e 18 de abril do
pasado ano, baixo a
coordinación da produción de
Luís Carballo.♦

O novo de Rui Azul
Título: À bolina.
Autor: Rui Azul.
Edita: Registos Autónomos.

Saxofonista, frautista, progra-
mador, deseñador gráfico e
autor de banda deseñada, Rui
Azul vén de presentar en Por-
tugal o seu segundo traballo A
bolina, desta vez en solitario e

con composicións propias. Os
temas que integran este novo
disco foron creados, como in-
dica o autor, a modo de anota-
cións nun diario dunha viaxe
imaxinaria. Xorden así toda
unha sorte de sons e ritmos
que queren trasladar o público
a lugares remotos, tanto a un-
ha illa tropical como ao árido
Magreb ou á cidade de
Pequín.♦

Ramiro
Fonte
intérnase
nos espazos
da memoria
coma quen
conta por
primeira
vez, coma
quen
inventa
a arte
de narrar.

A viaxe que vai da memoria á literatura
Ramiro Fonte transforma a súa infancia en experiencia colectiva

Ramiro Fonte.



Que aborda esta edición do
simposium En voz allea?

O simposio celebrámolo
desta volta por quinta vez.
Sempre fora sobre a tradución
ao galego, literaria ou especia-
lizada. No anterior falaramos
da tradución científico-técnica,
e este ano imos tratar sobre a
tradución do galego a outras
linguas. A tradución é unha das
forma que teñen as culturas pa-
ra relacionarse e enriquecerse e
queremos ver como é recibida
a nosa lingua e literatura nou-
tras culturas, sexan de grande
presenza no mundo e noutras
de menor difusión. Como se
enfrontan os tradutores a obras
galegas e como eran recibidas
nos distintos sistemas litera-
rios. Para avanzar na normali-
zación témonos que facer visí-
beis tamén no estranxeiro e o
simposio procura chamar a
atención sobre esta necesidade,
ás administracións, que teñen
responsabilidades políticas e
tamén ás editoriais.

Os problemas dos tradu-
tores pódense abordar segun-
do falemos de literatura, de
audiovisual ou tradución es-
pecializada?

A tradución está mergullada
nun mesmo problema de norma-
lización cultural e lingüística,
pero as dinámicas son moi dife-
rentes. Levamos facendo tradu-
ción literaria desde a Idade Me-
dia, con moitos atrancos pero
con séculos de experiencia.
Noutros ámbitos a situación é
moi feble. Na tradución xeral e
técnica, que ten moito a ver coa
empresa privada, hai moito que
sachar porque non reclaman tra-
dución ao galego, quizais por-
que os seus clientes non llo de-
mandan a eles. Nós estamos for-
mando na Facultade de Tradu-
ción moi bos profesionais orien-
tados a esa area, que pode ir
desde a tradución dos manuais
dun electrodoméstico a unha
carta de promoción ou unha
campaña de publicidade. Outro
mundo é o da tradución de tex-
tos científico-técnicos. Aínda
que se están facendo moitos es-
forzos, públicos e privados, hai
moito camiño por andar. Na bi-
blioteca virtual que temos en in-
ternet imos poñer unhas dez tra-
ducións de textos de ensaio
científico e sociolóxico, porque
queremos que aumenten cada
día os textos neste ámbito. Aquí
hai diferentes opinións: os que
pensan que o galego debe cin-
guirse en exclusiva ao nivel de
difusión, ou sexa ao libro de tex-
to, no que nós non concorda-
mos, por máis que sabemos que
hoxe nesta materia o idioma do-
minante é o inglés. Todas as lin-
guas teñen que veiculizar a cien-
cia que se produce no seu país e
o galego tamén, aínda sabendo
que iso sexa unha loita titánica.
Apostamos por unha planifica-
ción, consensuada politicamen-
te, na que interveñan todos os
axentes, para que se saiba o que
queremos facer nestes tres mun-
dos da tradución.

En tempos a tradución lite-
raria era un encargo editorial,
pero na páxina da Asociación
de Tradutores Galegos hai en
oferta unha lista de obras uni-

versais moi extensa.
As editoriais fixeron esfor-

zos moi salientábeis, e aínda se-
guen o método de encargar as
obras que desexan. Na páxina
web nosa lanzamos propostas
de tradución ao mercado que
nos chegan, que pagamos, e o
que quereríamos sería consen-
suar, coa administración e os
editores, un plano de tradu-
cións. A idea de planificación é
importante, porque os recursos
son limitados. Non ten sentido
que non se traduza o que a so-
ciedade demanda e tamén se

pode evitar que se esteñan fa-
cendo traducións da mesma
obra por persoas diferentes, que
ten sucedido. Nos últimos vinte
anos a tradución literaria foi
moi errática, progresou moito a
edición total en galego, pero
non tanto a de traducións, que
nos últimos quince anos é o
12,5% de todo o editado. Non
se entendeu a tradución como
algo importante para a normali-
zación do sistema literario e iso
pódese paliar con planificación
porque o mellor funcionamento
depende das demandas do mer-

cado e das decisións que a so-
ciedade galega tome sobre cal
quere que sexa o futuro do ga-
lego e da súa cultura.

O abano de linguas do que
hai especialistas é grande?

Tradicionalmente traducí-
ronse as linguas máis difundi-
das, español, inglés, francés,
italiano, pouco portugués, e
máis anecdoticamente ruso, no-
ruegés, sueco... Isto demostra
que non temos tradutores for-
mados para traducir de linguas
de menos difusión. Buscando
no Index Traslationum da

Unesco, que é unha base de da-
tos moi importante, vin que de
seis linguas da Unión Europea
actual, non hai nada traducido
ao galego porque non hai quen
o faga. É moi necesario que se
aposte pola formación do tradu-
tor e especialmente en linguas
menos difundidas. Por exem-
plo, o húngaro é difícil, e ten
unha literatura moi interesante
que non temos quen traduza, só
coñezo a un tradutor. AATG in-
siste moito na formación de tra-
dutores como parte da planifi-
cación. Insistir nesa busca de
novas linguas ampliará o coñe-
cemento de diferentes sistemas
literarios e culturas que son
pouco visíbeis, como a nosa.

Non só linguas pequenas
en falantes.

Tamén chinés ou árabe, por
suposto. Pero en Faculdades
como a nosa esa formación non
se contempla porque é cara.

O problema é económico,
de capacidade de que esa for-
mación teña saída?

A tradución é un oficio ca-
ro, que se debe pagar ben por-
que é difícil de calquer lingua.
Os tradutores galegos aceptan
ser mal pagos por amor á lin-
gua. As condicións económicas
que se ofrecen non serían ad-
mitidas noutros lugares. Por ser
baixas até o son as nosas pro-
pias tarifas. O compromiso é a
razón de que se siga adiante.
No audiovisual a TVG ten a
súa propia dinámica, e canto ao
mercado do cine na casa
(DVD) hai algo feito pero hai
moito que avanzar. A colabora-
ción do sector privado e públi-
co é moi importante, e as em-
presas deben ver interese da
administración para incluír
subtitulado en galego.

A tradución está sufu-
cientemente recoñecida como
autoría?

Avanzamos moito. Antes
había obras nas que non apare-
cía o tradutor nun lugar digno.
Aquí non pasa, pero coñezo ca-
sos nos que mesmo obras im-
portantes, cando son traducidas
o que destaca en portada é quen
fixo a versión. É un caso singu-
lar, pero en todo caso o recoñe-
cemento social do tradutor é un-
ha demanda permanente. Hoxe
polo menos xa se fala nas críti-
cas do nivel dunha tradución,
que lle engade ao orixinal e que
lle tira. Non é o mesmo ler unha
obra traducida por unha persoa
ou outra. Eu traducín O señor
das moscas de Golding, e na re-
seña dicía que a miña lectura
era diferente á do español, e é
verdade. A comparación co ori-
xinal esixe unha especiali-
zación, pero é sabido que en ga-
lego hai versións moi superiores
que en español. Por exemplo ás
magníficas traducións de Tol-
kien ao galego feitas por Moises
Rodríguez Barcia comparadas
coas desastrosas, nalgún caso,
ao español. Hai que dignificar a
tradución ao galego porque te-
mos boísimas traducións e non
se entende que habendo versión
en galego mellor se recomende
por rutina nos institutos a ver-
sión española. Non digo que se
aposte pola lingua, que tamén,
pero sí pola calidade.♦
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Xosé Mª Gómez Clemente
‘Só o 12,5% do que se publica en

galego son traducións’
XAN CARBALLA

Presidente da Asociación de Tradutores Galegos, profesor na Facultade de
Filoloxía e Tradución da Univesidade de Vigo, Xosé María Gómez Clemen-
te aborda os principais temas de actualidade no mundo da tradución, cando
se celebra (24 e 25 de febreiro), a quinta edición do simposio En voz allea.

XAN CARBALLA



Case dous anos despois da súa
inauguración, o Centro Social
Caixanova propón na mostra per-
manente Espazo Colección Cai-
xanova un percorrido renovado
pola arte contemporánea galega,
a través dunha nova selección de
obras pertencentes aos seus pro-
pios fondos, entre as que se in-
clúen pezas de recente adquisi-
ción. En total poderán contem-
plarse nas diferentes salas do
Centro Social máis dun centenar
de creacións que permiten facer
un percorrido polos autores máis
destacados dende a segunda me-
tade do século XIX até as pro-
postas máis novidosas que están
a xurdir en Galiza neste século.

Coa inauguración da nova
proposta, a entidade mantén a
vocación de renovación coa
que naceu o Espazo Colección
Caixanova hai case dous anos,
e que ten por obxecto mostrar
pouco a pouco as grandes obras
que engrosan os fondos da enti-
dade, ao redor de catro mil cre-

acións froito de cinco décadas
compilando e divulgando arte. 

Como indica Guillermo
Brea, director de Obras Sociais
de Caixanova, a colección da
entidade é unha das máis im-
portantes que existe no referido
a arte galega. “Isto é posíbel
porque foi a pioneira en apos-
tar pola arte realizada por gale-
gos dentro e fóra das nosas
fronteiras, coa firme determi-
nación de pór en valor as gran-
des xoias artísticas coas que
conta a plástica galega dende o
século XIX até a actualidade”.

O pasado ano a entidade ad-
quiriu ao redor de sesenta obras
entre as que cabe destacar o
Cristo Obreiro de Luís Seoane,
uns óleos de Eugenio Granell ou
unha peza de Bello Piñeiro, cre-
acións todas que se poden con-
templar nesta exposición. Dentro
dos artistas actuais destacan a in-
corporación de obras de Antonio
Quesada, Huete, Berta Cáccamo
e de Ramón Trigo, así como as

imaxes de fotógrafos como Vari
Caramés e Manuel Vilariño.

Cun orzamento anual para
adquisición de obras de arte de
600.000 euros, a entidade, como
explica Guillermo Brea, “pre-
tende manter un equilibrio entre
a incorporación de novas pezas
de artistas consagrados, emer-
xentes e mesmo de novos crea-
dores”, porque considera que
“tan importante é contar cunha
excelente representación das tra-
xectorias que fixeron historia,
como apoiar os novos valores,
que xa forman parte dos máis
importantes circuítos da arte”.

Así, esta nova ollada amosa
tanto os grandes mestres, como

Seoane, Castelao, Granell, co-
mo os artistas máis novos. O
espazo tamén recolle obras tan
destacadas como o óleo de seis
metros de Carlos Sobrino, va-
rias obras de Laxeiro, a talla de
Leiro O baixista ou a nova es-
cultura de Manuel Paz.

Dentro da mostra un dos
apartados que ocupa un lugar
destacado é a fotografía. A arte
conceptual de Álvaro Negro, as
imaxes de Vari Caramés e de
Manuel Vilariño, a escultura da
Leiteira de Xurxo Oro Claro e
o díptico de Tatiana Medal son
algunhas das obras fotográficas
que se inclúen neste percorrido. 

Movemento de obras

No Espazo Colección Caixanova
están recollidas un total de cento
vinte obras, seleccionadas entre as
máis significativas dos fondos. As
restantes atópanse distribuídas po-
las dependencias da entidade, en
oficinas, servizos centrais, centros
culturais ou centros sociais. Ade-
mais, periodicamente a entidade
organiza exposicións  e divulga
estas obras a través do programa
Arte na rúa e da súa páxina
www.coleccioncaixanova.com.
“O obxectivo da caixa –comenta
Brea- non é a de ter almacenadas
pezas senón o de divulgar a im-
portancia da arte galega”.♦
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Europa
DAMIÁN VILLALAÍN

Peter Sloterdijk, enfant
terrible xa case vello da
filosofía alemá, di en Si

Europa despierta (Pre-Textos,
2004) que a tal Europa leva de
vacacións políticas dende o
final da Segunda Guerra Mun-
dial, momento no que, non sen
bos motivos, renunciou a
seguir desempeñando o papel
decisivo na orde planetaria que
até entón viña cumprimentando
con tanta pena como gloria.
Sloterdijk pregúntase se non
chegou xa o tempo de que Eu-
ropa poña fin a ese longo e ne-
cesario periodo vacacional e re-
cupere o que, segundo o filóso-
fo alemán, vén ser unha
especie de “destino histórico”
continental: o Imperio.
Enténdase ben a cousa, pois
Sloterdijk non está propugnan-
do en absoluto que Europa se
converta de novo nunha gran
máquina de guerra disposta a
reeditar os miserábeis fastos
colonialistas nin os exterminios
internacionais do século XX.
Sloterdijk utiliza a palabra “im-
perio” asimilándoa a unha
especie de liderado na orienta-
ción do mundo, a unha influen-
cia cultural e política pautada
por medio do exemplo e conse-
guida a través do consenso pla-
netario en torno a un novo pro-
xecto do que el chama Gran
Política. Sloterdijk cre que se
pode crer, mesmo que debemos
crer, nunha Europa libre e xus-
ta que se erixa en modelo dese-
xábel para todos os pobos do
mundo. En fin, como el mesmo
di, “un imperio non imperial”,
caracterización coa que marca
as debidas distancias co
imperio entendido ao america-
no modo.

As propostas de Sloterdijk
afástanse por igual, aínda que
non se sitúan no medio, tanto
das pesimistas teses de
Huntington sobre o conflito de
civilizacións como desa sorte
de neoeurocentrismo
furibundo e dogmático na que
conflúen os falcóns da Casa
Blanca con algúns vellos
esquerdistas reciclados en con-
servadores amargados pola de-
cadencia dos valores. Pero
tampouco forma equipo o
influínte filósofo teutón cos
entusiastas do multiculturalis-
mo, ese anxelical e perigoso
fillo do máis absoluto
relativismo político e cultural.
A de Sloterdijk é unha propos-
ta posmoderna, consciente de
que a política é unha práctica
que esixe un realismo non
poucas veces atroz, pero
tamén de que o mundo se
constrúe a golpe de mitos, ide-
as e palabras. O triunfo do “si”
no referendo sobre a Constitu-
ción Europea, lexitimado por
unha participación parca pero
suficiente, pode ser un primei-
ro e aínda moi tímido paso no
regreso de Europa aos labores
imperiais que lle reclama Slo-
terdijk. Non é unha mala nova
para os que seguimos pensan-
do que, a pesar de Auschwitz,
a Vella Dama segue tendo un
polvo.♦

A Colección Caixanova mostra
obras da arte galega contemporánea
Anualmente inviste 600.000 euros en novas creacións

En primeiro plano, A leiteira, de Xurxo Oro Claro. Abaixo, Árbores de pedra, de Manolo Paz.                                                                    Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

A.N.T.
O Centro Social Caixanova ofrece en Vigo unha nova ollada po-
lo Espazo Colección da entidade, máis de cen traballos de pintu-
ra, escultura e fotografía que configuran un renovado percorri-
do pola arte galega dos últimos dous séculos, obras pertencentes
aos fondos da propia caixa entre as que se inclúen pezas de re-
cente adquisición. No último ano a entidade, que anualmente lle
adica 600.000 euros a compra de creacións de autores noveis e
consagrados, incorporou máis de sesenta obras á súa colección.



Se até hai pouco os grandes pro-
xectos de animación estaban ve-
tados polo lapis e disco duro de
Walt Disney e dos grandes de
Hollywood, os últimos datos de bi-
lleteiras e festivais danlle unha vol-
ta ás tornas. A animación gálega é
unha das que se suma a esta no-
va tendencia, todo un traballo que
desta vez verase amplamente re-
presentado nun dos máis desta-
cados encontros que se celebran
en Europa no sector da anima-
ción, o Cartoon Movie 2005.

En total serán catro as longa-
metraxes galegas que se despra-
zan a Alemaña na procura do vis-
to bo de inversores e programado-
res das principais cadeas europe-
as. Filmax e Dygra presentarán os
seus novos traballos, entre os que
a fantasía de William Shakespea-
re toma corpo en Soño dunha noi-
te de San Xoán para mesturarse
coa loita entre o ben e o mal dos
samurais de Gisaku, a primeira
produción dentro do xénero “ani-
me” realizada en Europa.

Potsdam será a cidade que
acolla a nova edición do encontro,
unha cita que se iniciou hai sete
anos co programa Media da Unión
Europea, que ten por finalidade es-
tablecer a comunicación e acordos
entre distribuidoras, inversores e
diferentes produtoras europeas e
na que se deciden as series que
serán emitidas nas televisións e os
proxectos que se financian.

Filmax, a produtora que dirixe
Xulio Fernández, toma o billete
para Potsdam co proxecto dunha

nova longametraxe de animación
dentro da maleta. A película, que
leva por título Gisaku, é a primeira
longa incluída no xénero “anime”
producida no Estado e en Europa.
Dirixida por Baltasar Pedrosa, a
película narra a historia dunha loi-
ta entre o ben e o mal na que o
protagonista é un samurai do sé-
culo XVII. O director bota man dun
embruxo para trasladar o guerrei-
ro á península ibérica onde ten
que finalizar unha misión que tiña
confiada había tempo, protexer a

Chave Izanai do Mal. Alí terá que
colaborar xunto con diferentes
personaxes para deter a Gorkan,
Amo da Oscuridade, que quere in-
vadir o mundo.

Está previsto que as aventu-
ras do samurai Gisaku estean re-
matadas en setembro deste ano
e que no próximo Nadal xa se poi-
dan ver nas salas de cine. Con to-
do, para abrir boca as primeiras
imaxes pasaranse en Tokio a par-
tir do 4 de marzo, na galería Hill
Side Terrace, nunha exposición

avance dos contidos do pavillón
de España na Expo Aichi 2005.

Doutra banda, Dygra leva ao
encontro tres novas longametra-
xes, dúas delas en proxecto. Cos
bos resultados obtidos con O bos-
que animado como aval, a produ-
tora de Manuel Gómez presenta a
longametraxe que está a piques
de se rematar, Noite dunha noite
de San Xoán, a recreación da
obra de Shakespeare, dirixida por
Ángel de la Cruz e o propio pro-
dutor. Para a historia botouse man

das lendas que aseguran que na
noite de San Xoán os humanos
poden acceder ao Mundo Máxico.
O trasno Perecho xunto coa prin-
cesa Helena deben liberar este
mundo do tirano Oberón e devol-
verlle a fantasía e os soños. Xun-
tos correrán diferentes aventuras
e coñecerán a diversos persona-
xes, como a raíña das fadas, que
lles axudarán no seu propósito.

Este será un dos proxectos
centrais no que a produtora fará
fincapé en Alemaña. A estrea do
filme está previsto que teña lugar
en toda a península simultanea-
mente o vindeiro mes de xuño,
na noite de San Xoán. De mo-
mento xa foron vendidos os de-
reitos de distribución a máis de
corenta países, entre eles Italia,
Rusia e os Países Baixos.

Tamén estará na cidade xerma-
na o proxecto de O espírito do bos-
que, unha longametraxe que se
presenta como a continuación de O
bosque animado. O novo traballo
de Dygra atópase nestes momen-
tos nos laboratorios da compañía,
en pleno proceso de produción.

Nunha fase inicial aínda está
o terceiro traballo da produtora
coruñesa, Noite de paz, unha co-
media relacionada co Nadal.

En marzo todas estas novas
longametraxes buscarán o seu
oco en Potsdam, na procura do
interese de produtores, investi-
dores e televisións europeas.
Con todo, catro dos dez proxec-
tos do Estado que se presentan
en Alemaña son galegos.♦Nº 1.165 ● Do 24 de febreiro ao 2 de marrzo de 2005 ● Ano XXVIII

Galegos no Cartoon
Movie de Potsdam

MAR BARROS

En marzo Potsdam, Alemaña, acolle un dos encontros euro-
peos de animación, o Cartoon Movie 2005. Catro dos pro-
xectos que se presentan nesta edición teñen acento galego.

Fotogramas de Soño dunha noite de verán, que a produtora coruñesa Dygra lanzará en xuño. Abaixo, cartaz e personaxes de Gisaku, de Filmax



Ademais de queixo unha boa dose
de música.Con estes ingredientes,
cociñados por algúns dos artistas
máis destacados dentro do pano-
rama musical internacional, arran-
ca o vindeiro sábado 5 de marzo o
Festival do Queixo, dentro das ac-
tividades da festa gastronómica de
Arzúa, que ademais cumpre trinta
anos. Orishas, Budiño ou Kiko Ve-
neno serán algúns dos artistas que
pasarán polo escenario do Campo
da Feira. Con eles queda inaugu-
rada oficialmente a tempada de
festivais que se sucederán coa súa
troula por todo o país até ben en-
trado o outono.

José María López Sanfeliu,
ou o que é o mesmo, Kiko Vene-
no será o encargado de dar co-
mezo a esta nova edición do fes-
tival cos seus temas dificilmente
clasificábeis. Dende que en 1977
fundou o grupo Veneno, Kiko Ve-
neno está considerado como o
pioneiro na fusión do pop e o fla-
menco. Mais, agora que a mesti-
zaxe desta música con máis di-
versos ritmos está a orde do día,
o catalán asentado en Sevilla coi-
da que aínda queda moito por ex-
plotar. Paralelamente ás diversas
producións discográficas que rea-
lizou neste tempo, o músico ta-
mén se ten adentrado no eido
das bandas sonoras. Deste xeito
participa na película El Gran Ga-
to, dirixida por Ventura Pons, un-
ha homenaxe ao que foi un dos
máximos representantes da rum-
ba catalá, o compositor e cantan-
te Javier Patricio “Gato” Pérez.

Esa mesma noite do sábado,
o campo da feira bailará a ritmo
de rap, cos temas do novo traba-
llo de Orishas. Cunha mestura de
rap e ritmos cubanos enlatada no
seu primeiro disco, este grupo
sorprendía a unha Europa que
permanecía abraiada polos sons
clásicos de Cuba coa saída de

Buena Vista Club Social e o éxito
posterior de Compay Segundo e
Elíades Ochoa. Mais Cuba levaba
anos rapeando. Orishas repre-
senta a ponte entre o pasado e o
presente, entre as tradicións e o
rap. En Arzúa interpretará temas
do seu último traballo Emigrante,
menos nostálxico e máis político.

Dende Toledo achegaranse
tamén The Sunday Drivers, un
grupo pop  que vén de publicar o
seu segundo disco, Little heart
attacks, co que están a ocupar

postos destacados nas radio fór-
mulas estatais. Despois de ac-
tuar na Coruña e en Vigo, a cita
de Arzúa será a súa última para-
da na súa xira por Galiza. O gru-
po, que naceu hai seis anos, vén
de fichar con Mushroom Pillow,
a discográfica de Deluxe.

Xa o domingo, o festival toma-
rá trazas folkis. Na Praza da Vila
soarán as cancións de Estremoní-
as, o último traballo de Quempa-
llou. Mestura entre gaiteirada fes-
teira e cantiga de escarnio, este

grupo naceu alá polo 1999, cando
entraron en contacto sete rapaces
das  Rías Baixas, da Mariña coru-
ñesa e do Incio lugués, coa teima
de que a música tradicional se se-
guira actualizando e reflectira o
mundo actual baixo unha pers-
pectiva galega e persoal.

Será a gaita de Xosé Manuel
Budiño a que poña punto final a
estes dous días de festa. O do-
mingo o moañés subira ao esce-
nario para presentar os temas do
seu último traballo, o terceiro na

súa carreira e o primeiro que el
mesmo produce, Zume de Terra.
Nel Budiño reflexa as súas in-
quedanzas creativas e asume a
innovación como punto de parti-
da. A fórmula para este disco non
é a de reinterpretar a tradición,
senón a de crear valéndose dela.

Con Budiño rematará esta
nova edición do festival, unha ci-
ta que se consolida ano tras
anos tanto polo importante asis-
tencia de público como polo ni-
vel dos artistas invitados.♦
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Arlequín
Arlequín (Arlecchino) é un personaxe da
Commedia dell’arte, que procedente da
Italia chegou a Francia e ao resto de Eu-
ropa no século XVII, na compaña de Sca-
ramuccia, de Pulcinella, de Spezzafer.
Vestía un traxe a cadros ou rombos de dis-
tintas cores, sombreiro gris, careta negra e
portaba unha vara. Suponse que a orixe de
Arlecchino está no Sannio, bufón das far-
sas romanas que levaba o rostro mancha-
do de hollín e un traxe con retallos de
moitas cores. De feito, o arlequín italiano
chamouse Zanni ou Zani e o alemán
Hanswurst. Disque Arlecchino, cínico e
preguiceiro, personificaba os bergamas-
cos, do mesmo xeito que Pantaleone os
vénetos ou os dálmatas, Scapin os napoli-

tanos, Matamoros os españois, etc., pero
en Francia refinouse e converteuse no que
hoxe coñecemos.

Pero de onde vén o seu nome? Na Di-
vina Comedia Dante pono no inferno, e
chámalle Alichino. Aliquín, Arlequín, es-
traño nome, e máis estraño se nos decata-
mos de que no francés antigo existiu a pa-
labra helequin, que designaba un demo.
Así lemos en F. Lot, Romanía: Dangier,
Envie, Malebouche, sont tout partout
faulx helequins... E no século XIII fálase
dun conde de Boulogne, chamado Herne-
quin, aínda que se cadra o seu nome era
Arnoul, e aquel sexa un diminutivo des-
te. E este Hernequin cabalga polas noi-
tes na “cazaría selvaxe” ou mellor dito,
nun exército de pantasmas, a “Mesnie
Hellequin”, que é unha estantiga. E a
súa lenda fúndese e confúndese coa do
mal cazador, o comte Arnau, Artús, Hu-
peri, Friestchütz, Ribaud, Galerie, Bo-

det, Wotan co seu exército de mortos.
Na Baixa Normandía chámase Hê-

lletchien, e é evidente que na segunda
parte do seu nome está o can, os cans que
perseguen e devoran as almas, os cans da
zarrulada e da Compaña. E ás veces é un
xigante sen cabeza, Bautista, e segue a
unha muller, Herodías, coa súa manda de
sabuxos. Pero na palabra Herodías volve
estar Hernequín. E ás veces chámase Ho-
lofermes. E ás veces Herodías é quen di-
rixe a manda, na que van moitas mulle-
res. E ás veces non é unha manda, nin
unha cabalgada, é unha procesión de
meigas dirixidas por Herodías. E ás ve-
ces é frau Gauden coas súas 24 fillas po-
lo bosque, 24 fillas convertidas en 24 ca-
delas que cazan eternamente. E ás veces
deixan un canciño no fogar. E aínda ás
veces quen dirixe a compaña de mulleres
chámase Diana, ou Holda.

E é o caso que o nome de frau Gauden,

e o de Bodet, e o do bode que leva a com-
paña ás veces na Galiza, veñen do Woden
Heer, a tropa de Wotan, porque Wotan era
deus psicopompo e conducía as almas dos
homes polo aire, e ás veces pola terra, e a
súa muller, Berta, Freda, levaba as das
mulleres e as dos nenos. Onde as levaban?
Naturalmente, ao hell, os infernos xermá-
nicos. Así que do Hell ou do Heer deben
vir todos eses nomes. Hellequin, Herne-
quin, Holofermes, Herodías. E, como na
nosa compaña, levan sempre campaíñas.
Escribe Adam de la Hale:

—J’oi la mesnie Hiellekin,
mien ensiant qui vient devant,
et mainte clokete sonnant...
Tempos estraños, estes nos que un de-

mo acabou convertido en títere, facéndo-
lle compañía a Punch, Polichinela, como
los muñecos en el chim-pan-pun, e nos
que o homiño de Roswell decide o voto á
contra dalgúns intelectuais galegos.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Queixo & música
MAR BARROS

O rap de Orishas, o folk de Budiño e de Quempallou, a mestizaxe flamenca de Kiko Veneno e o pop toledano de
The Sunday Drivers inauguran na XXX festa do Queixo de Arzúa a tempada de festivais musicais galegos.

Xóse Manuel Budiño, Orishas e, á dereita, Kiko Veneno, entre outros, estarán en Arzúa.



Con tan só vintecatro anos vén
de converterse na vocalista
dun dos grupos máis consoli-
dados do folk galego. Aínda
que a súa voz non é moi coñe-
cida aquí, esta non é a primei-
ra vez que sube aos escenarios.

Xa actuei con Luar na Lubre
nos últimos concertos a raíz da
colaboración que fixen para o
seu traballo Hai un paraíso. Pero
ademais, en Lisboa, formei parte
dun grupo académico universita-
rio centrado na música tradicio-
nal e dunha formación de fados,
que chegou a actuar en Galiza. 

Como entra en contacto unha
fadista portuguesa co folk galego
ou, o que é o mesmo, como coñe-
ce Sara Vidal a Luar na Lubre?

É unha historia, que se re-
monta case dez anos atrás, cando
entro en contacto coa música ga-
lega. Pero o desencadenante pro-
duciuse no ano 1999, cando fixen
o Camiño de Santiago e vin en
concerto a Luar na Lubre. Quedei
fascinada. Dende aquela fun co-
ñecendo máis en profundidade o
grupo e o seu traballo. Xa no
2000, en Lisboa tiven que organi-
zar un festival intercéltico como
proxecto fin de carreira e púxen-
me en contacto con eles para que
fosen tocar alá. Dende aquela fa-
lamos máis a miúdo e, en concre-
to con Bieito estableceuse unha
relación de amizade moi boa. 

Foi elixida entre un total de
quince cantantes. O proceso de
selección tivo que ser duro.

Penso que si, porque hai can-
tantes galegas moi boas. Os mem-
bros do grupo destacaron a boa ca-
lidade de todas as vocalistas. Pero
a verdade é que non sei como foi.

Como afronta este relevo?
Teño moita ilusión e quero

contribuír cun bo traballo ao gru-
po. Non penso que vai ser mellor
nin peor, simplemente vai ser
distinto. Rosa Cedrón fixo unha
labor moi destacada, pero eu son
unha persoa diferente e teño o
meu xeito de cantar e de enten-
der a música galega. Neste mo-
mento quero achegar algo novo
pero sempre entendido como un
complemento ao traballo dos
meus compañeiros. Faime moita
ilusión cantar pero sobre todo di-
vulgar a cultura galega.

Resulta sorprendente que
unha persoa que non é galega
teña esas metas.

Cando digo que Galiza é ta-
mén o meu país, pénsoo de ver-
dade. Estes anos que vivín aquí
fíxeno moi intensamente. Era es-
tudante pero participaba nas fes-
tas populares, actuaba en bares

por toda Galiza con músicos folk
galegos. Vivín moito a cultura
tradicional, por iso para min é
moi importante non só divulgar
senón tamén preservar esta ri-
queza, a lingua, as tradicións,
non só a música, porque a identi-
dade é un conxunto formado por
todos estes factores.

Que é o que máis a atrae do
novo grupo?

A súa musicalidade, a sonori-
dade do traballo realizado dende
os seus inicios, unha traxectoria
na que houbo evolución, claro.
Pero sobre todo o seu compromi-
so coa cultura.

Vén dunha tradición para
asentarse noutra. Como é o
contacto do fado portugués co
folk galego?

Lamentabelmente case non
existe. Coido que debería haber
máis conexión entre a musica
galega e a portuguesa porque se
complementan moi ben. A rela-
ción cultural entre ambos países
debería ser máis intensa e Galiza
debería darse máis a coñecer.
Formo parte do Centro Galego
de Lisboa e noto que en Portugal
sábese moi pouco de Galiza. Co-
ñécese o Xacobeo e o Camiño
de Santiago, pero Galiza é moi-
to máis ca iso. Penso que debe-
ría haber máis divulgación aínda

que é máis un problema de cul-
tura en Portugal. Se xa non se
valora a tradición portuguesa
moito menos se fai coa que vén
de fóra. Mais, teño que dicir ta-
mén, que nos últimos anos esta
tendencia estase a cambiar pou-
co a pouco e van xurdindo gru-
pos tradicionais portugueses e
outros que comezan a facer mú-
sica galega e portuguesa.

Vexo que é unha gran coñe-
cedora da cultura galega, como
ve o panorama da música folk?

Percíboa dende un punto de
vista comparativo e penso que
atravesa unha situación boa, con
moitos grupos, un mercado folk
e cunha importante internaciona-
lización, algo que sempre lle da
moito pulo a un sector. Cada vez
hai máis conservatorios e revis-
tas especializadas. 

Como foi a súa integración
en Luar na Lubre, porque ade-
mais pasa de actuar en solita-
rio a formar parte dun grupo?

Acolléronme moi ben, somos
moi bos amigos. Agora estamos
todos moi ilusionados co novo tra-
ballo, pensado nos novos temas.
Para min foi un cambio radical,
non só por ter que vir para aquí.

Pero esta non é a primeira
vez que se asenta en Galiza.

Vivín durante dous anos en

Ferrol, cidade na que fixen un
master sobre xestión de industrias
culturais. Con respecto a Portugal
o que máis me chama a atención
de Galiza é que aquí se vive moi-
to o tradicional. Galiza ten unha
cultura moi rica. Eu son unha fa-
nática da música galega, pero ta-
mén da súa historia e da súa an-
tropoloxía. Coido que Galiza pre-
serva mellor a súa tradición e as
novas xeracións valórana positi-
vamente. En Portugal a música
tradicional está peor tratada.

Debuta co grupo en Lisboa
o próximo 8 de marzo e a com-
paración con Rosa Cedrón vai
ser inevitábel. Como espera
que sexa a acollida do público?

Espero que boa. A xente xa
me coñecía pola colaboración no
disco anterior, por iso non vai ser
unha sorpresa total. Coido que o
público entende o grupo e a súa
mensaxe e cando se fai boa mú-
sica non hai problema por cam-
biar un compoñente.

Traballan no novo disco,
que está previsto que saia a luz
en novembro.

É un traballo que vai incidir
na emigración galega, especial-
mente nos países latinoameri-
canos. É un disco moi emotivo e
moi galeguista, que chama moito
á emoción.♦
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Luís Zahera
‘A espada
asústame’

A.N.T.
Dende a súa interpretación
en O lapis do carpinteiro,
non o volveramos ver nos
cines. Non está nada mal
volver interpretando a Pe-
reira, un dos membros da
cuadrilla do personaxe cre-
ado por Pérez Reverte, Ala-
triste, na recreación cine-
matográfica de Agustín Dí-
az Yanes, cun orzamento de
vinte e un millóns de euros.

Nunca estiven nun pro-
xecto tan grande. Primeira
metade do século XVII,
moito carto, intérpretes de
primeira, pinta bonito. Estou
moi ilusionado.

Como é o personaxe?
Pereira é un portugués

xudeu converso, un busca-
do. Fala moi pouco e é moi
fiel a Alatriste. 

Contando con Viggo
Mortensen como protagonis-
ta, a selección de actores tivo
que ser bastante rigorosa.

Hai nove meses chamou-
me Luís San Narciso, un dos
directores de casting máis
coñecidos do Estado. Son
destas casualidades, un día
sae o teu nome no momento
xusto e soa a frauta. Humil-
demente coido que o meu fí-
sico esguízaro lle vai a Pe-
reira. Non houbo proba de
selección porque o director
non é moi partidario delas,
pensa que son un desastre. 

Puido influír algo o fei-
to de ser galego?

Se non colleron a un ac-
tor portugués, supoño que
pensarán que a un galego lle
resulta máis doado facelo
que a un andaluz. Pero non
me podo queixar, porque o
director deume carta branca
na interpretación.

Como afrontas facer un
papel de época?

Xa fixen algún que outro
Shakespeare para teatro e
era moi divertido saír con
sombreiro e plumón. Pero
nunca traballei con miles de
extras. Estou un pouco asus-
tado co tema da espada, in-
cluso Viggo Mortensen, des-
pois de facer O señor dos
aneis, o está. Pero xa nos in-
tentaron tranquilizar con iso
de que os planos van ser cur-
tos e as coreografías breves.

E os próximos proxectos?
Vou traballar na nova pro-

dución de Reixa, Hotel Tívoli,
unha historia na que o fío con-
dutor é un chisqueiro. Grava-

Unha fadista en
LUAR NA LUBRE

MAR BARROS

Voz con aire de fado e teima galega. Así podería definirse a nova cantante de
Luar na lubre, Sara Louraço Vidal, unha lisboeta que veu en Galiza o seu se-
gundo país. Comprometida coa tradición galega, a vocalista, que toma o relevo
de Rosa Cedrón, non é de todo descoñecida para os seguidores do grupo. O pa-
sado ano xa gravara con eles un tema para o seu último disco, Hai un paraíso.  
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Os Nomes dos Lugares                                            César Varela

O nome do nosso vizinho pais já
se tratou de explicar de diferentes
xeitos mas todos insatisfactórios.

A teoria que mais está na mo-
da é pensar que procede dun Por-
tus Calem, dado que nun vial ro-
mano chamado o “Itinerarium
Antonini”, nomea un lugar cha-
mado Calem no camiño de Lis-
boa a Braga com a indicação de
estar a 35 milhas de esta cidade.

Só com esta indicação se co-
locou a hipótese de que deberia
referirse ao lugar onde hoje estão
localizados ou Porto ou Gaia.

Deixemos de lado a pretensa
procedéncia de um inventado
Portus Galecus e pasemos a con-
siderar as opiniões do para nós
mais interesante autor português
em temas de toponimia que é o
recentemente desaparecido Al-
meida Fernandes.

Aponta este investigador que
em Portucale: “Tudo indica um
pré-romano cal(a) “rochedo”,
pelo menos na maior parte dos
casos. Cale do Itinerarium anto-
niano nunca se conseguiu situar
com segurança, e nada prova que
Gaia (a da foz do Douro) se lhe
deva, o que igualmente se diga de
Portugal, o nome do nosso país.

Portugal < Portucale, uma aglu-
tinação de portus latino e cale
prerromano: ou seja uma passa-
gem mas de margens fluviais ro-
chosas, respectivamente. Era o
depois dito “Porto do Douro”
ainda do século XII para o XIII...
já só Porto (1204), de uma mar-
gem do rio ( Porto actual) como
da outra (Gaia). O mesmo se pas-
sara com “Portucale” (569), que
nada tem Gaia em –cale do no-
me. Creio-o Port-uc-ale ( cp.Ver-
dugal > Virid-uc-ale ), realizando
o sufijo –ucus a “essência” do
nome e o sufijo –ale a extensão
tópica, por muito mesquinha (?)
que pareça esta origem do sa-
crossanto nome do país”.

Qué poderemos engadir nós
desde a velha Galiza para sol-
ventar o caso ?

O caso é que no nosso pais
temos um lugarinho chamado
Portugal em Chantada, e varios
Portugaletes que ademais da vila
de Biscaia do mesmo nome,  se-
mellan reclamar a análoga expli-
cação etimológica.

Ben perto do meu Carbalhin-
ho nativo, na parróquia de Brués,
existe um lugar que leva desde
tempos inmemoriais o nome de

Portugal. Na realidade hoje é só
uma casa à beira de um  antigo
muinho ao pé do pequeño regato
chamado Rio do Vinhão”.

Moi perto temos a velha
ponte de Brués da que fala o Pa-
dre Sarmiento na sua viagem de
1745, e mesmo ao pasar a ponte
ali está o muinho e casa (segura-
mente do muinheiro ) de Portu-
gal. O rio tem ali um leito plano,
cheo de coios e com pouca fon-
dura, o que nos fai pensar que se-
ria um lugar facilmente vadeável
para os nossos antigos carretos
antes da construção da ponte.  

A existência mesma da vizin-
ha ponte medieval fala, do im-
portante que deveu ser aquel pa-
so para mercadurias e vinho en-
tre o Ribeiro e Pontevedra, ao
travesso dos montes do  Paranho.

Este Portugal de ao pé do
Carbalhinho, cumpre dentro da
sua modestia o mesmo papel que
cumpre o Porto na magnificência
do rio Douro: Também é uma
passagem ao travesso de um rio! 

A chave da explicação do no-
me pode ser comun para este lu-
garinho de Ourense e para o nos-
so vizinho e querido país.

Até recentes tempos a pas-

sagem dos rios galegos facía-se
em “jangadas” ou barcas capa-
ces de passar vários carros de
bois a um tempo.

Em um trabalho de Olga Ga-
llego sobre “Barcos e barcas no
tramo ourensán do río Miño” le-
mos: “As barcas de pasaxe no
curso medio do Miño eran a mo-
do de grandes artesas, con capa-
cide para pasar até catro carros
cargados cos seus mozos”.

Fálanos ali do valor estratégico
de tais passos, a propriedade que
soia ser dos senhores ou dos mos-
teiros e dos litígios que desde a Ida-
de Média vinham pendurando…

Nas vizinhas terras portugue-
sas podemos supor que acontecia
o mesmo que nas galegas.

O nome de Portugal no sul
aparece como o nome de uma de-
marcação, concretamente de um
condado, na nossa opinião, esse
nome aludia a uma zona onde era
possível, e pode que em tempos
era usual,  atravessar o rio Douro
em barcas por diferentes pontos; e
dai o nome xenérico da demar-
cação: Portugal, que ousamos
apontar como procedente de um
latino Portucarri, (passo de carros)
ou seja , lugar onde era possível o
transpasso de carros em jangadas.

A paisagem rural galega e
portuguesa está inzada de luga-
res chamados de Porto do Carro,
onde a mesma idea de genitivo
está resolta com uma preposição.

Para justificar a evolução do

nosso hipotético Portucarri a
Portugal, seguiriamos o mesmo
percorrido que o professor Al-
meida Fernandes utiliza quando
fala da evolução de Monsurri pa-
ra a vila de Monsul no su livro de
Toponímia Portuguesa:

Muzurri > Muzur > Muzul >
Moçul ( bem documentadamente).

Asim nós, paralelamente po-
deríamos pensar na evoluçao :

Portucarri > Portucar > Por-
tugal e já o actual Portugal.

O Porto debeu deberse a uma
localização pontual do facto de
atravessar o rio, em um momen-
to histórico, se cadra, provocada
pelas lutas para apoderar-se do
direito de passagem por parte
dos diversos poderes medievais.

Para os Portugaletes galegos e
vascos haveria ainda, que pensar
num desenvolvemento desde Por-
tucarreti, ou passo de carretos.

Se esta teoria fosse certa, fi-
caria assim colocada uma meto-
dologia que poderia ser muito
fructífera: Para explicar Portugal
temos que acudir à velha Galiza
e para explicação da  Galiza nao
é possível sem Portugal. 

Isto que é totalmente certo no
caso da toponímia, pensamos
que pode ter uma extensão, a
muitos outros campos.

E vaia ao fim, uma homena-
gem à memoria do Prof. Almeida
Fernandes, grande exemplo de ri-
gor intelectual, pois da leitura dos
seus livros sairam estas ideias.♦

O sacrossanto nome de Portugal:
uma explicação desde Galiza

O consumo de música é hoje tão
brutal que esta sociedade já não
desfruta dela senão que a engoli-
pa, como se padece-se duma mu-
sicofagiapatológica. A qualidade
da música e mesmo as condições
da escuta parecem importar pou-
co e só os decibéis cotizam algo,
tal como se o único propósito fos-
se evitar o aterrador silêncio. Es-
se consumismo desaforado não é
inocente nem voluntário senão in-
duzido pela in-cultura dominante
da alienação única, que utiliza a
neutralidade da  música para ino-
cular no organismo social o hedo-
nismo animal e primário.

A Sony duvidou muito antes
de oferecer ao grande público o
primeiro gravador digital que
permitia a clonagem dos produ-
tos fonográficos, mas concluiu
que esse era o seu caminho e ini-
ciou uma estratégia de expansão
fundamentada no debilitamento
dos seus sócios naturais, alician-
do a pirataria para favorecer a
venda das suas equipas, e saben-
do que isso prejudicaria grave-
mente a indústria audiovisual. O
objectivo era produzir uma crise
no sector que afundasse o valor
das discográficas no mercado
para depois comprar a baixo
preço. Epic, Legacy e Columbia
Records, conhecida aqui por
CBS, foram a base sobre a qual
constituiram Sony Music e Sony
Pictures. Paralelamente a crise
gerou uma concentração de dis-
cográficas noutras quatro multi-

nacionais ou majors: Universal,
EMI, Warner e BMG. Finalmen-
te a BMG, com o beneplácito da
Comissão Europeia, fusionou-se
com Sony Music.

O ano pasado, Sony apresen-
tou um eficaz sistema antipirata-
ria para a indústria fonográfica
que lhe suporia outro bom negó-
cio –a favor ou em contra sem-
pre fazem bom negócio– e sur-
preendentemente o retirou do
mercado sem mais explicações.
Manter a crise talvez lhe sirva
para se fazer com alguma das
outras três a preço de saldo. As
majors já controlam o 80% do
mercado discográfico mundial, e

a concentração empresarial pro-
piciada pela pirataria está favo-
recendo a aparição de modelos
alienantes supressores da razão e
da liberdade. A diversidade ainda
está presente no 20% do merca-
do da música gravada, mas por
pouco tempo. 

Por outra parte, como bem
assinalava o editor Carlos Martí-
nez, de M-20, no debate sobre a
“diversidade cultural na música”
celebrado em Barcelona, quem
mais se está a beneficiar da pira-
taria neste momento são as ope-
radoras de telefonia. Segundo os
dados de Telefónica o 80% do
tráfico das ADSL –linhas de ban-

da larga com alta velocidade de
transferência– são descargas de
arquivos, e o 60% disso são ar-
quivos de música. Telefónica
também declara que já se supera-
ram os 2.500.000 de linhas
ADSL em Espanha e calculando,
pelo baixo, a uma quota media
de 30 euros por mês dá 900
milhões de euros por ano, dos
quais 432 milhões corresponde-
riam ao tráfico de música, que
praticamente é todo ilegal. Mas
como vai Telefónica perseguir
essa delinquência na sua rede se
lhe está a proporcionar lucros tão
chorudos? e ainda por cima sem
ter que compartir um só cêntimo
com os autores e artistas que lhe
sustentam o negócio. O contra-
ponto é que no ano 2004 o con-
junto da indústria discográfica
espanhola não atingiu os 300
milhões de Euros de facturação.
Telefónica deveria pois pagar
um cânone compensatório aos
autores e artistas por consentir o
roubo nas suas linhas.

Por falar de cânone, persiste
a campanha de criminalização
dos autores, artistas e intérpretes
pela compensação por cópia pri-
vada. A lei de propriedade inte-
lectual estabelece no artigo 31 a
cópia sem autorização do autor
no caso de ser para utilização
privada e exclusiva do próprio
copista, e no artigo 25 o legisla-
dor estabelece o cânone das foto-
cópias e dos suportes fono e vi-
deo-gráficos virgens como uma

remuneração equitativa para
“compensar os direitos de pro-
priedade intelectual que se dei-
xassem de perceber por razão da
expressada reprodução” e acres-
centa “este direito será irrenun-
ciável para os autores e os artis-
tas, intérpretes ou executantes ...
e se fará efectivo a través das en-
tidades de gestão dos direitos de
propriedade intelectual” que na
actualidade são AIE, AGIDE,
AISGE, ALMA, CEDRO, DA-
MA e SGAE. Para acabar com
esse cânone bastaria com con-
vencer o legislador europeu que
permitisse eliminar da lei espan-
hola a cópia privada sem autori-
zação, e automaticamente o câ-
none desapareceria. Mas se que-
remos as duas coisas a vez, co-
piar e não pagar, então, com a lei
na mão, isso é um roubo.

O silêncio é o berço da re-
flexão, da razão e da opinião. O
silêncio obriga a pensar e isso
não convém os sujeitos designa-
dos para o consumo convulsivo.
Portanto, se queremos alcançar o
sonho do pensamento único glo-
balizado dum novo totalitarismo
de face amável, só temos que fa-
vorecer a pirataria até que o
100% do mercado seja controla-
do por uma ou duas majors, mas
aí acabará o roubo.

Como se vê a pirataria musi-
cal não é mais que uma poderosa
ferramenta ao serviço do grande
capital e da in-cultura única.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Pirataria e in-cultura única
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Coma
un castiñeiro
FRANCISCO CARBALLO

Ocastiñeiro é a
arbore da miña in-
fancia. Son da

familia dos “Souto” e no
souto do Ferrador, perto
da casa, moito enredamos,
subimos trabes, collimos
castañas e vimos solpores.

O castiñeio é
milenario na Galiza; deu
alimento surtido até que
lle fixo competencia a pa-
taca. A finais do XIX ata-
couno a “tinta”que
esfarelou soutos e
reduciunos a menos dun
terzo. Onde máis
destruíu foi na costa;
quedan castiñeiros
dispersos e algúns soutos
no interior das catro pro-
vincias, especialmente en
Lugo e Ourense. A
Misión Biolóxica logrou
exemplares inmunes á
tinta e de sabor
aceptábel.

A loita dos castiñeiros
por sobrevivir é unha
réplica á deste país. Máis
dun século de resistencia
a un fungo inimigo da
castaña e da boa madeira.
O referendo do 20-F,
2005, proba a escasa con-
fianza en axudas –gañou
a abstención– e indica a
necesidade médica de en-
xertos.

Nunha Europa “neoli-
beral” non hai espazo
digno para Galiza. Ben
estaría que os galegos lé-
semos a preciosa obra de
Susan Georgi Outro mun-
do é posíbel e tomásemos
nota do seguinte
conclusión: “temos que
gañar a loita esta vez a
pesar de estar a facer
algo no que os nosos
devanceiros nunca
soñarían. Estamos a
intentar o desafío á
globalización neoliberal
dirixida polas empresas,
no seu propio terreo, o
mundo. Por iso debemos
traballar non só nos
nosos contextos locais e
nacionais, senón no
ámbito internacional. Por
primeira vez na historia
da humanidade existe a
ambición de construír un
movemento pola xustiza
realmente global”. Susan
Georgi refírese ao FSM
iniciado en Porto Alegre
e que se estende xa a
todos os continentes.

Necesitamos construír
unha economía produtiva,
con cultivos vellos e
novos; temos que
transformar escolas e ins-
titucións de acordo cunha
sociedade solidaria. Teñen
que multiplicarse os
soutos cos castiñeiros
inmunes á tinta como
teñen que multiplicarse os
axentes sociais creadores
de paz con chuvia
miudiña e con solpores de
lúa chea. ♦

Pico Sacro, Pico Sacro... Así co-
mezaba un cantar que entoaban os
peregrinos cando avistaban o pi-
cudo curuto dese monte no conce-
llo de Boqueixón. Erguido sobe o
farturento val do Ulla, gabancio-
so, para anunciar a Compostela na
que converxen os camiños. Hoxe
tamén dicimos Pico Sacro, Pico
Sacro... ao ollar como de vagar,
coa falla de planificación, se vai
destruíndo unha paisaxe algo máis
ca singular: chalets que se cons-
trúen nas abas e ao pé da estrada
–xa non camiño– que sobe, pe-
ches, pistas, a estrutura dun edifi-
cio paralizado a finais dos anos
setenta. Tamén ollamos na mesma
cima a estrutura dun depósito de
augas e todos eses “gastos de afe-
amento” de innecesarios pavi-
mentos, palcos da música, aparca-
mentos, escavacións, etc, etc. que
o tempo, o medio e a mesma fun-
ción non soportan. A ben recupe-
rada capeliña de San Sebastián,
que celebra romaría a última fin
de semana de maio, é proba da
cristianización antiga de vellos
cultos e lendas. Camiño da cima
está o paso da Raíña Lupa como
se lle chama popularmente ao que
foi foxo defensivo da poderosa to-
rre medieval de Pico Sacro, prote-
xida por Diego Xelmírez e des-
truída nas liortas irmandiñas, cos
restos de chanzos e da  cisterna es-
cavada na peneda. Dende o cimo,
auténtico altar, non foxe á vista
ese océano de ondulantes montes
en diferentes gamas, a inmediata
zona que cae ao Ulla, o monte
Castro, a paisaxe degradada polas
minas de cuarcita de Serrabal,
concello de Vedra, que van carco-
mendo o monte sacro dos “Kallai-
koi”, o Ilicino. Espazos nos que
nos anos corenta o arqueólogo
compostelán, padre Xesús Carba-
llo, usaba para escenificar a nove-
la histórica de Fida, la hija del úl-
timo Druida Galaica, libro que
convida ás andanzas arqueolóxi-
cas e etnográficas, a quererlle a
estes lugares. Espazos que están
na literatura dos fillos egrexios da
bisbarra: o novelista romántico
estradense Marcial de Valladares,
autor da primeira novela en gale-
go, o folletín Maxina ou a filla es-
purea, o cóengo e arqueólogo Xo-
sé López Ferreiro, buscador do
sartego do Apóstolo; Xosé Neira
Vilas, de Gres, o autor de Memo-
rias dun neno galego e de tantas
obras que nos fixeron crer na
grandeza de ter aldea e raiceiras.

O respecto ao medio, a “orde-
nación do territorio” debería ser
algo máis que palabras nun boletín
oficial, nos papeis burocráticos. Is-
to é algo que se debe debuxar so-
bre o terreo e na educación cotiá.
Máis aínda cando se fala de turis-
mo rural, de recursos históricos,
artísticos, culturais de Europa... O
Pico Sacro é o monte máis emble-
mático de Galiza, unha catedral da
natureza, da arqueoloxía, por todo:
tamén polas enigmáticas minas
que, agora, se din poden ser for-
mación xeolóxica, os de antes di-
cían que eran as que xa no século

III se refire o xeógrafo Iustino can-
do di “nos confíns da Gallaecia es-
tá o monte sacro no que se consi-
dera pecado cavar, pero si a terra
se fende por un raio, o que é fre-
cuente, permíteselle recoller o ou-
ro descuberto, como un don de
deus...” Monte que recibiu cultos
pagáns aos que tamén se refire no
século VI o bispo Martiño de Du-
mio no tratado De Correctione
Rusticorum, anatemizando os ritos
animistas nas fontes, carballeiras,
penedas, montes... Esas fondas e
perigosas  covas polas que eu ta-
mén furei cando tiña menos tino e
que despois de baixalas, andalas
un chisco entre estreiteces e am-
plas salas-cheminea, vese que es-
tán atuadas polos derrubamentos.

Tamén a principios do século XX
foron prospectadas polo curioso
suízo Mengotti, fundador en Com-
postela do popular Hotel Suizo.
Minas das que contan os paisanos
eran as entradas aos mitolóxicos
pazos soterrados da Raíña Lupa...
e que nunha ocasión botaron por
aquel burato un parruliño que logo
apareceu sobre as augas do Ulla.
Fonte santa e curadora entre so-
breiras, a do Pico Sacro, que ta-
mén os contos populares dicían
era onde peiteaban as súas guede-
llas de ouro as mouras encantadas
por unha xigantesca serpe, da que
só se libraría lendo ao revés o Ci-
prianillo. Mitos e lendas en rela-
ción con esa especie de “xogo da
oca” de aventuras e desventuras da

Traslación do Apóstolo: cando os
dous discípulos, Teodoro e Atana-
sio, portaban o corpo do íntimo
amigo de Cristo e solicitábanlle
permiso á Raíña Lupa para ente-
rralo santamente... camiñan á cida-
de fisterrá de Duio para lle dar co-
ñecemento ao legado de Roma,
pero son detidos por Filotro e libe-
rados milagrosamente. Entón
Duio é castigada e asolagada... Lu-
pa accede a concederlle sepultura
en territorio “libre de dominio”, o
monte Libredon. Pero denantes
acoden ao Mons Sacer, territorio
de medos e serpes, de touros bra-
vos: amansan unha xugada para
xunguila ao carro que transportará
o Corpo Santo até o sartego en Ar-
ca Marmórica ou memórica?

O Pico Sacro é esencial a
Compostela: Forte Boqueixón,
pazos de Guimaráns, Ortigueira,
Ponte-Ulla, Oca, onde florece o
barroco e a Ilustración... santuario
e carballeira con igrexa de culto ás
augas de Gundián, o estreito paso
do río, e que os paisanos din “fei-
to polos mouros” para que furen
as augas do Ulla, enigmático lugar
do mosteiro perdido de San Xoán
de Cova; a sorprendente enxeña-
ría en formigón do viaduto do fe-
rrocarril Zamora-A Coruña, o en-
contro do Ulla e o terroso Deza,
Ponte Ledesma coa súa ponte me-
dieval e a paraxe das Insuas... ese
observatorio de humanismo que é
a Fundación Neira Vilas, o mos-
teiro románico de bieitas, hoxe
parroquial de Caamanzo, co seu
emparrado.... e os vellos camiños
que pasan por Vila de Cruces e
Merza, onde no tempo de Entroi-
do os Xenerais, guiados polos Co-
rreos trepan as congostras a caba-
lo cantando sermóns...  E xa cara
ao Deza, o románico de Breixa,
Ansemil, Carboeiro, Taboada... o
pazo de Trasfontao...

A sensibilidade, produto da
educación, aprendida do amor á
terra, das tradicións, das lecturas,
das viaxes, debera ter expresión
no espazo común aberto ao cos-
mos, nesas catedrais como o Pi-
co Sacro, faro que dende as lon-
xanías orienta tanto cara ao por-
vir como cara ao pasado.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Pico Sacro: panorámica da destrución
da paisaxe galega

F. SENÉN

Os centos de especies que colonizaron Galiza:
a rola turca, o argazo, o vis n americano ou
a coto rra arxentina. Tam n a mimosa,
o eucalipto ou a perca americana. Casos da
a mpla n mina de bioinvasi ns que sofre a nosa
terra e unha avalacion dos seus riscos certos.

Xurxo Pérez Pintos
Xosé Bouzó Fernández

Colección: NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA

As Bioinvasións na Galiza



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

DANIEL DÍAZ PIÑEIRO
A Fábrica amosa a súa pin-
tura até mediados de marzo.

■ MÚSICA

RAO TRÍO
Este sábado 26 ás 23:30 o
café-cultural Roi Xordo
acollerá a actuación deste
grupo. Entradas a 3 euros.

CambadosCambados
■ TEATRO

CANTA CONNOSCO!
Poderemos gozar co espec-
táculo para todos os públi-
cos, maiormente para crian-
zas, Migallas Teatro este
domingo 27.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

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

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.

CarballoCarballo
■ TEATRO

SERVIDOR
DE DOUS AMOS
Teatro Galileo presenta es-
ta peza este venres 25.

TEATRO DO MORCEGO
A coñecida compañía re-
presenta o martes 1 e o
mércores 2 a peza Os vellos
non deben de namorarse.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

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

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
AAC Colectivo Camiños or-
ganiza novos roteiros abertos
á participación de calquera
persoa interesada, por un
prezo de 2 euros, con saída
desde a Estación de Autobu-
ses, sobre as 11 da mañá dos
domingos para voltar á tardi-
ña. Este domingo 27 visita-
rán 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 agricultu-
ra ecolóxica. Máis informa-
ción no telf. 649 759 734
(David), ou no local da aso-
ciación 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 fi-
nalidade de ampliar as opor-
tunidades de educación mu-
sical na Galiza e ofrecer un
encontro pedagóxico único
co protagonista do ciclo
Cartografías Sonoras.

ARQUITECTURAS
AUSENTES
Este ciclo de conferencias,
organizado pola Fundación
Barrié como actividade
complementaria da mostra
do mesmo nome, presénta-
nos ao arquitecto Mariano
Bayón, o martes 1 de mar-
zo ás 20 h, para falar sobre
Jan Duiker. Interior do Ci-
neac de Ámsterdam, 1934.

■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes da
Imaxe, no ciclo Fritz Lang
en América proxecta este
xoves 24 ás 20:30 h. Solo se
vive una vez (1937); e o ven-
res 25 La mujer del cuadro
(1944). Do director Amos
Gitai poderemos ver este

sábado 26 ás 18 h. A area do
crime (1996). O ciclo A tra-
dición independente no cine-
ma norteamericano conti-
núa este venres 25 ás 18 h.
Mi vida es mi vida (1970),
de Bob Rafelson; e o sába-
do 26 ás 20:30 h. Cielo Lí-
quido (1982), de Slava Tsu-
kerman. O ciclo Fóra de se-
rie levará á pantalla este luns
28 ás 20:30 h. o vídeo Cha-
mábanlle Feans (2004), de
Omar Rabuñal, con entra-
da de balde. Máis informa-
ción en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ESENCIAS
DE ANIMACIÓN
Mostra didáctica que podemos
visitar, até o 13 de abril, no
Centro On de Caixa 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 este venres 25.

JOSÉ MANUEL FONFRÍA
O pintor presenta a súa obra na
galería Coarte até o luns 28.

O EXILIO DOS NENOS
Até o luns 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 pola
Fundación Barrié e o Minis-
terio de Vivienda, amosa 21
obras que foron proxectadas
pero non construídas, ou
construídas pero perduraron
un breve espazo de tempo,
ben polo seu derrubo ben por
ser concebidas como tempo-

rais. Proxectos de AlvarAal-
to, Wales Gropius, Le Cor-
busier, El Lissitsky, Adolf
Loos, Mies van der Rohe,
Alejandro de la Sota, Giu-
seppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido

concurso internacional de fo-
tografía sobre a natureza, na
súa edición correspondente
ao ano 2005, poderanse con-
templar no Aquarium Finis-
terrae até o 17 de xullo.

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

CON RAÍCES
O ciclo de concertos promo-
vido polo Concello e Caixa-
nova presenta en directo a
Bebo Valdés Quartet este
xoves 24 ás 21 h. no teatro
Rosalía de Castro. O vindei-
ro xoves 3 ás 21 h. chegará
desde Inglaterra ao teatro

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

A pesar de que a carabela Pinta,
aínda que sexa a súa réplica, non
estará en Baiona, a vila celebra en-
tre o 4 e o 6 de marzo a súa anual
Festa da Arribada. É unha boa
ocasión para celebrar a boa nova

do encontro de Europa e América
mudando os vaqueiros e os zapa-
tos con sola de goma polos xu-
bóns, as capas de pelica para o frío
e as anchas túnicas damasqui-
nadas feitas en seda.♦

ArribarArribar a Baionaa Baiona
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

A Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística, Caixa-
nova e Renfe voltan orga-
nizar este programa cultu-
ral para crianzas de entre
5 e 8 anos. As viaxes, en
tren, realizaranse en días
lectivos desde febreiro a
xuño. Haberá grupos de
animación, pallasos, con-
tacontos... agasallos e a
representación de Ana e o
tren máxico. Os colexios
faranse cargo do traslado
até a estación do ferroca-
rril e, de volta, de esta até

o colexio. Hai 9 rotas: Vi-
go-Pontevedra-Vigo;
Pontevedra-Vigo-Ponte-
vedra; Vilagarcía-Santia-
go-Vilagarcía; Santiago-
Vilagarcía-Santiago; A
Coruña-Betanzos-A Co-
ruña; Ferrol-Betanzos-Fe-
rrol; Ourense-Monforte-
Ourense; Lugo-Sarria-
Lugo; e Monforte-Ouren-
se-Monforte. Máis infor-
mación nos telf. 886 116
272 e 886 116 202. Reser-
vas na páxina electrónica
www.caixanova.es.♦
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☞ O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.

Nun búnker os delirios de Hi-
tler ante un fin inminente ato-
pan a adhesión fanática dalgúns
dirixentes nazis e a oposición
máis racional dalgúns xenerais,
que procuran unha rendición
que evite sufrimentos á poboa-
ción civil. Un tanto agónica.

☞ OS PAIS DEL. Non é
preciso contar o argu-

mento desta película chea de
famosos (De Niro, Hofman,
Sarandon, Streissand, Stiller).
Ningún deles se cre o papel
que interpreta. Diversión a ba-
se de sal gorda. Xa saben: pro-
tese mamaria, peidos, etc. 

☞ 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 co-

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

☞ SKY CAPTAIN. O
mundo recibe o ataque

dunhas máquinas ao tempo que

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

☞ WHISKY. Fita uru-
guaia, con interprete de

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

☞ O ASOMBROSO
MUNDO DE BORJA

MARI E POCHOLO. San-
tiago Segura, o protagonista,
consegue meterse no seu per-
sonaxe de “pijo madrileño”.
Ben a retranca, a música e o
ambiente. O peor, o guionista,
que deixa 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

CarCarteleirateleira

Xa chega a XXX edición desta
festa que comeza o martes 1 coa
inauguración, ás 20 h, das exposi-
cións: 30 anos da Festa do Quei-
xo; maquetas de Arquitectura Po-
pular de Galiza, de Bernando
Cascón; e outra adicada á Pintura
de artistas locais, todas elas no
edificio Multiusos do Mercado. O
venres 4 a partir das 9:30 h. e até
as 19, desenvolveranse as Xorna-
das Técnico-Divulgativas do
Queixo; e ás 21:30, cantares po-
pulares a cargo de Moraima, Mi-
ni e Mero e Fol de Veneno. O sá-
bado 5 ás 13 h na Praza da Vila,
sesión vermut, malabares e hu-
mor; a partir das 20 h. a charanga
os Kilomberos de Monte Alto; ás

21:30 no Campo da Feira o con-
certo de Kiko Veneno e Orishas e
á 1:30, The Sunday Drivers. O
domingo 6 ás 10 h, Mostra do
Queixo; pasarrúas poloa Banda
de Música de Arzúa, a banda de
gaitas Castro Curbín, o grupo de
gaiteiros Bico da Balouta e ani-
mación de rúa por Troula Anima-
ción (zancudos, malabares e per-
cusión); ás 13 h lectura do pre-
gónn por Alfonso Agra e entrega
dos premios do concurso de carta-
ces; ás 17:30, os monicreques de
Viravolta representarán Mantas
non son cobertores; ás 18:30, ma-
xia a cargo de Sha Sha; e a partir
das 19:30, concerto de Quempa-
llou e X.M. Budiño.♦

Festa do Queixo de Festa do Queixo de ArArzúazúa

Salvador
Cidrás,

na imaxe,
expón,

xunto con
Mónica

Alonso, na
Fundación

Caixa
Galicia da
CORUÑA.



Rosalía de Castro o James
Taylor Quartet. Entradas á
venda na billeteira do teatro,
ou no teléfono 902 434 443,
por 7, 9, 12 e 15 euros. 

CARTOGRAFÍAS
SONORAS
A Fundación Barrié organiza
unha nova serie de concertos
baixo o título de Voz e Terra,
que reúne a intérpretes mas-
culinos contemporáneos de
orixes diversas, unidos pola
voz como instrumento. O sá-
bado 26 ás 21 h. no Palacio
da Ópera gozaremos con
Mory Kanté, especialista en
fusionar as sonoridades tradi-
cionais mandingas do occi-
dente africano coa linguaxe
ecléctica do pop, funk, house
e tecno occidentais. Entrada
gratuíta previa retirada de in-
vitación. Máis información
en www.fbarrie.org.

SOFT POP TOUR 05
O vindeiro sábado 5 no Pla-
ya Club vaise celebrar este
concerto no que poderemos
escoitar ao londinense Da-
rren Heyman, historia viva
do pop británico de finais
dos 90; ao ex-Manta Ray
Nacho Vegas que presenta-
rá o seu terceiro álbum De-
saparezca aquí; e aos The
Zephyrs. Entrada anticipa-
da en Nonis e Portobello por
12 euros e 14 na billeteira.

■ TEATRO

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

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

TEATRO GALILEO
Esta compañía representa a
peza O divertimento do rei o
vindeiro xoves 3 e venres 4.

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
■ ACTOS

RAMÓN LOUREIRO
A súa última novela, As ga-
leras de Normandía, será o
obxeto dun coloquio no que
participarán Juan Fernán-
dez, 1º Tenente de Alcalde;
Ramón Pernas, director de
Ámbito Cultural de El Corte
Inglés; Damián Villalaín,
Director da Fundación Car-
los Casares; Manuel Bra-
gado, Director de Edicións
Xerais; e o propio escritor e
xornalista, Ramón Lourei-
ro. O acto terá lugar o luns
28 ás 20 h. no auditorio do
C.C. Torrente Ballester.

■ 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
neste certame internacional.

LOUREIRO
Até o luns 28 de febreiro
presenta, na galería Sarga-
delos (Rubalcava 30-32) a
súa Serie Naufraxios.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-

blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Teatro de Aquí representa
esta peza este xoves 24.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como
protagonista a Miguel An-
xo Murado, biólogo do
Instituto de Investigacións
Mariñas e escritor, que será
presentado polo biólogo do
Instituto Español de Ocea-
nografía e membro da aso-
ciación A Groba Santiago
Fraga Rivas, o vindeiro
venres 4 de marzo ás 20:30
h. no Pazo da Escola no Ba-
rrio de Moreira en Mañufe.

■ 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 este venres
25, no C.S. Uxío Novoneyra.

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 San-
ta 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 este domingo 27.

■ MÚSICA

AGUARDIENTE
SWING QUARTET
Poderemos gozar do direc-
to desta banda pop rock es-
te sábado 26 ás 23 h. no
Clavicémbalo.

NarónNarón
■ TEATRO

O CIRCO ENMEIGADO
Poderemos ver a peza re-
presentada por Teatro do
Morcego o vindeiro xoves
3 e venres 4.

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.

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 es-
te domingo 27.

■ TEATRO

PASO DE CEBRA
Áncora Producións estrea
esta obra o vindeiro venres
4 e sábado 5.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ESTAMPAS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra aco-
lle esta mostra da colección
Rodríguez-Moñino-Brey.

RAQUEL LAGARES
Presenta a súa obra na Pe-

tite Galerie de Teo até o
luns 28.

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

■ MÚSICA

BERNARDO SASSETI
O pianista vai dar un con-
certo, este sábado 26 ás
20:30 h, no teatro Princi-
pal, dentro do ciclo de Jazz
Ibérico. O vindeiro sábado
5 de marzo poderemos es-
coitar en directo a Baldo
Martínez Grupo.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Volve esta cita coas crianzas
e público familiar. O ciclo,
promovido polo Concello e
coordinado polo Teatro Aka-
tro, chega a súa VI edición
cunha escolma dos mellores
espectáculos de todo o Esta-
do. Ademais, preséntanse as
dúas mascotas do festival:
Domingos e Principal para
repartir risas e choros, contar
historias de amor, aventu-
ras... Este domingo 27 ás
18:30 e por 2 euros, a com-
pañía madrileña Teatro de la
Luna presenta o espectáculo
de títeres Elmer el elefante.
Venda anticipada no telf. 902
434 443, en internet en
www.caixagalicia.es ou na
billeteira do Principal dúas
horas antes do espectáculo.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

TALLA DIRECTA
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, este
venres 25 ás 23 h. no Li-
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KompanieKompanie
Janet Rühl e Janet Rühl e 
Arnd MüllerArnd Müller
Desde este xoves 24 ao sábado 26
ás 22 h. preséntase no teatro Galán
de SANTIAGO o espectáculo 02-04
Danza para música electroacústi-
ca, formado por dous duetos e ca-
tro solos nos que o elemento unifi-
cador é a música creada, modifica-
da e distorsionada no computador.
Desde o vindeiro xoves 3 e até o
domingo 6 poderemos ollalo no
teatro Ensalle de VIGO.♦

PallasosPallasos
Este venres 25 poderemos gozar
desta actuación dos Uvegá Teatro
en REDONDELA; o vindeiro sábado
5 verémolos en CANGAS.♦

O EncorO Encoroo
Teatro do Atlántico representa
esta peza de Connor McPherson,
baixo a dirección de Xulio Lago e

con música de Rodrigo Romaní,
este venres 25 en AMES; o sábado
26 verémola en OLEIROS; e o vin-
deiro venres 4 en TUI.♦

PrProduciónsoducións
LibrLibrescenaescena
Representa na CORUÑA A Biblia, a
historia xamais contada este sába-
do 26; desde o vindeiro xoves 3 ao
domingo 6 poderemos ollar esta
obra na sala Yago de SANTIAGO.♦

PorPor un millónun millón
de dólarde dólareses
A compañía Bucanero & Eme2
Producións actúa este sábado 26
en VILALBA; o vindeiro sábado 5
poderemos ollala en OLEIROS.♦

TTarartufotufo
Esta obra chega o sábado 26 a
CANGAS, da man da compañía Te-
atro de Ningures; o vindeiro xo-
ves 3 represéntase no FERROL.♦

TTeatreatroo

Le PunkLe Punk
Esta banda madrileña, que mes-
tura estilos como o tango, a músi-
ca xitana centroeuropea, ou me-
diterránea, e o blues, regresa á
Galiza para presentar o seu pri-
meiro disco titulado La logia del
canalla. Estarán este venres 25 ás
23 h. no Clavicémbalo de LUGO;
e o sábado 26 ás 00 h. van tocar
no Playa Club da CORUÑA.♦

HedtripHedtrip
A formación catalana ten cami-

ñado cara a terreos máis perso-
ais e achegados ao rock co seu,
recentemente publicado, segun-
do disco About Useless Needs.
Poderemos escoitalo este ven-
res 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.♦

AAvalanchvalanch
O heavy metal chega este xoves

24 ás 21:30 h. á sala Capitol de
SANTIAGO, da man desta forma-
ción, que presenta o seu último
disco Las ruínas del Edén. O
venres 25 ás 22:30 toca no Có-
digo de Barras de VIGO. Entra-
da anticipada á venda por 12
euros en Elepé, Tipo e Gong, ou
por 15 na billeteira.♦

The SundayThe Sunday
DriversDrivers
A banda toledana, chamada a ser
líder na escena indie, dá un con-
certo este venres 25 ás 00 h. no
Playa Club da CORUÑA, para
presentar o seu último traballo
titulado Little Herat Attacks, dis-
co de pop que foi elixido como
mellor álbum estatal do 2004
pola revista Mondosonoro; o sá-
bado 26 tocará en VIGO na Igua-
na Club, a partir das 00:30 h. A
entrada pode adquirirse anticipa-
damente en Elepé, Columna e
Gong a un prezo de 10 euros, ou
por 12 na billeteira.♦

Hora ZulúHora Zulú
Esta banda vai tocar o vindeiro
venres 4 ás 22:30 na sala Mardi
Gras da CORUÑA; o sábado 5 ás
00:30 h. escoitarémola na Igua-
na Club de VIGO.♦

ConcerConcertostos

As cores do
mar é a

mostra que
podemos

contemplar
na Casa da
Cultura de

GONDOMAR
até o

luns 28.

Le Punk.

Aguardiente Swing Quartet toca este sábado 26 no Clavi-
cémbalo de LUGO.

El Cubo
presenta no
Liceum do
PORRIÑO
este venres
25 a
súa nova
maqueta.



ceum, a súa nova maqueta
titulada Causa y Efecto.
Entrada anticipada á venda
por 2 euros, 1,5 para os so-
cios, e 3 na billeteira.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

PALLASOS
Este venres 25 poderemos
gozar da actuación de Uve-
gá Teatro.

RibadeoRibadeo
■ CINEMA

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

■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS
Desde o martes 1 e até o
xoves 10 poderemos visitar,
na sala da OMIC, esta mos-
tra sobre o IV aniversario
da declaración da muralla
romana de Lugo como Pa-
trimonio da Humanidade.

■ 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 baila-
ríns Marco González e Sil-
via Fuente nun espectáculo
denominado Misteriosa
Buenos Aires, do que pode-
remos disfrutar este 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
este sábado 26.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

ANTÓN PATIÑO
O pintor monfortino enche
coas súas últimas teas as pa-
redes da galería SCQ (Xeral
Pardiñas 10-12) até o 23 de
marzo. Nesta ocasión pre-
senta unha serie entroncada
coa súa obra Espacio Líqui-

do, onde a pintura aflora de
novo como materia, como
obxeto, sobrepasando a su-
perfice da tea.

EVA MORANT ARTAZKOZ
Até o 23 de marzo podere-
mos contemplar a súa vide-
oinstalación Nana se pregun-
ta 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.

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 Funda-
ción Torrente Ballester até
este venres 25 de febreiro.

ANGELITOS NEGROS
Varios artistas homenaxean
ao cantante cubano-galego
Antonio Machín con esta
mostra, 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

deste pintor noiés que po-
demos contemplar no salón
artesonado do Colexio de
Fonseca.

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

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

A GALICIA MODERNA
O CGAC acolle unha mag-
nífica retrospectiva que
aborda o traballo creativo
nos diversos ámbitos artís-
ticos (pintura, escultura, ar-
quitectura, cinema, fotogra-
fía, literatura, teatro e dese-
ño) durante os vinte anos
transcorridos entre 1916 e
1936, pretendendo provo-
car a reflexión sobre o rit-
mo que marcaron os feitos
culturais e acontecementos
históricos no devir do noso
país. Até o 27 de marzo.

■ MÚSICA

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 24 ás 21 h. pode-
remos escoitala, por 9 euros,
baixo a batuta de Maximi-
niano Valdés, que estará
acompañado por Gérard
Caussé á viola, interpretan-
do pezas de Ginastera, W.
Walton e Mendelssohn. O
vindeiro xoves 3, dirixida
por Maximino Zumalave e
con Aldo Ciccolini ao pia-
no, poderemos escoitar
obras de X. Viaño, S. Rach-
maninov, e P.I. Chaikovski.

MEDINA AZAHARA
A veterana banda heavy an-
daluza toca o vindeiro sábado
5 ás 21:30 h. na sala Capitol.

■ TEATRO

NANO
Desde este xoves 24 até o
domingo 27, a compañía
La República estrea no Ya-
go esta obra de Suso de To-
ro, adaptada por Cándido
Pazó, Carlos Blanco e
X.A. Porto “Josito”.

INTERESCENA 2005
Dentro deste ciclo que or-
ganiza o IGAEM, este ven-
res 25 e sábado 26 ás 21 h.
no Principal, a compañía
Animalario estrea Últimas
palabras de Copito de Nie-
ve. Entradas á venda na bi-
lleteira de 12:30 a 14 h. e de
18 a 21 h. por 4, 6 e 8 euros.

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

ARTELLANDO...
PARA CRIANZAS
Os venres 25 e 4 ás 18 h., e os
sábados 26 e 5 ás 12 h. no La-
boratorio das Artes do MAR-
CO haberá contacontos e
obradoiros para crianzas de 3
a 8 anos, e os domingos 27 e 6
os máis cativos, acompaña-
dos, poderán gozar con diver-

ZANFONA CONTEMPORÁNEA
A Asociación do Conservatorio de Músi-
ca Tradicional e Folque organiza este en-
contro no Auditorio Municipal de NA-
RÓN, no que o recoñecido intérprete fran-
cés da zanfona Gilles Chabenat vai im-
partir un curso, o sábado 12 de marzo de
15:30 a 19:30 h., e o domingo 13 de 9:30
a 14 h. e de 15:30 a 18:30 h. Ademais o
domingo 13 ás 20 h. vai haber unha char-
la sobre A zanfona na Península Ibérica,
ao cargo de Julio García Bilbao, e as 21
h. gozaremos dun concerto do dúo Tra-
me, con Gilles Chabenat á zanfona elec-
troacústica e Alain Bonnin ao piano. Os
interesados en asistir ao curso deberán en-
viar os seus dados persoais e un xustifi-
cante de ingreso de 60 euros (50 euros pa-
ra os asociados á ACMTF) de pago da
matrícula na conta 2091-0235-59-
3110000031 de Caixa Galicia, ao Audito-
rio Municipal, sito na praza de Galiza s/n
15570 de Narón, ou ao fax 981 384 829 (é
imprescindíbel dispoñer de instrumento
propio, aloxamento e comidas non incluí-
dos). Máis información en i.lopez@con-
cellodenaron.com, no teléfono 981 391
144 ou na páxina www.folque.com.

AULA DE COCIÑA
Caixanova desenvolve un curso de Co-
ciña Básica de Iniciación, dirixido a

persoas cun nivel mínimo, estruturado
en catro clases de dúas horas, que se
van impartir os luns 28 de febreiro, e 7
de marzo, e os mércores 2 e 9 de mar-
zo, de 20:30 a 22:30 h. Organízase ta-
mén outro curso sobre Buffet, da mes-
ma duración e para o que se establecen
dúas opcións (grupo I os xoves 3, 10,
17 e 31 de marzo de 20:30 a 22:30 h.;
e grupo II os venres 4, 11, e 18 de mar-
zo e 1 de abril, de20:30 a 22:30 h. Os
interesados na Cociña Saudábel e
Equilibrada poden asistir a catro aulas
de 2 horas cada unha os martes 1, 8, 15
e 29 de marzo, en horario de 20:30 a
22:30 h.; e os mércores 2, 9, 16, e 30
de marzo de 10:30 a 12:30 h. imparti-
rase outro curso sobre O peixe: Varia-
cións. O prezo da matrícula para cada
curso é de 60 euros. Os interesados en
asistir deberán enviar o boletín de ins-
crición, que poden recoller en calquera
sucursal de Caixanova, debidamente
cuberto xunto co xustificante de ingre-
so a Obras Sociais Caixanova-Centro
Social Caixanova (Policarpo Sanz 24-
26, 362002 de VIGO).

XX ENCONTROS DE EDUCACIÓN
PARA A PAZ
O Seminario Galego de Educación pa-
ra a Paz xa ten aberta a matrícula, por

30 euros, para estes encontros que, bai-
xo o lema Educación afectivo-emocio-
nal, se van celebrar na EGAP de San-
tiago do xoves 10 ao sábado 12 de mar-
zo, e nos que haberá conferencias de
destacados especialistas, ademais de
exposicións, obradoiros, experiencias e
comunicacións. As prazas son limita-
das e os encontros están homologados
cun creto de libre configuración pola
USC. Máis información nos locais do
Seminario (rúa do Valiño 13, 1º de
SANTIAGO DE COMPOSTELA, no teléfo-
no 981 561 956 ou en www.sgep.org.

PREMIO DE XORNALISMO
XOSÉ AURELIO CARRACEDO
Poderán participar nel todos os profesio-
nais ou colaboradores habituais que
exerzan o seu labor en medios de comu-
nicación escritos ou audiovisuais, en cal-
quera das súas modalidades. As propos-
tas para optar aos premios (un primeiro
de 5.000 euros e un segundo de 3.000),
tanto escritas como gráficas e/ou audio-
visuais, poderán ser presentadas, indis-
tintamente, polos propios interesados,
pola dirección do medio no que foron
publicados, por institucións, asociacións,
colectivos, persoas individuais ou o pro-
pio xurado e terán que estar publicadas
en medios de comunicación galegos ou

referidos a Galiza, entre o 1 de xaneiro e
o 31 de decembro de 2004. No caso de
que os traballos foran publicados sen asi-
nar ou con pseudónimo, deberá xuntarse
un certificado do director do medio, no
que conste a data de emisión e nome do
autor. Os traballos deberán ir acompaña-
dos de 6 fotocopias tamaño A4 da páxi-
na ou páxinas en que foron difundidas,
no caso das publicacións, se se trata de
audiovisuais presentaranse 6 copias en
casete compacto ou en formato domésti-
co, segundo o caso, e remitiranse antes
do 1 de marzo á Deputación de OUREN-
SE (Rúa do Progreso 32). Máis informa-
ción no telf. 988 385 222.

XIX PREMIO ÁNXEL FOLE
O certame de ensaio promovido pola
Fundación Caixa Galicia e o diario El
Progreso de LUGO adícase, desta vol-
ta, á vida e obra de Nicomedes Pastor
Díaz, e está dotado cunha contía eco-
nómica de 9.000 euros. Poderán optar
os traballos, inéditos, escritos en gale-
go ou castelán, dunha extensión míni-
ma de cen folios e máxima de dous-
centos, que versen sobre esta figura da
cultura galega, e deberán entregarse
antes do 31 de marzo. Máis informa-
ción no teléfono 981 188 022 ou en
prensa@caixagalicia.es.♦
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CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Vén de anunciarse a convocatoria para pre-
sentar proxectos de fomento do uso do gale-
go e de formación para os traballos dos
equipos de normalización lingüística dos
centro públicos de educación infantil, espe-
cial, de adultos, primaria, secundaria, ba-
charelato e formación profesional, adscritos
a esta consellaría. Para acceder a este finan-
ciamento será necesario que o equipo de
normalización estea formalmente constituí-
do e que o seu programa de actividades fo-
se aprobado polo centro e enviado canda a
programación xeral anual á Inspección Edu-

cativa, o órgano encargado de lle presentar
á correspondente comisión avaliadora o in-
forme relativo a cada centro. O prazo de
presentación das solicitudes remata o día 27
de marzo. Toda a información complemen-
taria referida a esta convocatoria aparece re-
collida no DOG do 15 de febreiro ou na pá-
xina electrónica da Xunta de Galicia.♦

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

Esta consellaría está a regular axudas econó-
micas complementarias destinadas a mozos
adquirentes de vivendas de protección públi-

ca. Poderán ser beneficiarios aquelas persoas
físicas adquirentes, adxudicatarios ou promo-
tores que: acrediten unha idade non superior
aos 35 anos na data de formalización da es-
critura pública de compravenda, de adxudica-
ción, ou se é o caso, de obra nova rematada;
os ingresos corrixidos da unidade familiar
non excedan de 21.000 euros; obtivesen prés-
tamo cualificado coa debida conformidade do
Ministerio de Fomento; a vivenda se destine a
residencia habitual; non solicitase esta axuda
antes. As solicitudes deberán formalizarse
mediante instancia dirixida ao director xeral
do IGVS antes do 31 de maio. Na páxina
electrónica institucional da Xunta recóllese
toda a información complementaria.♦

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

Homo-Rino
(1988), de

Alfonso
Costa, que

forma parte
da mostra
A vertixe

na mirada,
no Colexio
Fonseca en
SANTIAGO.

Valle
mostra a
súa pintura
na galería
Sargadelos
de VIGO.



sos obradoiros plásticos. Este
xoves 24 ás 20 h. presentaran-
se publicamente as conclu-
sións do obradoiro de perfor-
mance O xogo, o discurso so-
bre o corpo, dirixido por
Adriano e Fernando Gui-
marães, como actividade pa-
rella á mostra 20 desarranxos,
para dar paso o venres 25 e sá-
bado 26 ás 20 h. á presenta-
ción das performances Respi-
ración + e Respiración -. O
martes 1 ás 19 h. continúa no
Salón de Actos o curso avan-
zado de arte contemporánea
para adultos Panoramas:
campos temáticos na arte ac-
tual (previa inscrición), e o
mércores 2 á mesma hora im-
pártese o 2º ciclo do curso de
iniciación á arte contemporá-
nea A arte dos séculos XX e
XIX: da 2ª guerra mundial
aos nosos días. O xoves 3 ás
20 h. preséntase o libro Reta-
guardia. La guerra civil tras
los frentes, de Alfonso Do-
mingo, e o venres 4 ás 20 h.
proxectarase o documental
Madrid, 11-M: todos íbamos
en ese tren. Máis información
en www.marcovigo.com.

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Caixanova organiza no seu
Centro Cultural este ciclo,
no que se vai proxectar o
martes 8 ás 20:30 h. a pro-
dución uruguaia Whisky
(2003), dirixida por Juan
Pablo Rebella e Pablo
Stoll. Entradas á venda en
www.caixanova.es, na bille-
teira telefónica no 986 110
500 e o mesmo día da pro-
xección desde as 18 h., por

un prezo único de 3 euros.

■ EXPOSICIÓNS

VALLE
Mostra a súa pintura na gale-
ría Sargadelos até o luns 28.

ROSA ÚBEDA
A mostra Arredores do bos-
que de Nemi permanecerá na
galería Chroma até o mérco-
res 9, en horario de martes a
sábado e de 18 a 21:30 h.

FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA
O VI Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña poderase con-
templar na Casa da Xuven-
tude até o venres 4 de marzo,
de 10 a 14 e de 17 a 21 h.

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 este 27 de febreiro esta-
rán expostas as súas obras na
sala 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 sécu-
lo XXI é o fío condutor des-
ta mostra que, até o 27 de
marzo, estará na sala de ex-
posicións do Centro Cultural
Caixanova, na se presentan
fotografías, esculturas, pin-
turas ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Tho-
mas Shütte, entre outros.

OS CÓMICS
DOS IRMÁNS COVELO
Retrospectiva de Hugo e
Sergio Covelo no Universi-
tas Bar (Cidade Universita-
ria) que, até o 28 de febreiro,
recolle os traballos destes ar-
tistas da banda deseñada, ga-
ñadores de diversos premios.

CODERCH 1940-1964
A exposición deste arqui-
tecto catalán é a que alber-
ga a sala de mostra do Co-
lexio de Arquitectos, até o 6
de marzo.

LORETTO BLANCO
SALGUEIRO
As súas pinturas poden ver-
se na galería Bacelos até es-

te venres 25 de febreiro.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica 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
A galería Dua2 acolle, até
este venres 25 de febreiro, a
mostra Un anaquiño 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 vi-
sitar esta mostra conmemo-
rativa até o 27 de marzo.

EU MUSEO,
CENTRO DE ARTE EGO
Esta mostra, que se encontra
no Espazo Anexo do MAR-
CO, é o resultado dunha obra
en proceso, iniciada na prima-
vera deste ano coa selección
de cinco proxectos de 6 artis-
tas procedentes da Facultade
de Belas Artes de Pontevedra,
até o domingo 27. Todo o pro-
ceso creativo en www.marco-
vigo.com/ego.

■ MÚSICA

TOM TROVADOR
No Universitas Café este
xoves 24 ás 19:30 h. pode-
remos escoitar en directo a
este cantautor.

SINFÓNICA DE GALICIA
Vai dar un concerto este xo-
ves 24 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanova, con Víctor Pa-

blo Pérez na dirección e Jen-
nifer Larmone como solista.

■ TEATRO

ENTRE FUERTE Y FLOJO
O C.C. Caixanova acolle
este sábado 26 ás 22:30 a
representación deste espec-
táculo interpretado por Pa-
blo Motos e Enrique San
Francisco.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO PEDROSA
Obra recente do artista, que
co título Superficies Tensio-
nadas se expón na galería
Arcana até o 18 de marzo.

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

PORTOCARTOON
Os gañadores das seis edi-
cións do PortoCartoon, con-
siderado un dos tres princi-
pais concursos humorísticos
do mundo, xunto coas men-
cións de honra, no Museu
Nacional da Imprensa até o
31 de marzo.

■ MÚSICA

FANTAS SOUND
Este ciclo especial de concer-
tos promovido polo Fantas-
porto (Festival Internacional

de Cinema do Porto) para
conmemorar o seu 25 aniver-
sario, inaugúrase este venres
25 ás 21:30 h. coa actuación
en directo no teatro Sá da
Bandeira do grupo galego
Milladoiro. O sábado 26 á
mesma hora estará no mesmo
escenario a veterana banda
portuguesa Xutos & Ponta-
pés, celebrando tamén,os
seus 25 anos de carreira. O
domingo 27 chegaralle o tur-
no ao jazzista brasileiro João
Bosco e Trio, que conta cun-
ha vintena de discos publica-
dos, e o luns 28 aos Fairpor-
to convention, representantes
do mellor folk rock británico.
O martes 1 gozaremos co di-
recto dunha das bandas reve-
lación da música pop-rock lu-
sa, os MESA; o mércores 2
cunha das grandes voces do
blues portugués, a de María
Viana; o xoves 3 co teclista
brasileiro Claudio Simonetti
e o seu grupo Daemonia
(rock sinfónico); e o venres 4
coa música psicodélica dos ir-
máns Plaza. Billetes á venda
no teatro Sá da Bandeira (22
200 35 95), nas FNAC´s do
Norteshopping, Gaia Shop-
ping e Sta Catarina, Livrarias
Bertrand, El Corte Inglês,
Electric Co/Feira Nova e a
través de www.plateia.oil.pt.
Información e adquisición de
pases libres para todos os
concertos na sede do Fantas-
porto, (rúa Aníbal Cunha 84,
sala 1.6), ou en info@fantas-
porto.online.pt.♦

PORCO CELTA
www.porcocelta.com

Páxina da Asociación de Criadores de
Gando Porcino Celta; con información
sobre a entidade, datos sobre a orixe e
evolución desta raza autóctona e a súa si-
tuación actual, aspectos sobre o seu hábi-
tat e sistemas de explotación, as repercu-
sións sociais e económicas do proxecto
de recuperación da especie e unha descri-
ción dese programa de recuperación.♦
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■ Ofrécese gratuitamente Instala-
ción ou Montaxe para sá de arte, co-
lexio, museo, etc. Elementos estrutu-
rados en forma de ángulo recto. Mate-
ria-soporte de madeira tratada con xe-
so. Aplicación de cores titanlux polo
procedimento de action painting. Téc-
nica mixta con aglutinación de pó de
mármore. A instalación conforma un
recinto con pequeno corredor de ace-
so. Para os nenos: as táboas permiten
ver desde dentro o que hai fora. Telf.
986 482 540 (Xesús).

■ En Lira-Carnota alúgase aparta-
mento ao carón da praia, con terraza e
vistas ao mar, completamente equipado
para 4 persoas. Semana Santa 330 eu-
ros, 1ª quincena de xullo 450 euros. Dis-
poñíbel todo o verán. Interesados cha-
mar 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 Santia-
go. Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Pi-
so novo con dereito a cociña e televi-
sión. 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 grupos
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 Rosa-
na 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 declarar
as pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, co fin de frear a constru-
ción de presas neste río. Quen quei-
ra adscribirse ao proxecto pode en-
viar un correo a alberte_rebore-
da@yahoo.es, incluíndo nome e pro-
fesión.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Rosa Úbeda
expón na

galería
Chroma de

VIGO.

Milladoiro,
á esquerda,
e Xutos &
Pontapés,
arriba,
tocan
esta fin de
semana no
Fantas
Sound
do PORTO.
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Nº 1.165
Do 24 de febreiro
ao 2 de marzo
de 2005 Abonda con pasar por

un hospital público
para contemplar unha

boa parte do país. Xente que
se expresa en galego con
gran competencia. Os médi-
cos (sobre todo médicas e

moitas foráneas) cortan o
castelán, sen concesións. Al-
gunhas berran para marcar o
estatus. Se eses doutores e
doutoras (con algunha ex-
cepción, claro) non teñen
sensibilidade para co idioma

dos seus enfermos, terana pa-
ra outras cousas? Hai vellos e
vellas que non son entendi-
dos, hai confusións. Non im-
porta. Non entrará na estadís-
tica dos fallos médicos. O
que falla é o pacente.♦
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Un galego
no aire
XOSÉ RAMÓN POUSA

Estou a 10.000 metros
de altura. É día de vo-
tacións e, por primeira

vez, non acudirei á cita co-
as urnas. Tamén, por vez
primeira, teño que recoñe-
cer a miña falla de entusias-
mo en facelo. Entre o si e o
non, ninguén conseguiu
convencerme. Aproveito o
aburrimento dunha longa
viaxe transoceánica para
cumprir coa miña obriga
cos lectores. Ao meu lado
un mozo mexicano interé-
sase pola capacidade do
meu ordenador. O que me-
nos lle importa é o que eu
estou a escribir. Sorprénde-
lle o idioma que aparece na
pantalla, iso si. Sabe que
non son do continente ame-
ricano, nin lle parezo portu-
gués. Polo meu acento, es-
bozado durante horas de
conversa anteriores, estaba
totalmente convencido de
que era español. Agora én-
tranlle as dúbidas e interé-
sase pola miña condición
de galego que lle anuncio.

O “amigo” mexicano
non entende que un poida
ter nación e que non teña
Estado. Non comprende
tampouco como o Estado
poida estar por enriba da
nación, cando él é do Esta-
do libre de Tamaulipas, in-
tegrado sen demasiadas
contradicións na gran na-
ción mexicana. Sorprénde-
lle que en España poida
haber, cando menos, catro
nacións nun só Estado e
chámalle poderosamente a
atención que na madre pa-
tria poida haber quen ouse
falar outro idioma que non
seña o español, do que tan
fachendoso se sente, sobre
todo polo espazo gañado
no mesmo terreo de xogo
ianqui. A el, que vibra coas
cores da bandeira mexica-
na, que mesmo combina
nos seus cócteles favori-
tos, asómbralle a miña fa-
lla de patriotismo español.
Pero o que xa non lle entra
nin por asomo nos seus
miolos é que se poida dicir
que non a unha constitu-
ción europea. Un proceso
que –manifesta– para si
quixesen os países latinoa-
mericanos para contrapo-
ñer ao veciño do norte.

Agora o “amigo” me-
xicano mira de esguello.
Semella pensar que todo é
unha especie de vacile, ou
que hai enfermos mentais
con moi bon aspecto. Aín-
da a costa de pasar por to-
los, temos moito que facer
para que os tópicos non es-
maguen a nosa realidade.
A verdade, resulta difícil
explicar esta esquizofrenia
que nos envolve e que só
empezando a clarificala
podemos resolvela. Miran-
do ao meu redor síntome
un galego no aire, pero con
moitas ganas de aterrar, en
todos os sentidos.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

RUBÉN VALVERDE
Esta directora nada en
Madrid, de pai galego,
vén de presentar o seu
último filme, Para que
non me esquezas, que
trata as relacións perso-
ais dentro dunha fami-
lia. En especial entre avó
(Fernando Fernán-Gó-
mez) e neto (Roger Co-
ma). A fita está produ-
cida pola empresa gale-
ga Continental e roda-
da en boa parte na Coru-
ña e na Costa da Morte.

Cal é o argumento da
película?

Non me gusta contar
os argumentos porque
me custa un montón.
Ademais aos espectado-
res penso que tampouco
lles gusta que lle conten
de que trata o que van
ver. Sempre é mellor levar unha
sorpresa.

O protagonista é Fernán-Gó-
mez, malia que cada vez os acto-
res veteranos quéixanse máis de
que non se fan papeis para eles.

É certo que non se escriben
moitos personaxes para maiores,
ao contrario que co teatro, espe-
cialmente se falamos de protago-
nistas. Supoño que o cinema é un
reflexo da sociedade, na que ca-
da vez os vellos van perdendo
importancia. É unha mágoa por-
que se pode aprender moito da
súa experiencia.

É fácil traballar con Fer-
nán-Gómez? Ten sona de ter
mal carácter.

Non diría que ten mal carác-
ter. Si é certo que ten o seu xenio
e non o pode evitar. Non embar-
gante, penso que é algo máis
propio da súa vida pública. No
eido profesional é disciplinado.

Ademais, nas rodaxes non per-
mito saídas de ton. Cando se tra-
balla comigo non hai xenio que
valga. O actor ten que estar ao
meu servizo.

Parte do filme rodouse en
Galicia. Está de moda...

Supoño que si. Ofrece moi bo-
as condicións. Ademais das paisa-
xes e localizacións extraordina-
rias, as administracións dan moi-
tas comodidades para rodar. Por
outro lado hai unha industria moi
profesionalizada, co cal é máis
sinxelo completar os equipos. To-
da esa versatilidade facilitou, por
exemplo, que convertésemos un-
ha praia de Fisterra no Mediterrá-
neo. E seguro que ninguén que ve-
xa o filme pensará que non se tra-
ta dun areal do Levante. Aínda
que recoñezo que na rodaxe as di-
ferenzas foron evidentes.

Explíquese.
Pois que a temperatura da au-

ga non é a mesma. Hai unha es-
cena na que un dos protagonistas
se mete na auga e nós, para a
gravación tivemos que usar tra-
xes de mergullador. E o rapaz
por debaixo da roupa tamén leva
un neopreno. 

Nós últimos meses falouse
moito de vostede porque está
de moda un actor porno, Na-
cho Vidal, que traballou nunha
fita súa chamada O alquimista
impaciente.

Agardo que se fale de min
por outras cousas. A Nacho Vidal
coñecino nunha entrega de pre-
mios. Daquela estaba buscando
un actor que encaixase no papel
de mafioso ruso. Ao miralo din-
me conta de que o personaxe es-
taba escrito para el. Preguntei a
uns amigos quen era e dixéron-
me que se trataba dunha estrela
mundial do porno. Fun falarlle e
pregunteille se lle interesaba o

papel. Pensouno uns dí-
as e aceptou. A xente
coidaba que non sabía
actuar pero ten dotes.

Non, si ben dotado
está...

Iso din (risas). A min
impresionoume o seu fí-
sico, pero por fóra, que
era o que me interesaba.

Agora pode facer o
contrario, rodar un
filme porno con acto-
res convencionais...

(Risas) Polo mo-
mento non o teño en
mente, pero nisto do ci-
nema non hai que des-
cartar nada. 

Sería un aliciente
para recuperar espec-
tadores de cinema es-
pañol.

A baixada de es-
pectadores este ano
non se pode tomar co-

mo unha tendencia. Nos últi-
mos quince anos a cifra de es-
pectadores foi aumentando. Iso
si é estatístico. O que ocorre é
que hai que analizar que filmes
se estrearon esta tempada. É
unha cuestión conxuntural e
agardo que pasaxeira.

E ademais agora están de-
sunidos os directores. Almodó-
var síntese pouco querido po-
los compañeiros.

A decisión de Almodóvar de
marchar da Academia prodúce-
me tristeza. Supoño que terá as
súas razóns, pero non as enten-
do. Tampouco entendo ao seu ir-
mán, Agustín, que di que é pou-
co querido e non obstante fora
votado para ser o vindeiro presi-
dente. Podes non estar de acordo
co sistema de votacións, pero a
democracia é así e hai que acep-
tala porque a maioría pensa que

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.

Patricia Ferreira
‘Puxemos Fisterra no Mediterráneo’

Patricia Ferreira con Fernando Fernán Gómez.


