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O TRIBUNAL SUPERIOR VÉN DE REXEITAR OUTRO RECURSO MÁIS
do alcalde da Coruña polo uso do topónimo. Advírtelle ao goberno
municipal que non poderá apoiar un novo incumprimento na lei de
grandes cidades. O Tribunal denégalle a tramitación dun recurso de
casación para defender a oficialidade do topónimo La Coruña. O 24
de setembro do ano 2004 o goberno municipal coruñés comunicára-
lle ao TSXG a súa decisión de recorrer en casación o auto polo que
este tribunal lle esixía o cumprimento da sentenza que o obrigaba a
usar unicamente o topónimo de A Coruña como nome oficial da ci-
dade. Tamén a “aplicar a lingua galega nas convocatorias de sesións,
ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, dita-
mes das comisións informativas e actas”. Por tres veces en dous anos,
o Tribunal Superior lle esixiu o cumprimento da sentenza sen que
aínda se executase, nunha clara desobediencia do fallo. O rexeita-
mento do recurso deixa entrever igualmente, aínda que non entre no
asunto, a máis que discutíbel legalidade do acordo corporativo coru-
ñés. Sorprende unha vez máis a celeridade dos tribunais en aplicar as
sentenzas noutros ámbitos e a laxitude, cando non connivencia, coa
ilegalidade de Francisco Váquez. Igualmente a deixación dun gober-
no autónomo que se gaba de realizar un novo Plano de Normaliza-
ción Lingüística, pero que non fai cumprir as leis xa existentes.♦

AS TERCEIRAS MULLERES
María do Cebreiro

FEMININO E PLURAL.
Unha maneira nova de
entender a representación
da subxetividade feminina e a
creación artística e literaria
feita por mulleres.

Teresa Casal:
‘O PSOE
non é ambiguo
sobre ENCE’

(Páx. 9)

A nova reconversión
some a Ferrol
no pesimismo

(Páx. 14 e 15)

A Nosa Terra traduciu
o Quixote en 1917

(Páx. 24)
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Partindo, entre outras, da base de
que o compromiso coa democra-
cia e co dereito de todas as per-
soas e pobos a vivir en liberdade
é irrenunciábel, e convencidos
de que o dereito ao autogoberno
é de natureza fundamental e de
que non pode ser outorgado nin
limitado, os redactores da pro-
posta recibida polo BNG de-
fenden a idea de que “os galegos
e galegas declaramos a nosa li-
bre e lexítima vontade de inte-
grármonos na estrutura plurina-
cional do Estado español, acep-
tando un acordo constitucional
de interpretación dinámica, evo-
lutiva e aberta que debe condu-
cirnos á construción dun Estado
que avogue por unha Europa dos
pobos, na que queremos ser re-
coñecidos en total igualdade con
todos os demais países e cida-
dáns da Unión Europea”.

Decididos a pogresar no ca-
miño desa unidade, “os galegos e
galegas precisamos de proclamar
conxuntamente a nosa identida-
de política, cultural e lingüística,
o dereito a decidir sobre nós
mesmos e a nosa inequívoca
vontade de colaborar na instau-
ración dunha comunidade inter-
nacional que asuma a vivencia
plena da democracia global, le-
galizada e institucionalizada, de
acordo cos principios inspirado-
res da política exterior española
e europea da que democratica-
mente queremos ser partícipes”.

A vontade estatuínte dos ga-
legos declárase indeclinabel-
mente vencellada a todos os
avances que se produzan na afir-
mación dos dereitos humanos,
sociais e políticos, “non recoñe-
cendo as posíbeis limitacións
que puidesen derivarse dunha in-
terpretación ríxida ou dunha re-
sistencia política á reforma e
constante mellora dos marcos
constitucionais máis próximos”.

■ Liberdade, xustiza, benestar

O Estatuto proposto quere garan-
tir “a liberdade, a xustiza, o be-
nestar e a seguridade de toda a
cidadanía galega e de cantas per-
soas vivan ou se encontren no
seu territorio”. De conformidade
co dereito de autodeterminación,
“o Pobo Galego ten o dereito de
definir o seu marco relacional co

Estado español e coa Unión Eu-
ropea” e “Galiza, na súa condi-
ción de nación, intégrase libre e
paccionadamente como Comuni-
dade Autónoma na estructura po-
lítica plurinacional do Estado es-
pañol”.

Configurada en 17 bases, a
proposta asume “como tarefa
principal a defensa e fortalece-
mento da identidade de Galiza e

dos seus dereitos e intereses, así
como a promoción da solidarie-
dade entre todos cantos integran
o pobo galego, ao abeiro da idea
de galeguidade, entendida como
o dereito a colaboraren e com-
partiren a vida social, cultural,
económica e política da nación”.

O territorio de Galiza é “o
abranguido nos límites da actual
Comunidade Autónoma, sen pre-

xuízo da incorporación volunta-
ria de territorios limítrofes de ca-
racterísticas históricas, económi-
cas, culturais ou xeográficas aná-
logas”, de acordo coas leis. O ga-
lego é a lingua nacional, e todos
os cidadáns galegos temos a obri-
ga de coñecelo e o dereito de usa-
lo. O seu coñecemento será obri-
gado para exercer a representa-
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O BNG solicitoulle a proposta a un equipo de expertos en diferentes áreas

O Foro para o Novo Estatuto recolle
o dereito á autodeterminación

PERFECTO CONDE

Dereito á autodeterminación, cidadanía galega, presenza nas institucións interna-
cionais e maior autogoberno. Estes son algúns dos aspectos que presenta o documen-
to de base para o novo Estatuto que o BNG quere negociar na próxima lexislatura.

Intervención de Xosé Luís Barreiro Rivas.  Á dereita, outros participantes no foro, Paulo González Mariñas e Ramón Villares.                                                            OTTO / AGN



ción política en Galiza e das fun-
cións administrativas, notariais,
rexistrais e xudiciais. O castelán,
como lingua oficial do Estado,
terá carácter cooficial, e o seu
uso e ensino serán garantidos po-
los poderes públicos galegos. A
competencia sobre a fixación da
variedade estándar da lingua ga-
lega corresponderalle á Real
Academia da Lingua Galega. Os
topónimos terán, como única for-
ma oficial a galega e correspon-
deralle ao Goberno galego deter-
minar os nomes de lugar.

■ Cidadanía galega

Teñen a condición de cidadáns
galegos as persoas con veciñan-
za administrativa en Galiza. To-
da a cidadanía galega asume os
dereitos e deberes que recoñecen
o Estatuto, a Constitución, os
Tratados da Unión Europea e os
Acordos e Pactos internacionais
da ONU e do Consello de Euro-
pa. A adquisición de cidadanía
será regulada por unha Lei de
desenvolvemento estatutario bá-
sico, cos requirimentos esixidos
polas leis do Estado para a na-
cionalidade española. A cidada-
nía galega é renunciábel, pero
non poderá privarse dela sen o
consentimento da persoa que a
teña recibida.

A proposta de novo Estatuto
recolle o dereito a unha educa-
ción pública de calidade, inspira-
da nos principios do respecto á
diversidade e da convivencia
multirracial, da pluralidade polí-
tica e relixiosa e nos valores pro-
pios da tradición cultural de Ga-
liza e da historia común europea.
Tamén, o dereito ao traballo e ao
acceso a un posto de traballo es-
tábel, ou a un emprego público,
sen discriminacións por razóns
de xénero, ideoloxía, crenzas,
orientación sexual ou calquera
outra significación persoal.
Igualmente, o mantemento dos
niveis básicos de benestar medi-
dos segundo os parámetros da
renda básica, vivenda, educación
e sanidade. Outro dos dereitos
sustentados é o de dar acceso a
un “ambiente saudábel e á pro-
tección da paisaxe no marco dun
desenvolvemento sustentábel”.♦
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Vén da páxina anterior

Hai quen afirma que se fose a estrutura or-
gánica do BNG a que elaborase as bases pa-
ra un novo Estatuto, tería medo, se cadra,
de facelo tan “nacionalista”. O certo é que
ese “comité”, sen fasquía de nacionalistas,
definiu un novo modelo de país, partindo
da sociedade do benestar. Agora será o
BNG quen terá un mes para traballar nunha
proposta articulada, coa achega de toda a
militancia, para presentar o proxecto, listo e
feito, á sociedade. Será a súa discusión so-
bre a que gravite a axenda política dos na-
cionalistas até o verán, se as liortas internas
pola elaboración das listas non o impiden.

Non se trata dunhas propostas maxima-
listas as que condensou Paulo González
Mariñas, ex conselleiro de Presidencia no
goberno tripartito de Fernando González
Laxe. Diría máis: as propostas presentadas
por este foro teñen, sobre todo, a virtuali-
dade do consenso. Os redactores procu-
raron realizar unha proposta non só pegada
á sociedade actual, senón en relación con
outras sensibilidades non nacionalistas.

Así, puidemos saber que a interrela-

ción coas “Bases para a reforma do Esta-
tuto” realizadas pola fundación Iniciativas
21 e asumidas polo PSOE, foi importante.

Tanto é así que hai numerosos aspec-
tos coincidentes e, mesmo, naqueles pun-
tos nos que o proxecto socialista e na-
cionalista son máis diverxentes no fondo,
non é imposíbel un acordo.

A proposta presentada ao BNG aposta
por un Estatuto con competencias máis
amplas que o actual, ao mesmo tempo ex-
clusivas e excluíntes para que haxa inva-
sión do Estado e baleire a lei galega de
contido a través de leis básicas do Estado
como veu ocorrendo até o de agora
(coincidencias con Iniciativas 21).

Tamén defende a soberanía fiscal e tri-
butaria, con capacidade para fixar os tribu-
tos e ter unha recadación propia, pois par-
te do principio que sen autonomía econó-
mica non hai autonomía política. Ao mes-
mo tempo, defenden mecanismos que ga-
ranten a cohesión territorial do Estado
(coincidente no fulcral con Iniciativas 21).

Reclaman así mesmo, a participación

directa de Galiza na UE, cando os asuntos
sexan do noso interese, e a capacidade de
definir as políticas estatais (coincidente
no fondo con Iniciativas 21).

O novo Estatuto que estuda o BNG
propón unha nova organización territorial
de Galiza, reclamando as competencias
da Xunta para regular e articular lexisla-
tivamente o territorio nunha lei inexisten-
te un cuarto de século despois de apro-
barse o Estatuto. Así propoñen a supre-
sión da división provincial; aos concellos
como entidades básicas, reducindo o seu
número a través da fusión como federa-
cións parroquiais (polo que se recoñece o
seu carácter); aposta polo desenvolve-
mento das comarcas e rexións urbanas e
de dúas áreas metropolitanas con carácter
xurídico político. (Aquí existe unha im-
porte diferenza co que os socialistas defi-
nen como “novo municipalismo”).

A proposta nacionalista tamén aposta
claramente pola autonomía no plano xu-
dicial (coincide no fondo coa proposta
socialista).

As discrepancias máis profundas entre
ambos os documentos de base, aínda que
non insalvábeis son na filosofía de fondo.
A proposta  nacionalista parte dunha filo-
sofía confederal na que concibe a Galiza
como unha nación, reclamando un espazo
de decisión libre e propia, recoñecendo a
conformación plurinacional do Estado no
que se integra Galiza logo dun pacto.

Os socialistas, que recoñecen a Galiza
como nación e o Estatuto como a “expre-
sión xurídica entre a pluralidade de comu-
nidades que integran o Estado español”,
insiren a súa reforma totalmente no marco
da constitución actual. O BNG, pola súa
banda, pretende que, a mesma reforma
estatutaria, que, na práctica, faga necesa-
ria a reforma constitucional, superando
así o actual marco estatal e recoñecendo o
dereito á autodeterminación.

Unha Constitución cuxa reforma vai
aprobar xa o Consello de Ministros esta se-
mana, para fixar, deste xeito os límites dos
estatutos. Algo rexeitado, en principio, polos
nacionalistas vascos, cataláns e galegos.♦

Unha reforma para discutir cos socialistas
A. EIRÉ

Na súa base V, a proposta pre-
senta varias medidas de cohe-
sión social destinadas, entre
outras cousas, a garantir a
igualdade das mulleres na par-
ticipación e na distribución da
riqueza, na seguridade fronte á
intimidación e á violencia, na
incorporacion do saber femini-
no á sociedade, na defensa da
liberdade sexual das mulleres,
etc. Tamén preconiza o desen-
volvemento de “servizos pú-
blicos de benestar social e so-
lidariedade comunitaria para
protexer eficazmente os gru-
pos sociais máis vulnerábeis
ou en situación de risco de
marxinación social”.

No tocante á organización
do poder galego, a proposta
presenta varias novidades no
que se refire sobre todo ao po-
der xudicial, concebido arre-
dor dun Consello Xudicial de
Galiza que represente o órgano
de goberno dese poder en Ga-
liza. A Comunidade Autónoma
contará, cando menos, cun ma-
xistrado do Tribunal Constitu-
cional, proposto polo Parla-
mento de Galiza, e daqueles
que respondan á proporción da
poboación galega respecto á
do Estado.

■ Organización territorial

Sobre o réxime do entes lo-
cais de Galiza, o proxecto de
novo Estatuto pretende que se
estabeleza “un modelo propio,
‘interiorizado’ na Comunida-
de Autónoma, afastado do im-
posto carácter bifronte dos en-
tes locais e da inútil superpo-
sición de figuras correspon-
dentes a sistemas distintos,
que sexa quen de conciliar as
esixencias da nosa tradicional
forma de asentamento convi-
vencial coas dunha organiza-
ción territorial e administrati-

va flexíbel, operativa e eficaz,
propia dunha sociedade de-
mocrática moderna e en pro-
ceso de acelerada urbaniza-
ción”. A figura da comarca/re-
xión urbana configúrase “por
riba dos seus aspectos tecno-
cráticos, como un ente políti-
co democrático, unha sorte de
federación dos concellos do
seu territorio que incrementa-
rá, de maneira simultánea, a
eficiencia técnica e a partici-

pación política tan acaída ás
entidades locais e á súa admi-
nistración de inmediatez”. A
nova organización contempla-
rá particularmente os espazos
metropolitanos de A Coruña-
Ferrol e Vigo-Pontevedra, e
dotaraos de institucións espe-
cíficas. O poder galego garan-
tirá unha axeitada ordenación
do territorio que pule polo de-
senvolvemento social, econó-
mico e cultural, e coute ou

mingüe os desequilibrios te-
rritoriais.

No refrente ás relacións
coa Unión Europea, proponse
unha “lexítima e efectiva parti-
cipación por canles directas ou
indirectas nos asuntos europe-
os”. Galiza terá voz e voto di-
rectos no Comité de Rexións e
en calquera outra institución
ou órgano de representación
territorial da Unión. Atribuirá-
selle estatus xurídico-público á
Oficina de Representación de
Galiza en Bruxelas. A proposta
estatutaria tamén defende a le-
xitimación e recoñecemento
da “capacidade de Galiza para
actuar na escena internacional
co obxectivo de promover e
defender os seus intereses polí-
ticos, económicos e culturais
específicos”. Neste camiño,
pídese que se recoñeza a pre-
senza de Galiza, directamente
ou formando parte da delega-
ción estatal, naqueles foros in-
ternacionais onde se vexan
afectados os seus inetereses e
competencias, e tamén a capa-
cidade para elaborar acordos
ou convenios con entidades
coma a UNESCO, por exem-
plo, para a promoción dos seus
intereses que non impliquen
funcións de soberanía.

Respecto a competencias,
recollidas na Base XII, sería
moi longo e difícil presentar
aquí un resume. E pasa o mes-
mo coas bases XIII (A activi-
dade económica e o desenvol-
vemento substentábel), a XIV
(O financiamento público do
Poder galego. O sistema fiscal
e a Facenda galega) ou a XV
(O dereito universal á presta-
ción sanitaria e a sanidade ga-
lega). Pódese baixar a propos-
ta completa, en formato PDF,
dende a web do BNG
(www.bng-galiza.org) ou den-
de www.novoestatuto.com.♦

Unha normativa baseada
no Estado do benestar

OTTO / AGN



As Bases do Novo Estatuto apresenta-
das estes días en Santiago de Com-
postela polos representantes do grupo

de redactores convidados polo BNG supoñen
un paso adiante afortunado no proceso que
debería levar á aprobación por referendo dun
Estatuto de Nación para Galiza. Os redac-
tores mostran até que punto é posíbel facer
propostas ambiciosas sobre o autogoberno de
Galiza sen someterse á ideoloxia e aos lími-
tes impostos polo poder do Estado español,
inseríndoas sen reservas sectarias na realida-
de estratéxica da Unión Europea. 

Os redactores merecen a gratitude de todos.  
No documento mantense unha posición na-

cionalista, ignorando a morna posición oficial
que até non hai moito tempo antes de pretender
un novo Estatuto nacional quixo darlle priorida-
de á aplicación plena do actual. O documento é
coherente coa especial conxuntura que se vive
en Galiza e no Estado e non incide no erro de re-
servar para Europa as reivindicacións máis
avanzadas: as Bases contemplan o Estatuto co-
mo a norma fundamental e primaria da nación
galega, e como fundamento político para a rela-
ción co Estado español, coa Unión Europea e
coas restantes nacións e pobos do mundo. Afir-
man a condición de Galiza como nación; asegu-
ran que os poderes das institucións propias ema-
nan do pobo galego e pretenden a libre integra-
ción na estrutura plurinacional do Estado espa-
ñol. Reclaman o dereito dos galegos a decidiren
por si mesmos, integrándoo sen eufemismos ese
dereito no de autodeterminación, segundo os
principios e a legalidade internacional. 

O documento fala en voz alta do pobo ga-
lego, dándolle o papel protagonista no Pre-
ámbulo do Estatuto, tal como correspondería
a un texto de carácter constitucional. Coinci-
de co Tratado Constitucional da UE, cando,
tamén no seu Preámbulo, di que os “pobos de
Europa, sen deixar de sentirse orgullosos da
súa identidade e da súa historia nacional, es-
tán decididos a superar as súas antigas divi-
sións e, cada vez máis estreitamente unidos,
a forzaren un destino común”. 

Sitúa no centro de todo os dereitos e li-
berdades a cidadanía e a cohesión social, si-
tuando ”os valores propios da tradición cul-
tural de Galiza” dentro dos que pertencen á
“historia común europea”. A enumeración
deses dereitos e liberdades e das bases da co-
hesión social adquire polo seu alcance ob-
xectivo carácter constitucional.  

O tratamento da lingua galega resulta espe-
cialmente valioso. Define sen reservas o gale-
go como “lingua nacional, oficial e propia de
Galiza”, afirmando consecuentemente que “os
cidadáns galegos teñen a obriga de coñecelo e
o dereito a usalo”, nunha sentenza tan próxima
ao sentido común democrático como contraria
á hexemonía do castelán incrustada polo poder
do Estado na Constitución de 1978. 

Asume responsabelmente que un país que
pretenda o autogoberno non pode sustentalo
no financiamento externo. Di que o sistema
fiscal galego se fundamentará na ”autonomia
financeira e responsabilidade fiscal plena, sen
prexuízo do mantemento e mesmo da poten-
ciación dos necesarios mecanismos e fondos

de redistribución tanto no ámbito estatal co-
mo no da UE”, propondo neste sentido unha
”administración tributaria de seu”. 

Afirma o dereito de Galiza a determinar o
sistema institucional do autogoberno e a reali-
zación da súa condicion nacional. Arrédase do
corsé institucional do Estado español na pro-
posta de organización territorial
de Galiza, non considerando as
provincias. Como o Estatuto da II
República, abre a posibilidade da
incorporación dos territorios pró-
ximos de cultura galega hoxe en
Asturias e Castela(sic) e León.  

Defende a participación na
Unión Europea, considerando es-
pecialmente a participación nos
Consellos de Ministros, os recur-
sos perante o Tribunal de Xustiza
de Luxemburgo, a relación coa
UE no referente ás competencias
propias e a aplicación por Galiza
dos Fondos procedentes da Unión,
amais da posibilidade de gozar das
competencias necesarias para es-
tabelecer “acordos con outras enti-
dades” (...) nomeadamente no
marco da eurrrexión Galiza-Norte
de Portugal”. Asegura a compe-
tencia exclusiva sobre os procesos
electorais internos galegos e con-
verte a Galiza en circunscrición única para os
procesos electorais estatais e europeos. 

Determina de xeito ambicioso as compe-
tencias exclusivas, describindo pormenoriza-
damente as 41 consideradas, desde a organi-
zación das institucións de autogoberno até a
política de inmigración. Introduce cláusulas
destinadas a impedir a usurpación sistemáti-
ca realizada polos poderes do Estado que se
produciu desde o mesmo momento da apro-
bación da Constitución co apoio habitual do
Tribunal Constitucional. Dá pautas de desen-
volvemento para todos os sectores econó-
micos básicos, afirmando que “a capacidade
económico-financeira endóxena de Galiza
abonda para un crecemento sustentábel”. 

Garante o carácter universal das presta-
cións dos sistema sanitario e define a Sanida-
de pública como o alicerce do sistema. Afir-
ma a educación como un servizo público
esencial, considerando a participación cidadá,
dando bases de acción para todos os ciclos,
garantindo o ensino en galego, especialmente
nas gardarías e no ensino infantil, tratando a

potenciación da investigación, o desenvolve-
mento, a innovación, a sociedade da informa-
ción e do coñecemento.

Non é este o lugar para intentar unha aná-
lise das carencias das Bases do Novo Estatuto,
explicábeis polo propio carácter previo do do-
cumento. Apenas indicar, non obstante, que na

cuestión da lingua sería apropia-
do falar da pertenza do galego ao
sistema lingüístico galego-portu-
gués-brasileiro (...) como unha
base operativa transcendental pa-
ra a realización de Galiza como
nación, asi como non limitarse ao
norte de Portugal na referencia as
relacións coa nación irmá. 

Sería preciso interpretar o
dereito de autodeterminación
nas circunstancias máis favorá-
beis da UE, na perspectiva da
ampliación interna. A presenza
de Galiza no Consello de Minis-
tros da UE non debería estar  li-
mitada ao referente aos asuntos
de interese específico para Gali-
za, pois para unha nación todo é
de interese propio, desde a pes-
ca á Guerra do Iraq, desde Lati-
noamérica á pobreza no mundo.
Tampouco convén resaltar a pre-
senza no Comité das Rexións,

porque está xa garantida, e porque non se lle
debe conceder desde aquí unha importancia
que non ten nin para Galiza nin para as de-
mais nacións sen Estado. 

A insistencia nas bases económicas no
desenvolvemento sustentábel non debe escu-
recer a concreción das estratexias de desen-
volvimento das actividades produtivas. 

Por fin, no desenvolvemento das Bases
haberá que propor as formas de encaixe
constitucional necesarias, incluída a modifi-
cación precisa da Constitución. 

Claro está, non lles corresponde aos re-
dactores das Bases falar da estratexia que se-
guir en Galiza para un Estatuto de Nación ser
aprobado no Parlamento de Galiza despois
de ter o respaldo necesario nas eleccións des-
te ano 2005. Nin tampouco relacionar a súa
proposta coas de Euskadi e Cataluña, que por
moito que sexan diferentes forman parte da
mesma e inseparábel conxuntura política. 

En todo o caso, as Bases constituen unha
preciosa e esclarecida axuda para percorrer
ese camiño.♦
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Os tempos
cambian. Antes
había comercios que
xuntaban grupos de
mulleres para
aprenderlles o
funcionamento da
ola express. Hoxe
fan o mesmo
algunhas sex-shop
para explicar a
mecánica de
vibradores e demais
obxectos de
autosatisfacción
feminina.

En toda empresa
hoxendía, pequena,
mediana ou grande,
hai un lugar, próximo
á papeleira, onde se
depositan os
currículos que van
chegando. Xente
nova, como dicía o
anuncio,
sobradamente
preparada.

Quen envía un
currículo agarda que
algunha empresa
conteste, cando
menos por educación
e aínda que seña
para dar unha
negativa. As
empresas debían
crear un posto de
traballo para
responder
curriculos.

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Cartas

PSdeG e BNG queren
un cambio na Xunta?

A miña idea o pasado día 20 era a
de non ir a votar, non estou de acor-
do coas formas que se empregaron
para facer a Constitución europea,
pareceume un insulto. Ao final fun
votar polo non. Aínda así xa me
imaxinaba que gañaría a absten-
ción, pero tamén nestas votacións
que non serven para gran cousa, se
aprende, e os partidos que están na
oposición en Galiza deberían tomar
boa nota do que pasou.

Non estou de acordo co que se
dixo sobre que o PP pediu a abs-
tención, creo que a xente afín a es-
te partido foi maioritariamente a

votar como outras veces. Digo isto
porque nunha mesa electoral en
Moaña, coincidindo coa saída do
local dun dirixente do BNG, ato-
pouse cun veciño xubilado, saudá-
ronse, e o vello díxolle “imos vo-
tar e despois o que gañe espere-
mos que o faga ben”. Ás veces te-
ño a sensación de que o PSdeG es-
tá facendo todo o posíbel para que
o PP siga na Xunta. Por outra ban-
da, o BNG cada vez parécese máis
o PSdeG, non é capaz de chegar á
militancia e aos simpatizantes, nin
sequera nos partidos amigábeis,
como era este do día 20.

Quero dicirlles aos dous parti-
dos da oposición que coma min
hai moita xente que está cansa do
goberno da Xunta, necesitamos

un cambio por nós e polos fillos,
por iso agardo que se empreguen
a fondo e se deixen de titulares
chulescos e cambadelas, que non
axudan a conseguir o obxectivo,
nin tampouco as coiteladas dentro
das formacións políticas, provo-
cando enfrontamentos. Para iso
débelles entrar na cabeza aos
dous dirixentes destas formacións
políticas, que cada un polo seu la-
do xamais chegarán ao goberno
galego. É duro pero é a realidade
que temos. Para arroutadas bara-
tas xa está Fraga, que foi a Ma-
drid a propoñer unha especie de
ditadura que liderarían PP e
PSOE, e o bochorno máis grande
ben dado por aqueles que se cren
intelectuais que lle rin as grazas.

Señores Touriño e Quintana,
teñen un traballo por diante para
desfacer o muro, e oxalá amosen
a talla política que din ter, moitos
galegos o agardamos.♦

LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Análise do referendo
O BNG decidiu asemblearia-
mente apostar polo non. Postura
por outra banda coherente coa
tradición nacionalista na defensa
dos intereses de Galiza por riba
de calquera outros.

Defender o si suporia diluírnos
na gran papatoria pseudo europe-
ísta, onde os grandes vencedores

O Estatuto de nación:
No bo camiño

CAMILO NOGUEIRA

Galiza xa ten un proxecto de novo Estatuto baseado nas nece-
sidades do país. Velaquí as súas principais vantaxes e carencias.

‘Reclámase
o dereito

dos galegos a
decidiren por si

mesmos,
integrándoo
no de auto-

determinación,
segundo

os principios e
a legalidade

internacional”



Agora que todos os que vivimos á beira
da ría de Pontevedra podemos respirar
aliviados porque albiscamos o des-

mantelamento dese fedorento complexo de
Ence e do seu insufríbel cheiro de repolo mal
fermentado, chega ese presidente da Xunta
que nos tocou en graza para levar a cabo unha
máis das súas múltiples inauguracións, e as
únicas declaracións que fai a todo o séquito de
acólitos que leva detrás súa coma avésporas
chuchonas detrás dun bote de marmelada, son
para dicir, entre os moitos orneos a que nos
ten afeitos, que o alcalde da cidade, Miguel
Fernández Lores lle parece un tipo pintoresco
por querer trasladar a celulosa do lugar onde
tanto tempo leva instalada co gallo de recupe-
rar a ría antes de que sexa demasiado tarde. 

A cousa carecería de importancia de non
ser polo eco mediático que tiveron esas desa-
fortunadas palabras. Debeu de esquecer o ve-
llo ditador a ese outro alcalde que tivo Pon-
tevedra, que por certo moi recentemente se
lle foi do partido farto de non acadar prota-
gonismo, o señor Rivas Fontán, que decidiu
construír na cabeceira mesma da Alameda un
espantoso monumento ao soldado no que hai
un personaxe que leva a súa faciana, un ho-
rror sen parangón nunha cidade que zumega
beleza. Iso si que é ser pintoresco, señor Fra-
ga, coma tamén o é ese outro alcalde do seu
partido que cada vinte de novembro lle orga-
niza a Franco un funeral de cabodano, ou
aquel outro que
tivo Ferrol, Cou-
ce Doce, co que
non teño nada
que ver malia
compartir segun-
do apelido, que
propuxera agasa-
llar a Bertín Os-
borne cunha leira
na bisbarra para
ver se viña a jet
de Marbella para
axudar a recupe-
rar a cidade, que
estaba a pasar un
dos peores mo-
mentos logo
dunha das suce-
sivas reconver-
sións nos estalei-
ros, ou o mesmí-
simo Álvarez del
Manzano, alcal-
de da villa e cor-
te, que nos delei-
taba cunha insu-
fríbel panxoliña
televisada cada
vez que inaugu-
raba a árbore de Nadal da Porta do Sol, ou o
señor Baltar, que literalmente encerrou nun
piso de Santiago a varios parlamentarios
afíns a el “para facelos reflexionar”, que en-
chufou a toda a familia na Deputación de
Ourense, e que mesmo subvenciona unha
Real Banda de Gaitas que ten alporizados a
todos os gaiteiros de ben polo país adiante

porque de galega non ten nada... Iso si que é
pintoresco, señor Fraga. E digo pintoresco
por utilizar a súa mesma palabra, por non di-
cir patético, que é o que realmente pensamos
moitos cando vemos que saltan á prensa ca-
sos coma o do alcalde de Ponferrada, conde-
nado por acoso sexual á concelleira Nevenka
Fernández, ou o do de Toques, xulgado e de-
clarado culpábel de abusos contra dunha ne-
na da localidade...

Prodúceme tristura ver a ese vello carran-
cholas de ollada cada vez máis baleira que
dis que nos goberna cando o levan a toda ve-
locidade a bordo do coche oficial dun recan-
to a outro do país inaugurando as cousas
máis inverosímiles que poden chegar a inau-
gurarse, cando baixa con ese corpo garboso
que deus lle deu, con ese carroulear de pa-
rrulo, que en troques de producir risa produ-
ce mágoa... porque non hai nada máis triste
que unha persoa que non admite que o tem-
po pasa e que a cada quen lle chega a hora de
xubilarse. Quizais o Señor Presidente preten-
de ser precisamente un símbolo de si mesmo
(por non dicir caricatura) e o que quere amo-

sar con eses seus andares é unha metáfora do
péndulo que, tic tac, vai contando o tempo
que nos queda de aturalo. Ás veces albisco o
remate deste túnel fraguista no que o país es-
tá sumido e síntome aliviado coma un cade-
lo ao que acaban de quitarlle un carracho.

Entrementres o home anda por aí alcu-
mando de xeito choqueiro a todo aquel que
non comulga coas súas rodas de muíño enve-
lenadas. Mágoa do tempo que estamos a per-
der entre tanta chafullada, entre tanta ida e
volta desa troupe de circo cutre que rodea ao
vello choromicas para que cada vez que lle
dá un mareo non caia! Vaia unha imaxe de
goberno desnortado!

Cantos papeis van desaparecer cando es-
ta caterva de persoeiros teñan que abandonar
dunha maldita vez os seus despachos oficiais
de San Caetano! Estou convencido de que
imos descubrir cousas moi sucias coas que
imos ficar pasmados, porque precisamente
de pintoresco, o que se di de pintoresco, non
van ter nada. Nada de nada.

XESÚS CONSTELA DOCE é escritor.
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En Cataluña a
polémica do 3%
(que supostamente
cobraron algúns
políticos das
construtoras); antes,
na Comunidade de
Madrid, dous
deputados do PSOE
implicados nun
turbio asunto de
tixolos e cemento.
Moralexa, o
caciquismo e
demais herbas non
son unha especie
autóctona galega,
senón universal.

En Galiza non se
regularizan apenas
inmigrantes.
Simple: ninguén lles
ofrece traballo,
porque non hai
traballo. Vir de
emigrante a Galiza
é como sufrir de
vértigo e facerse
aviador.

O himno da
“revolución laranxa”
representará a
Ucraína en
Eurovisión. Debería
representar os
Estados Unidos,
pola nacionalidade
da axencia
publicitaria autora
da música.

Por que din que o
Papa está grave se
xa conseguiu
pronunciar algunhas
palabras? Fraga non
é capaz de
pronunciar ben
ningunha e din que
está en plena
forma.♦

Unha de personaxes
pintorescos

XESÚS CONSTELA

O autor comenta o cualificativo de pintoresco que Fraga lle
vén de outorgar ao alcalde de Pontevedra e sinala que perso-
naxes desas características abundan ben máis no seu partido.

‘Debeu
esquecer

a ese outro
alcalde que tivo

Pontevedra,
Rivas Fontán,

que decidiu
construír

na Alameda
un espantoso
monumento
ao soldado

no que hai un
personaxe coa

súa faciana”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

serían sempre o tándem PP-PSOE.
Co non reafirmamos o noso espa-
zo político, representando amplos
sectores sociais que sintonizan con
nós. Estou convencido de que o
tempo, igual que no caso do Trata-
do da Unión, daranos a razón, e
entón farase patente, como sem-
pre, quen está con Galiza e quen se
prega a designios externos.

A campaña foi frouxa. Tanto
a nivel financeiro (explicábel) e
propagandistico (cartaces cunha
mensaxe difusa) como de impli-
cación persoal de todos.

O resultado, dada a inferiori-
dade mediatica, xa que só houbo
unha exteriorizacion, o si a Euro-
pa, foi positivo tanto para o na-
cionalismo como evidentemente

para o BNG.  Que dous de cada
tres galegos votasen non, en bran-
co ou se abstivesen é un resultado
de tal nivel que en calquera siste-
ma minimamente democratico
suporía invalidar o resultado.

E, por ultimo, ese resultado é
evidente que tamen cambearía se
toda a militancia do BNG votase
polo non. Houbo casos persoais que
raian simplemente o disciplinario.♦

XOSÉ SÁNCHEZ
(VIGO) 

Programas
do corazón

Poucos podían imaxinar hai algo

máis de dez anos que na televi-
sión ía comezar unha plaga cha-
mada xenericamente programas
do corazón. Que me dices, emi-
tido por Tele 5 foi o primeiro es-
pazo televisión en imitar a revis-
tas como Pronto, Semana ou
Hola. Logo todos os magazines
da mañá incorporaron seccións
nas que se falaba da vida priva-
da dos famosos. Logo foron os
propios programas os que crea-
ron os famosos para falar da súa
vida privada. Agora, chegamos a
tal dexenere que son os propios
personaxes saídos da televisión
os que critican a vida des demais.
A España cañí do pasado con-
verteuse na dos Grandes Herma-
nos falando de toureiros, folcló-

ricas e tipos de rancio abolengo.
Unha das cousas máis chama-

tivas é ver como os comentaristas
se escandalizan con que haxa
mozos e mozas que poidan ter
varias parellas ou relacións ao
longo do ano. Ao final de todo
vai ser que detrás da farándula
segue estando, coma sempre, a
moral da Igrexa. A carreira do
propio Papa tamén se discute
nestes espazos. Visto o visto, por
favor, que volvan Pajares, Esteso
e Ozores. O erotismo tinguido de
progresismo modelo Sardá ta-
mén aburre. Para ver xente espi-
da, mellor sen moralinas finais.♦

MARTA DÍAZ
(SANTIAGO)
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Europeizar
o horario
de traballo
O novo xornal gratuito Qué!
(25 de febreiro) dedica a súa
portada á longa duración da
xornada de traballo. En titula-
res escribe: “Votamos a Cons-
titución. Se xa somos europe-
os... Ás cinco remátase de tra-
ballar”. En titulares máis pe-
quenos pódese ler: “Temos a
xornada laboral máis longa de
Europa. Traballamos máis ho-
ras que os xaponeses. En
Francia trabállase dúas horas
menos ao día. Algúns fan xor-
nadas de máis de 12 horas. Só
dedican máis tempo nos Esta-
dos Unidos. A administración
é a única que se libra”.♦

Cabrera
Infante e Cuba
Daniel García Santos, director
da editorial Letras Cubanas, es-
cribe unha carta en El País (28
de febreiro): “O 22 de febreiro
dous articulistas afirmaban no
periódico que vostede dirixe
que a obra de Guillermo Cabre-
ra Infante foi prohibida en Cu-
ba. Isto non é certo. Os editores
cubanos fixemos o posíbel para
lograr a publicación dalgúns
dos seus títulos e, xunto coa súa
morte, deploramos que en vida
Cabrera Infante, de xeito expre-
so, prohibise ser publicado no
noso país, antepoñendo á litera-
tura e ao coñecemento da súa

obra polo público lector cubano
a súa obsesión política contra a
Revolución, amplificada en sis-
temáticas declaracións que a
propaganda tendenciosa se en-
cargaba de axigantar. A nosa
editorial, usando a intermedia-
ción de algúns escritores cuba-
nos que o coñecían e que viaxa-
ban a Londres por diferentes
motivos, fixo varios intentos
por lograr a súa aprobación pa-
ra publicar títulos representati-
vos dentro da súa obra, como
Tres tristes tigres e A Habana
para un infante difunto. Non

embargante, sempre batemos
ou coa inaccesibilidade do au-
tor, ou coa negativa pública de
non permitir que os seus libros
circulasen en Cuba en canto vi-
visemos na Revolución”.♦

Walesa critica
unha emisora
católica
Lech Walesa, líder histórico

do sindicato polaco Solida-
riedade, que rematou co sis-
tema socialista en Polonia,
Nobel da Paz e devoto fillo
da Igrexa Católica, vén de
emprender unha aguda cam-
paña contra unha popular
emisora católica do seu país.
Walesa escribiu que “Radio
María amenaza a nova de-
mocracia polaca e compro-
mete a imaxe de Polonia e da
Igrexa católica en Polonia”.
O ex sindicalista, hoxe con
escaso predicamento no país,
logrou non obstante que esta

opinión sobre a emisora fose
moi comentada. Walesa pí-
delle ao Goberno e á Igrexa
Católica que fagan o posíbel
para poñer fin a unha ince-
sante campaña de odio e ca-
lumnias contra o inimigo
“infiel, laico, xudeo, masón,
comunista”, con que a emi-
sora da orde dos redentoris-
tas, dirixida polo padre Ta-
deusz Rydzyk e arroupada
nun manto de devoción ma-
riana, vén envelenando a vi-
da pública polaca. (La Van-
guardia, 28 de febreiro).♦

Pago por visión
BIEITO IGLESIAS

Mentres o progre refractario á televisión se dei-
ta pra madrugar e ler ben en tempo a cartilla
(El País); encanto o somnolento fascista

encama canda as galiñas pra erguerse cedo e estudar
o catecismo (La Voz, El Correo), teño por norma tras-
noitar en compaña de filmes canadianos (O declinio
do imperio americano, As invasiós bárbaras), das es-
trelas da NBA ou dun Ford Mustang descapotable,

circulante por un documental de Canal de Historia.
Todo mediante pago a Polanco, inimigo xurado de
Pedro J. e dos replicantes provincianos: Pedro Arias,
Vilas Nogueira… Canal Plus é instrutivo pero incluso
Redes –do relambido Punset– xustificaría ao teleadic-
to, pois difunde noticias sensacionais, como por
exemplo que cada dez anos cambian tódalas células
do noso corpo, de maneira que un tipo de 48 tacos,
coma min, xa leva habitado catro carrocerías e está a
piques de estrear unha quinta. Por contra, ¿que pon a
imprensa? Calaza infórmanos de que se vai tirar ao
monte das carlistadas pra combater a Ibarretxe, Carod
e Zapatero, provisto dun enigmático tubo de vaselina

(supoño que pensa acometer algunha perversión zoo-
fílica; non esclarece se exercerá de suxeito axente ou
paciente). Campo Vidal quer convencernos de que
Cataluña é a Ínsula Barataria. ¿Que sucede alí? Que
mandan bastante separatistas e verdes –en poucos
sitios mollan–; que o PP é un grupúsculo destetado do
orzamento; que altres nacionalistas cobraron unha co-
misión do 3% (ínfima en comparanza coas percibidas
noutras partes pudendas de España) e xuntaron pra vi-
vir perna sobre perna o resto da súa idade en Andorra
ou Alguer (Sardeña), esquiando ou torrándose en
catalao. Escolti, se esa non é a Nova Xerusalén, pou-
co lle falta.♦

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

Guillermo Cabrera Infante e a súa dona Miriam Gómez. Á dereita, Lech Walesa nunha fotografía de 1999.



A. EIRÉ
Tanto os diversos inquéritos
como as sensacións políticas
mostran que nas próximas
eleccións autonómicas é posí-
bel un cambio de goberno. O
optimismo semella desatarse
nas fileiras socialistas e na-
cionalistas, pero cada vez máis
voces internas dunha e doutra
formación demandan que fa-
gan visíbel esa alternativa para
non frustrar as expectativas.

“Aos socialistas fállalles a estra-
texia, non a teñen, pero será máis
fácil de gañar que nas eleccións
xerais”, afirmou Joan Camp-
many, o catalán inventor de ZP,
que se encargará da campaña de
Emilio Pérez Touriño de cara ás
próximas eleccións autonómicas.

Unha semana despois, seme-
lla que Pérez Touriño xa tiña un-
ha estratexia. A mesma que hai
catro anos e que a de Abel Caba-
llero hai oito: postularse como
presidente afirmando que vai ga-
ñar por maioría absoluta, polo
que non tería que contar cos na-
cionalistas. Pérez Touriño decla-
rou que nunca ía pedir o voto nas
eleccións autonómicas para for-
mar coalición co BNG.

Tamén Anxo Quintana afir-
ma que sairá a gañar os comicios
no outono. O candidato naciona-
lista aínda vai máis alá e consi-
dera que só el garante un “verda-
deiro cambio”, un “cambio con
respecto porque os galegos non
se conforman cun cambio para
facer unha segunda reconversión
naval ou para deixar a factoría de
Ence en Pontevedra”.

Ambos os candidatos apelan
aos votantes para que estes sexan
os que estabelezan o papel de ca-
da quen logo das eleccións. Lo-
xicamente, non só é lexítimo, se-
nón de pór o sombreiro na cabe-
za, que un e outro aspiren a lo-
grar unha maioría suficiente para

formar goberno en solitario, pero
moi improbábel.

Roberto Blanco Valdés afirma
que “Touriño pode seguir coa súa
retórica, pero é como se aspirase a
tocar a lúa coa man” porque “non
hai agora, nin existiu nunca un só
estudo de opinión que lle atribúa a
maioría absoluta ao Partido Socia-
lista”. Demanda, polo tanto, que
xa que a coalición cos nacionalis-
tas é obrigada se o PP perde as
eleccións, Touriño a inclúa como
“argumento electoral”.

“Compenetración perfecta”

Se o comentarista próximo o
PSOE esixe por “transparencia de-
mocrática”, Xosé Manuel Beiras
faino por eficacia electoral. Consi-
dera o presidente do Consello Na-
cional do BNG que é imprescindí-
bel que nacionalistas e socialistas
desenvolven unha estratexia con-
xunta, que interioricen a necesida-
de de unirse, “como factor necesa-
rio para derrotar a Fraga”.

Beiras propuxo que naciona-
listas e socialistas mostren “com-
penetración perfecta” porque os

cidadáns captan se son capaces
de entenderse nun futuro goberno
ou non, algo decisivo para que os
votantes aposten polo cambio de
goberno.

Beiras considera que o BNG,
“hoxe por hoxe, non está en con-
dicións de gañar con maioría ab-
soluta, malia que é o único pro-
xecto de fondo que existe na Ga-
liza e para Galiza”.

Do mesmo parecer é o alcal-
de socialista de Compostela, Xo-
sé Bugallo, que vén facendo di-
versos chamamentos a ambos os
partidos para que mostren publi-
camente unha sintonía que lle fa-
ga comprender á cidadanía que
“é posíbel unha alternativa”.

Tanto nacionalistas como so-
cialistas son conscientes de que
o maior inimigo para derrotar o
PP é transmitir a idea de revolti-
xo nun futuro goberno autonó-
mico. O PP vai basear parte da
súa campaña electoral nas dife-
renzas entre socialistas e na-
cionalistas e na incapacidade pa-
ra ter un proxecto común.

Tanto é así que persoas pró-
ximas ao BNG e ao PSdeG-

PSOE tentaron pór en marcha
unha plataforma para que ambos
os partidos elaborasen un pro-
grama de goberno común. Até de
agora non tivo éxito.

Analistas como Xosé Manuel
Rivera Otero, director do Baró-
metro da Universidade de Com-
postela, de gran predicamento na
estratexia dos socialistas, consi-
dera que sería negativo electoral-
mente unha fronte común entre
nacionalistas e socialistas. No
que si está de acordo é en que os
cidadáns deben de visualizar un
goberno conxunto entre ambas as
formacións, condenadas a enten-
derse, por moito que se disputen
a primacía á hora de liderar ese
cambio que se albisca na Galiza.

Neste sentido, persoas no en-
torno nacionalista e socialista es-
tán mantendo conversas e reu-
nións nas que tratan de perfilar
as liñas mestras dun futuro go-
berno BNG-PSOE, ou PSOE-
BNG, porque, finalmente, de ga-
ñar un ou outro o peso e mesmo
o programa sería diferente.

Pero non todos os socialistas
están de acordo con esta estrate-
xia. Desde o PSOE tamén están a
traballar con outra posibilidade:
que o PP rache despois das elec-
cións e o PSOE puidese chegar a
un acordo co sector autóctono da
dereita. Sería como reeditar o
goberno tripartito. Outros socia-
listas van máis alá e consideran
que os escindidos do PP lles po-
derían chegar para formar gober-
no sen ter que contar co BNG.

Esta posibilidade está mal
vista polo sector considerado ga-
leguista dentro do PSdeG-PSOE,
por iso demandan que Pérez
Touriño deixe clara a súa estrate-
xia “máis alá do valor e ambi-
ción que ten ao fixarse metas
inalcanzábeis” como a maioría
absoluta, en palabras de Blanco
Valdés, que non pertence preci-
samente a este sector. ♦
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Latexos

Babecas da
(in)cultura
X.L. FRANCO GRANDE

Un índice da incultura
deste país poden ser as
manifestacións que

acostuman facer moitos
licenciados e profesores: un
bótase as mans á cabeza e
non acerta a comprender
como certos túzaros puideron
pasar por unha universidade
sen que esta lles afectase pa-
ra nada. E bárbaros deses
–Atlántico Diario, 27 febrei-
ro último- teñen a posibilida-
de de predicar a súa ignoran-
cia e transmitirlles aos
demais a súa incultura.

E así sucede con certo
profesor de arte recentemente
nomeado para dirixir o Insti-
tuto Cervantes en Milán, non
sei se prodixio de ignorancia
ou de pailán atordado coas
luces da cidade, para quen o
nacionalismo é un obstáculo
para a cultura. Ou sexa, que
Viqueira, Risco, Otero
Pedraio, Filgueira Valverde,
etc, foron uns obstáculo para
a cultura. E nin sequera se lle
ocorre pensar o evidente: se
na Galicia de entón é posible
atopar algo semellante entre
os non nacionalistas.

E como o falar non ten
cancela, engade: “A cultura
subsidiada –di– non é
cultura”. Home, que isto o
diga alguén que vai dirixir
unha delegación do Instituto
Cervantes non deixa de ser
un bo despropósito, pois,
¿haberá algo máis
subsidiado, en cultura, que o
labor dun organismo como o
Instituto Cervantes? Porque
dá a impresión de que o bo
do profesor vive nunha nube
alleo ao mundo da intelixen-
cia media e da cultura máis
elemental.

E segue o seu baduar ao
chou: “Por suerte, las estam-
pas de Castelao ya no tienen
encaje en esta sociedad. El
nacionalismo sublima la
identidad y excluye la univer-
salidad y eso empobrece el
mundo”. Ou sexa, que os
fusilamentos do 2 de maio
debidos a Goya xa non teñen
encaixe na nosa sociedade, e
o seu españolismo, más ben o
seu madrileñismo,  escluiría a
universalidade, polo que Go-
ya empobrecería o mundo.
Estas cousas, propias dun ba-
beca, saen da cabaza, non da
cabeza, de alguén que pasou
pola universidade e que para
máis inri é profesor de arte.
¡Meu Deus!

Podiamos seguir, pero de
momento abonda. O que pro-
duce pavor é pensar no que
ten recuado o nivel cultural
neste país, incluído o univer-
sitario. Porque pavor é o que
un sente só de pensar que
xente así ten o privilexio de
ensinar a outros, isto é, licen-
za para deformar e empobre-
cer. ¿Como estrañarnos de
que sexamos un dos países
do mundo de máis baixo
nivel cultural?♦

Touriño dá un xiro na súa estratexia de campaña

Demandan que BNG e PSOE
fagan críbel unha alternativa a Fraga

A.N.T.
A configuración das listas electo-
rais do BNG vai ser o gran test
para enxergar a renovación em-
prendida nas dúas últimas asem-
bleas nacionais. Xosé Manuel
Beiras xa abriu a batalla publica-
mente ao reclamar para si o pri-
meiro posto da candidatura coru-
ñesa, ao que aspira o candidato á
presidencia Anxo Quintana.

Despois do referendo do Trata-
do Europeo, Anxo Quintana reu-
niuse cos representantes de todos
os partidos políticos e colectivos
que integran o BNG. Analizaron
os resultados e a situación interna
e chegaron ao acordo da necesida-
de de ollar cara a adiante, sen de-
bates estériles, e impulsar a discu-

sión sobre a reforma estatutaria.
Ao día seguinte desta reu-

nión, Xosé Manuel Beiras conce-
díalle unha entrevista ao Faro de
Vigo (publicada o 27 de febreiro)
na que non só demandaba o pri-
meiro posto da candidatura coru-
ñesa ás eleccións autonómicas,
senón que suxería que excluílo
era o mesmo que pór en entredi-
to a pluralidade interna do BNG.

As declaracións do presiden-
te do Consello Nacional non lle
sentaron nada ben á maioría da
actual dirección do BNG, aínda
que están a facer todo o posíbel
por non estender a guerra e im-
pedir a imaxe de división inter-
na, aínda que privadamente al-
gúns falen de “chantaxe”.

Anxo Quintana, que xa lle
comunicara a Beiras a súa inten-
ción de ocupar o numero un da
lista pola Coruña, considera que
“hai unha tradición non escrita,
que todo candidato á Xunta exer-
ceu cando puido, que é a de en-
cabezar a lista pola Coruña”.

Do mesmo parecer é a case to-
talidade dos dirixentes que enca-
bezan as distintas organizacións
que integran o BNG e dos mem-
bros da dirección. Pero, ao mes-
mo, tempo, coinciden con Quinta-
na, en que Beiras “ocupará sempre
un lugar preferente mentres sexa
presidente do Consello Nacional”.

A dirección do BNG adiou a
elección dos cabeceiras de lista
das catro provincias pola campa-

ña do referendo europeo. A en-
trevista de Beiras abre publica-
mente un debate que, tanto Anxo
Quintana como a dirección na-
cionalista querían levar con tento
e man esquerda, sabedores das
dificultades que van ter a elabo-
ración dunhas listas nas que o
BNG ten que transmitir unha
imaxe remozada, pero, ao mes-
mo tempo, gardar os equilibrios
internos e proxectar a imaxe de
Anxo Quintana como presidente.

Un Quintana que é o máis pre-
xudicado desta poxa de Beiras,
que o presidente do Consello Na-
cional, non sitúa só na súa persoa,
senón que estende a outros seus
compañeiros que poderían quedar
relegados nas próximas listas.♦

Reclama o primeiro posto na lista da Coruña ao Parlamento

Beiras abre a batalla
das candidaturas autonómicas no BNG

Emilio P. Touriño e Anxo Quintana nunha xuntanza do pasado verán.  PEPE FERRÍN / AGN



A.N.T.
Miguel Barros venceu a Carlos
Príncipe e foi elixido secretario
comarcal de Vigo, a principal
bisbarra do PSdeG-PSOE. Ins-
táurase así unha tricefalia no
poder local socialista moi difí-
cil de xestionar para a direc-
ción tanto galega como federal.

A Emilio Pérez Touriño non lle
quedaba outro remedio que
apoiar esta vez a Miguel Barros
fronte a Carlos Príncipe se non
quería que o ex alcalde controla-
se a provincia de Pontevedra, a
de máis peso partidario, e amea-
zase o seu liderado no próximo
congreso galego, que é ao que
aspira o ex alcalde vigués.

O apoio da dirección galega
foi o que lle impediu ao histórico
concelleiro socialista acceder á
secretaría local, que agora ocupa
un home de Carlos Príncipe, Ma-
nuel Gallego. Pero despois de si-
tuar un home seu á fronte da co-
marca pontevedresa, a dirección
galega tomoulle medo e deixou
de procurar terceiras vías.

A situación complícase así
aínda máis en Vigo para os so-
cialistas. Teñen como voceiro
municipal un independente, Ven-
tura Pérez Mariño, que fai a po-
lítica por libre, arremetendo, por

exemplo, contra a cesión gratuíta
dos terreos de Casa Mar para o
auditorio (proxecto estrela de
Carlos Príncipe) ao día seguin-
te de que o deputado Antón
Louro a garantise en rolda de
prensa. Mariño tamén está en-
frontado ao presidente do comi-
té executivo da Zona Franca, o

socialista Francisco López Peña.
Miguel Barros, teórico núme-

ro dous no concello, é contrario á
política de Mariño, abandeirando
o entendemento cos nacionalis-
tas. Na dirección opuxéronse, até
de agora, que fose o substituto de
Pérez Mariño, malia ao impor-
tante apoio co que conta no parti-

do e en importantes ámbitos eco-
nómicos da cidade. No BNG ta-
mén pensan que sería máis fácil
entenderse con el.

Agora Barros lidera a comarca,
que ten na estrutura partidaria un
gran poder. Pero Carlos Príncipe,
de xeito interposto, segue coman-
dando a asemblea local de Vigo,
que fora disolta para apartalo como
candidato ás municipais últimas.

Quen vai marcar agora a polí-
tica no concello? Permanecerá re-
legado Miguel Barros? Será el o
candidato socialista se hai moción
de censura? Lograrán apartar a
Pérez Mariño do concello? Quen
decidirá os candidatos ás futuras
eleccións autonómicas e locais?

Cada vez a política dos socia-
listas en Vigo semella máis enre-
vesada e difícil. O próximo 5 de
marzo Miguel Barros presentará
os eu libro Discurso e tempo. Na
procura dun socialismo para Ga-
liza (A Nosa Terra), no que rei-
vindica non só a súa traxectoria
de socialista e galeguista, senón
na que aposta por un entende-
mento necesario cos nacionalis-
tas. Ao acto, no que tamén inter-
virán Fernando González Laxe e
Ceferino Díaz, teñen confirmada
a asistencia máis de 400 socialis-
tas de toda Galiza, polo que terá
un claro carácter político.♦
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Non é Javier Riera un home que se
prodigue en aparicións nos medios
de comunicación. Sabe que a súa
empresa non vai vender máis co-
ches porque el apareza fotografado
na prensa e prefire escoller con ti-
no as súas comparecencias en ac-
tos públicos de xeito que estas sir-
van ao obxectivo de reforzar a ima-
xe do grupo PSA como empresa
vencellada a Vigo e comprometida
co desenvolvemento da cidade. 

Porén, hai ocasións en que o
máximo responsábel da factoría
que máis diñeiro move de Galicia
deixa que a súa voz se escoite fóra
do despacho do polígono de Balaí-
dos e utiliza os xornais para enviar
determinadas mensaxes. Cando iso
ocorre é xeralmente porque a trans-
nacional do automóbil ve ameaza-
dos os seus intereses e quere ceibar
algunha advertencia que adoita ter
destinatarios concretos. Ocorreu
non hai moito tempo, cando os di-
rectivos do Celta estaban empeña-
dos en crear ás portas da fábrica de
automóbiles o gran centro comer-
cial e de ocio co que pretendían sa-
near as contas do club. Daquela,
Riera, canso de petar sen éxito ás
portas da Xunta, trasladou aos me-
dios de comunicación as súas quei-
xas e ofreceulle a Ventura Pérez
Mariño o paraugas que precisaba
para frear o proxecto.

Agora, o destinatario dos avi-
sos de Citroën é o delegado do Es-
tado no Consorcio da Zona Fran-
ca. Hai anos que Riera leva traba-
llando con discreción e eficacia
coa finalidade de que as principais
empresas fornecedoras da cadea
de montaxe de PSA poidan insta-
larse en Vigo. Dese xeito afórran-
se custos de transporte, dótase de
máis flexibilidade o complexo in-

dustrial e créanse sinerxías que fa-
vorecen non só a compañía france-
sa senón todo o sector da automo-
ción, o que de paso lle proporcio-
na á cidade beneficios en forma de
postos de traballo e xeración de ri-
queza. Coa colaboración do go-
berno municipal, daquela co BNG
comandando a área de urbanismo,
Riera conseguiu que a Zona Fran-
ca alterase os seus planos orixinais
para o Parque Tecnolóxico de Va-
ladares e permitise a instalación
nesa superficie de empresas como
Faurecia ou o grupo Antolín. Esa
cooperación estendeuse tamén a
outras iniciativas como a modifi-
cación do proxecto do segundo
cinto de circunvalación para que
incluíse un acceso directo a Balaí-
dos ou o debuxo no novo PXOM
dunha superficie industrial que lle
facilitase á Zona Franca a amplia-
ción do reducido polígono onde
está ubicada a factoría automobi-

lística. Os planos desenvolvíanse
segundo o previsto até que Fran-
cisco López Peña recuperou a ca-
deira no consorcio e comezou a re-
visar os papeis asinados por quen
o substituíu no posto durante oito
anos.

O que López Peña descubriu
á súa volta ao consorcio levouno
da inicial sorpresa á indignación.
O que o alterou non foi tanto
comprobar que a Zona Franca
estaba embarcada en multitude
de proxectos, ás veces ao bordo
das súas competencias legais, se-
nón descubrir as cantidades que
se estaban pagando pola compra
de terreos ou os dereitos de con-
cesións. Alarmado, Peña decidiu
botar o freo e paralizar a meiran-
de parte das iniciativas en mar-
cha, pero encontrouse cunha
oposición xeneralizada das for-
zas políticas e sociais da cidade
que o obrigaron a rectificar sobre

a marcha. A presión recibida for-
zouno a continuar adiante co
concurso para a ordenación da
ETEA ou co apoio financieiro ás
obras de remodelación de rúas
que Corina Porro denominou
pomposamente “Vigo 2005”.
Porén, comezou a introducir
cambios substanciais en cada un
dos proxectos coa intención de
protexer os desembolsos econó-
micos realizados e garantir a re-
cuperación do diñeiro investido. 

Nesa liña de traballo estaba o
delegado da Zona Franca cando se
lle ocorreu poñer en cuestión a
participación do consorcio na cre-
ación de novo solo industrial en
Vigo, e foi nese momento cando
Riera dixo: “abonda”. O grupo
PSA non está disposto a renunciar
a uns proxectos coidadosamente
preparados durante anos de traba-
llo en íntima colaboración co Con-
cello. Aampliación do polígono de
Balaídos ou a construción do par-
que empresarial de Matamá son
accións estratéxicas para o futuro
da empresa automobilística e Rie-
ra non quere vacilacións na súa
execución. De aí a súa chamada de
atención na prensa, da que rapida-
mente tomou nota López Peña.
Aproveitando a circunstancia, Po-
rro, sempre atenta á posibilidade
de pendurarse medallas, quixo
apuntarse un tanto propagandísti-
co ofrecéndose como mediadora
entre as partes. Non era necesario
e foi suficiente cunha insinuación
de Riera para que a alcaldesa fixe-
se mutis e desaparecese da escena.
PSA e a Zona Franca acabarán en-
tendéndose, pero para iso tiveron
que escenificar antes o seu desen-
contro nos medios. Así funcionan
as cousas en Vigo.♦

Citroën-Zona Franca;
diálogo a través

dos medios
XOSÉ MANUEL AÑEL

Javier Riera, xefe da planta de Citroën, e Fran-
cisco López Peña, delegado da Zona Franca,
chegaron a un acordo sobre a consolidación de
solo industrial en Vigo a través dos medios de
comunicación. Un sistema moi usado na cidade.

Vigo

Alejandro
Amenábar
XOSÉ M. SARILLE

Discutir que é un
clásico. As causas
polas cales alguén, na

arte que sexa, entra na intem-
poralidade. As circunstancias
que converten o artista nun
creador que nunca perecerá.
Visitábel desde calquera civi-
lización. Feito elo polo que
circula todo o fluxo poético,
ou a tradición arquitectónica,
ou a xenialidade musical. 

A universalidade. Porque
o que canta, ou pinta ou rela-
ta, atinxe a cada un dos mor-
tais, de calquera época.

Unha vella discusión sen
acordo fácil. Algúns acadan a
fama, parecen definitivos e ao
cabo dos anos esváense. Dicía
Jean Cocteau que a moda é o
que pasa de moda. Outros son
esquecidos, ou nunca
atendidos, e rescatados, para
acabar acompañando os clási-
cos. Hainos tamén, claro que
si, que son festexados polas
multitudes do seu tempo e fi-
can para sempre. Eis a Verdi e
a Whitman e a Gaudí sen ir
máis lonxe.

Asombran os que apenas
chegaron e xa construíron un
mundo tan propio, tan lúcido e
tan vigoroso. Esas expresións
que moi axiña nos parece im-
posíbel que non tivesen existi-
do antes. Francisco Leiro des-
de as primeiras esculturas.
Lars Von Trier con Europa.
Paco de Lucía desde a primei-
ra nota de Entre dos aguas.
Sen frivolidade nin estupidez.
E sen renunciar á complexida-
de cando é precisa. 

Amenábar pertence ao
grupo. Alleo á cultura do ha
ha ha. Ao envelope lindo sen
nada de nada dentro. Á
mediocridade do cinema espa-
ñol. Entrou como un canón
con Tesis. Deixounos coa bo-
ca aberta en Los Otros, por
sistemático, polo esforzo e a
capacidade para deglutir os
clásicos e relanzalos desde os
seus filtros. Como facía Picas-
so, aínda que esaxeremos. Pe-
ro afirmando que é o mellor
director de cinema español
desde Luis Buñuel. 

E desde aquí estamos
agradecidos. Como ten que
ser. Por emocionarnos e
facernos sentir. E tamén por
poder vernos no seu espello.

Contábame Arturo Casas
que viu un filme no que os
protagonistas están de viaxe,
estacionan, entran nunha taber-
na. Para marcar que chegaron a
Galiza, o director fai un
silencio longo. E un paisano,
desde o mostrador di: “Pois si,
ho…” e outra pausa longa. Nin
outra palabra. É o indicador de
entrada neste país. Así nos ven. 

Noutro filme, moi
celebrado nestas catro
provincias, o director coloca
unha familia comendo o pol-
bo enriba dun mantel á beira
dun río… sácano da pota...
Despois pasean unhas vacas
pola cidade de Lugo… para
falar de baloncesto! ♦

Miguel Barros elixido secretario comarcal

A tricefalia do PSdeG-PSOE en Vigo

Miguel Barros.                                                                                             A.N.T.



Vostede era de procedencia ga-
leguista, mais agora está inte-
grada no PSdeG.

Sigo a selo.
¿Séntese cómoda?
Moi cómoda, tanto no parti-

do como no grupo municipal. De
feito, dos cinco concelleiros que
somos, tres temos esa tendencia.
É mais, a nivel galego tamén se
segue esa liña. Nos meus tempos
no Partido Nacionalista Galego
sempre me reclamaba socialde-
mócrata e galeguista.

Galeguista, ¿non nacionalista?
Así é. Por iso deixei o partido

cando se integrou no Bloque. No
Partido Nacionalista Galego - Par-
tido Galeguista primeiro marchou
un pequeno grupo do PG, precisa-
mente parte dos que están a tratar
de revivilo. Dentro do partido ha-
bía varias sensibilidades; houbo
un grupo encabezado por Pepe
Peña que entendeu que non había
outra opción que entrar no BNG.

Mais vostede non entrou.
Daquela a UPG era o núcleo

duro do Bloque, unha organiza-
ción marxista e case separatista;
eu non podía entrar así. Creo nun-
ha España plural, pero non quero
fronteiras. A súa desaparición é
un logro europeo que defendo.

¿E considera que o PSdeG
está ao mesmo nivel que o
PSC, os socialistas cataláns?

Gustaríame que así fose. No
caso dos cataláns, son unha fede-
ración que funciona con moita
independencia. É un rango que
ten o PSC que a min me gustaría
que alcanzase o PSdeG. Ás ve-
ces iso depende das persoas.
Quixera un Maragall co mesmo
peso que ten no Estado.

En todo caso, parece que se
entende ben cos nacionalistas.
Comparte goberno municipal
co BNG, que ten a alcaldía de
Pontevedra e dez concelleiros,
fronte aos cinco socialistas.

En calquera grupo de gober-
no, sexa de coalición ou dunha
soa cor, ten que haber disensión.
Tamén é normal que nun gober-
no de coalición haxa puntos de
vista distintos, pero en Ponteve-
dra fixemos un acordo meditado
e chegamos a compromisos cla-
ros, sen egoísmos, pensando que
o resultado electoral demostraba
que a cidadanía quería un gober-
no de coalición. O goberno está
apoiado por quince concelleiros
fronte a dez do PP. Digamos que
temos un acordo de respecto mu-
tuo, con liberdade na xestión das
nosas respectivas áreas pero con
negociacións e acordos nas cues-
tións relevantes. Cando buscas o
que te une e non o que te separa,
chegas a acordos positivos.

¿Non teme que lle pase como
ao BNG en Lugo, que o PSdeG
rendibilizou o seu traballo?

Pode acontecer o contrario.
Nas últimas municipais o BNG
saía dun goberno en solitario e
afrontaba os comicios coa seguri-
dade da maioría absoluta. Non
sucedeu iso e nós entramos no
goberno. O PSdeG ten acepta-
ción na cidadanía polo traballo
que desenvolve e polo eco que os
medios fan dese traballo. Eu dí-
golle sempre ao alcalde que o
BNG ten unha visión máis endo-
gámica que lle dificulta o diálogo
con outras administracións. Nós
non temos ese problema. É máis,
conseguimos que o noso estilo de
goberno se distinga do anterior,
co Bloque en solitario. Agora hai
máis capacidade de diálogo coas

outras administracións, por
exemplo. Estou convencida de
que as eleccións municipais de
2007 confirmarán o que digo.

Fala dun goberno de acor-
dos en temas relevantes. Un
deles é o de Celulosas.

É unha cuestión importantísi-
ma para a cidade e para o futuro
da dela. A miña postura sobre iso
vén de longo e o mesmo sucede
co meu partido. Antes de nada,
hai que lembrar que o que se es-
tá a escoitar é que o concello
acosa a empresa Celulosas, pero
esta compañía nunca lle pediu

nada ao concello, nin sequera a
licenza de obras. Trataba de evi-
tar o concello coa declaración de
supramunicipalidade que decre-
tou a Xunta e que está sub iudi-
ce, cando as licenzas están regu-
ladas e deben concederse de
adaptarse a uns parámetros de-
terminados. Se cumpría a lei, na-
da tiña que temer, pero non soli-
citou esa licenza. En todo caso,
Pontevedra ten dereito, despois
de soportar durante cincuenta
anos unha instalación nunca
aceptada, a albiscar un ano 2018
no que por lei figura a obriga de

que se retire ENCE do actual em-
prazamento. Aínda así, con tram-
pas e aliada co PP, a empresa
pretende consolidar a súa locali-
zación en Lourizán.

¿E a súa alternativa?
Que se cumpra a legalidade,

que busque outra localización
non perniciosa. Iso é posíbel, co-
mo tamén o é desenvolver nese
espazo as potencialidades turísti-
cas, pesqueiras, marisqueiras e
urbanísticas que ten.

Tamén están os traballadores.
Aquí hai unha manipulación

deste colectivo por parte da em-

presa. ¿Por que non lle piden pre-
visión á empresa para asegurarse
un futuro? Esa compañía di que a
única saída é continuar onde está.
Iso, ou o peche. Digo eu que ha-
berá que falar, procurar unha no-
va localización. O concello quere
buscarlle alternativas porque ta-
mén hai que darlle saída á rique-
za forestal que ten esta zona, pe-
ro non pode continuar nun lugar
declarado pola UE zona sensíbel,
que é único no mundo e que re-
presenta moitas posibilidades de
crecemento –e non só urbanísti-
co– de Pontevedra e Marín.

Parece que nunha industria
pesada como esa non casa cun
núcleo urbano como o que con-
forman esas dúas cidades.

É evidente. Cando se mon-
tou, o rexeitamento foi total.
Empregaron a infantería de ma-
riña, apuntando ao pobo coas sú-
as armas. Era a ditadura. Ade-
mais, cando se privatizou ENCE

pagouse un prezo que tiña en
conta que en 2018 remataba a
concesión da fábrica. Asumiron
ese risco e, en lugar de buscar
unha nova localización, trataron
de consolidar a actual co proxec-
to da fábrica de tisú.

Xa renunciaron.
Renunciaron. Hai que ter en

conta que a Lei de Costas de
1988 prevé que en 2018 remate a
concesión non só de Celulosas,
senón doutras moitas instalacións
en situación semellante. A lei es-
tá para cumprir, pero tamén ofre-
ce algunhas alternativas. Unha
delas é que cando se rescata a
concesión antes dese prazo, hai
que indemnizar e iso permite ob-
ter recursos para un novo empra-
zamento. O propio director xeral
de Costas dixo que a indemniza-
ción sería xenerosa. Tamén hai
recursos da UE para o traslado de
empresas por razóns ecolóxicas.
Existen instrumentos, pero é algo
que a empresa non quere ouvir.
Ante iso, [Xosé Manuel] Seoane
García [director de ENCE] anun-
ciou que esperan novos ventos.
¿Van esperar que chegue o PP a
Madrid para vulnerar a lei e agar-
dan que Fraga recunque na Xun-
ta? Pois van de lado, temos Zapa-
tero para moito tempo e Touriño
será o próximo presidente.

Falando do seu partido,
vostede está en contra da Celu-
losa, pero no PSOE hai postu-
ras ambiguas.

Poden parecelo. Touriño, ao
que acusaban de ambigüidade,
dixo hai quince días, e vén de re-
petir agora, que ENCE ten que
abandonar a cidade. O director
xeral de Costas ten a mesma pos-
tura e a ministra de Medio Am-
biente é rotunda. Ás veces a xen-
te quer ver ambigüidade para fa-
cer dano ao adversario.

Pero hai un proxecto para
incluír no porto de Marín os
terreos onde está Celulosas e
que continúe alí.

Non hai tal proxecto. Entre as
consultas que lle fixeron a Maria-
no Navas [presidente do ente Pú-
blico Portos do Estado] estaba es-
ta posibilidade e en consecuencia
respondeu aos distintos implica-
dos con consultas no mesmo sen-
tido. Son só consultas que respon-
den a outras consultas previas.
Con todo, a Lei de Portos define
o que é un porto e que instala-
cións pode ter no seu interior e
ENCE non ten cabida no de Marín,
nin por localización nin pola acti-
vidade que desenvolve.♦
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É tenente de alcalde de Pontevedra

Teresa Casal
‘Os socialistas reclamamos o traslado de

Ence sen ambigüidades’
H. VIXANDE

Teresa Casal é integrante do goberno municipal de coalición en
Pontevedra e nas pasadas eleccións encabezou a lista electoral
do PSdeG. Como máxima dirixente local dos socialistas mani-
festa unha posición inequívoca a prol do traslado de ENCE.

PACO VILABARROS
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Cando asistimos estes días a en-
trada en vigor do Protocolo de
Kioto e os máis celébres agoiros
sobre o futuro ecolóxico do plane-
ta e amósasenos, diariamente, nas
páxinas, nos diais e nas pantallas
dos medios de comunicación a ca-
tástrofe do cambio climático, re-
sulta coma unha sopradela de aire
fresco a construción da chamada
“Casa da Auga” na Coruña.

Pois xa se levou a cabo a con-
trata da segunda fase desta obra
e, por unha vez, e sen que sirva
de precedente, cómprenos non
manifestar, ao menos nun princi-
pio, críticas negativas sobre unha
actuación administrativa. E aínda
máis, se se trata de materia tan
ecolóxica como a auga que con-
cita en todos nós o ideario dun
medio ambiente integrado no ho-
me e viceversa. Así, esta que se
denomina Casa da Auga, especie
de balneario urbano que se está a
construír na explanada situada
tras a emblemática Torre de Ma-
tatón do Estadio de Riazor, será
un espazo termolúdico único e un
avanzado e ambicioso complexo
de máis de corenta millóns de eu-
ros sobre un proxecto do arqui-
tecto Xosé Manuel Casabella que

contará cos últimos elementos
tecnolóxicos e unha riola de ins-
talacións dedicadas, en exclusi-
va, ao lecer cidadán e a servizos
inéditos na bía galega neste tipo
de ofertas públicas. Contará cun
gran centro de ocio e soxorna-
mento, piscina olímpica e outros
complementos; o balneario de-
nantes citado, praia artificial e un
ximnasio especializado, ademais
de locais comerciais, restauran-
tes, centro de talasoterapia con
alberca activa e un circuíto ter-
mal; gardaría, oficinas, salas de
exposicións e até un museo da
auga que contemple o desenvol-
vemento deste servizo na cidade.
Pois a iniciativa da obra, por en-
cargo do Concello, débese á Em-
presa Municipal de Subministro
de Auga EMALCSA, sociedade

de servizos de solvencia recoñe-
cida por todos os grupos munici-
pais, que constitúe un instrumen-
to político de control de primeira
magnitude do goberno local e
que leva moitos anos dando be-
neficios económicos ás arcas
municipais, como expresión sen-
síbel de que a empresa pública
tamén pode ser tan rendíbel co-
mo a privada cunha administra-
ción adecuada.

Adxudicouse á Sociedade Es-
pazos Temolúdicos SA de capital
maioritario de Caixa Galicia, a
xestión privada dunha parte da
obra, nomeadamente a explota-
ción comercial e os locais de hos-
talaría co que se xerarán, en con-
xunto, case catrocentos empregos
directos máis outros tantos indi-
rectos, aspecto importante dada a

elevada porcentaxe de paro
existente na comarca coruñesa.

Pero esta obra aparca, ao no-
so entender, de xeito case defini-
tivo o proxecto de Peter Eisen-
man para o Novo Riazor, que fo-
ra apresentado polo presidente do
Deportivo en 2003 e que incluía,
practicamente, case todas as ins-
talacións contidas neste proxecto
xa en construción, ademais do
propio campo de fútbol, hostala-
ría múltipla e hotel de luxo, par-
que infantil, amplos espazos ver-
des e aparcadoiros, tanto públi-
cos coma privados. Un estadio de
cinco estrelas como figuraba na
propaganda e que se estendía
dende a praza de Portugal até o
campón que ocupará a xa citada
Casa da Auga. Un proxecto que
se recoñecía como unha “icona

cívica e cultural”, como un sím-
bolo e do que o presidente Au-
gusto César Lendoiro dixo que se
“deixamos pasar esta marabilla
logo virán os laídos”. A larvada
guerra política que se mantén en-
tre o mandatario branquiazul e o
Concello facía inviábel, como en
moitas outras cousas, a súa mate-
rialización. E así foi, efectiva-
mente. A idea permanece esque-
cida nas gabetas da incompren-
sión e a Casa da Auga resulta co-
ma un sucedáneo, quizais rebai-
xado, daquel monumental pro-
xecto do arquitecto norteameri-
cano, pero que tan difícil mate-
rialización tiña.

En calquera caso agardemos
que as iniciais boas impresións
se consoliden e que poidamos ter
unha instalación axeitada á ver-
dadeira dimensión humana da ci-
dade como continente de cultura
e respecto pola Natureza, nestes
tristes tempos de cegos egoístas
que non ven máis aló dun escaso
espazo temporal e os intereses
das grandes corporacións, fe-
chando os ollos a ese futuro ne-
gro que se lles está manifestan-
do, día a día, e do que prefiren
desviaren a ollada.♦

A Casa da Auga
MANUEL LUGRÍS

A cidade espera con interese a culminación dun proxecto de bal-
neario urbano, que suporía un investimento de 40 millóns de euros.

A Coruña

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

AA  NNOOSSAA  TTEERRRRAA

O Foro
CARLOS AYMERICH

O pasado sábado, 26 de febreiro, o Foro do Novo Estatu-
to, integrado por relevantes intelectuais galegos como
Xosé Luís Barreiro Rivas, Paulo González Mariñas ou
Ramón Villares, entre moitos outros, entregáronlle ao
BNG un documento de conclusións que, en forma de ba-
ses, condensa e sintetiza varios meses de traballo e cen-
tos de achegas tanto de expertos como de cidadáns que,
a través da páxina web do Foro, quixeron contribuír li-
bremente a deseñar a Galiza do século XXI.

Conclúe, deste xeito, a segunda fase do proceso ide-
ado polo BNG para elaborar un novo Estatuto de Na-
ción para Galiza: elaborado un primeiro documento de
bases, apresentado o 23 de Xullo do ano pasado, culmi-
na agora un proceso de reflexión aberto e rigoroso no
que os participantes, á marxe de calquera militancia ou
directriz partidaria, puxeron o mellor do seu saber e da
súa experiencia ao servizo de Galiza. Toca agora, par-
tindo deste traballo, elaborar un texto articulado quen
de se apresentar no Parlamento galego e de se confron-
tar co que propoñan –se tal for a súa vontade– as demais
forzas políticas actuantes na Galiza. Coa fin de lograr o
máximo consenso para un novo texto estatutario que ou
é de todos ou non será.

O documento elaborado polo Foro do Novo Estatu-
to ocupa xa, por si propio, un lugar sobranceiro na his-
toria constitucional de Galiza. A carón do proxecto de
Estatuto elaborado, no seo do Seminario de Estudos Ga-
legos, polas mellores cabezas do nacionalismo republi-
cano. Como este, parte do dereito inalienábel de Galiza,
dos seus homes e das súas mulleres, a decidir libre e de-
mocraticamente o seu futuro e, no exercicio deste de-
reito, opta pola integración de Galiza, libre e pacciona-
damente, como Comunidade Autónoma nun Estado es-
pañol plurinacional. E así como o de 1931 recollía o
mellor da doutrina xurídica, económica e política da súa
época para as pór ao servizo do país, tamén este é am-
bicioso e exixente ao deseñar o país polo que se aposta
–equilibrado territorialmente, sustentábel ambiental-
mente, xusto e avanzado socialmente– e regular o go-
berno que se quere para ese país –democrático, transpa-
rente e eficaz.

Mais para alén dos contidos concretos do documento
cómpre destacar a relevancia política e social dun acto no
que, arredor do nacionalismo organizado no BNG, per-
soas que discreparon e discrepan con algúns dos seus po-
sicionamentos e decisións (como ben recentemente se
puxo de manifesto a respeito do Tratado Constitucional
da Unión Europea) foron capaces de traballar xuntos de-
batendo as diferenzas mais, sobre todo, resaltando as
coincidencias e, de entre elas, unha fundamental: a de-
fensa de Galiza e a confianza nas súas potencialidades.

Toda unha lección de compromiso e de xenerosidade.
Especialmente nestes tempos nos que a defensa mesqui-
ña de intereses persoais e de grupo son obxecto de aten-
ción preferente nos medios de comunicación.♦

GONZALO



A.N.T.
Os patróns maiores aproveita-
ron a súa intervención no Par-
lamento para reclamaren un
compromiso efectivo do gober-
no galego coa situación dos ma-
riñeiros. Aínda que algúns dos
representantes dos pescadores
gabaron as axudas institucio-
nais, outros queixáronse do
desprezo aos seus problemas.

A Comisión de investigación do
parlamento galego recibiu nos úl-
timos días os patróns maiores,
como afectados e representantes
da baixura, as persoas que deron
o seu testemuño sobre o aconte-
cido no afundimento do Prestige. 

O 28 de febreiro comparece-
ron os patróns maiores de Cor-
me, Lira, Arcade, Aguiño, Por-
tonovo, O Grove, Caión e O Vi-
cedo. Viñeron falar como afec-
tados en primeira persoa do si-
nistro, e só houbo dous compa-
recentes que recoñeceron as
perdas produtivas como conse-
cuencia do Prestige. A maioría
falaba da fatalidade do mar, do
mal tempo, do saneamento das
rías, da auga doce, mais a pala-
bra Prestige semellaba ser unha
palabra maldita. 

Houbo quen nomeou nesa
comisión o medo ás represalias
que sufrían os traballadores do
mar, como estaban atados ás
subvencións, ás prevendas ofre-
cidas pola poder, e certas afirma-
cións que falaban da coordina-
ción, da atención recibida pola
Administración ou da preocupa-
ción que a patroa do Vicedo pui-
do observar no “meu presidente
Aznar”, Faustina Solloso –ao
mesmo tempo concelleira e diri-
xente do PP na zona–, viña certi-
ficar que estas presións existen e
que os comparecentes chamados
polo PP viñeron falar non como
afectados senón como comisa-
rios políticos.

O patrón maior de Lira, Xo-
án Manuel Gómez Leis, e Fran-
cisco Iglesias, patrón maior do
Grove, falaron das perdas pro-
dutivas que deixan o sector nun-
ha difícil situación, pois se se
conseguiu unha mellora do de-
creto lei das indemnizacións co
novo Goberno central para re-
clamar danos futuros, debido á
actitude da Consellaría de Pesca,
que afirma que todo volveu á
“normalidade”, as axudas polas
perdas e danos como consecuen-
cia do Prestige poden ir en
maior medida ás confrarias vas-
cas ou cántabras que si que reco-
ñecen diminución nos recursos.

O máis salientábel destas in-
tervencións foi o unánime reco-
ñecemento por parte de todos os
patróns maiores da falla de me-
dios de prevención e loita con-
tra a contaminación mariña, e a
certeza de que estamos xa de
novo na conta atrás cara a outro
Prestige.♦
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Galiza pode quedar sen axudas estatais
se a Xunta persiste en que o Prestige non danou os recursos mariños

Os patróns maiores quéixanse
da falta de medios para deter novas marés negras

Francisco Iglesias explicou dian-
te da comisión a súa propia vi-
sión sobre a catástrofe do Presti-
ge. Reproducimos a intervención
do patrón maior do Grove.

Aínda que os dez minutos
dos que dispoño son moi poucos
para explicar os problemas máis
relevantes da crise do Prestige,
vou iniciar a miña intervención
“gastando” o primeiro minuto.
Perdelo para facer referencia a
unha cuestión, ao meu xuízo,
esencial. Lembrar todos os su-
frimentos da xente do mar du-
rante esta catástrofe, agradecer-
lles a todos os voluntarios e vo-
luntarias a súa solidariedade e
ter un afectuoso recordo para o
benquerido alemán de Camelle
que tanto amaba ao noso mar e
para os recentes falecidos do
barco Bahia, Dani e Siempre
Casina. Para todo isto e solicito
a súa libre colaboración, vou fa-
cer un minuto de silencio.

O FIDAC cualificou o Pres-
tige como a peor catástrofe dos
ultimos 25 anos. Na miña pri-
meira achega a esta Comisión de
Investigación quixera dicirlles

que esta catástrofe non desapa-
rece porque nos empeñemos en
mirar para outro lado. Señores
deputados, co debido respecto, a
maré negra do Prestige non en-
tende de propaganda, a contami-
nación non se limpa con titulares
de xornais ou da TVG. As xentes
do mar e o noso mar precisamos
de verdade, de feitos reais e me-
didas de recuperación.

Dito isto quixera formular
tres cuestións:

Os ataques e presións antide-

mocráticas que sufrimos as vo-
ces críticas do Prestige e o medo
que se está a xerar no mundo do
mar. Así teño que dicir que esti-
vo mal que se nos catalogase co-
mo políticos ou que se dixera
que as voces que defendiamos
ao noso mar defendiamos políti-
cas partidarias, cando, en reali-
dade, só cumpriamos coa nosa
obriga como patróns maiores de
dicir o que estaba a pasar e non
calábamos fronte ao poder. Está
mal que compañeiros, incluso
algúns con carné do PP, nos acu-
sasen disto, cando algúns deles
non se recataban en ocultar a
verdade ou facer actos electorais
para o seu partido. E moito peor
que políticos profesionais e en
activo como o propio conselleiro
de Pesca nos acusase aos cida-
dáns de a pé de facer política e
logo, eles que fan? 

O abandono, o maltrato ás
xentes do mar e falla de medios
con que se abordou esta catás-
trofe. Teñen que saber que non
había ningún plano serio para
facerlle fronte ao chapapote nas
rías, o único eran os  plásticos

para defender as bateas e dirixir
o fuel ás zonas de sacrificio in-
ternas, que non se puxeron as
barreiras prometidas, que as
quixeron poñer as romperon os
propios técnicos de SASEMAR. 

As graves consecuencias
produtivas e as manipulacións
estatísticas sobre a situación re-
al dos recursos pesqueiros e ma-
risqueiros afectados. O que é
máis grave é que a Consellaría,
en vez de apoiarnos como fixo
na crise do Mar Exeo, agora re-
sulta que están empeñados en
converter o Prestige nunha es-
pecie de remedio milagreiro cos
nosos recursos. En vez de reco-
ñecer os danos e os problemas
buscáronse as explicacións máis
peregrinas: desde problemas co
ciclo gamtoxénico, até pragas
de depredadores e abundancias
anormais de algas, subas e bai-
xadas de temperaturas, etc, para
xustificar as perdas evidentes do
Prestige. E cando isto non che-
gou utilizáronse as descargas da
pesca de altura para solapar as
perdas que estamos a sufrir nas
zonas afectadas.♦

Francisco Iglesias
‘A Consellaría quere converter
o naufraxio nun milagro que fixo aumentar a pesca’

A Plataforma Nunca Máis foi cha-
mada a comparecer nesta comi-
sión o vindeiro luns, 7 de marzo,
representada por Rafa Villar, que
irá acompañado por persoas re-
presentativas dos distintos ámbi-

tos nos que traballa esta organiza-
ción. Villar explicou para A Nosa
Terra que realizará unha interven-
ción “crítica con esta comisión de
investigación, crítica coa xestión
da catástrofe, e na que abordare-

mos cuestións como a falla de me-
dios, a manipulación e a situación
actual, que nos obriga a non poder
pasar páxina no tema Prestige.

Outras comparecencias que
tamén serán críticas coa xestión

da catástrofe, e que terán lugar
ese mesmo día serán as de Fiz
Fernández, do Instituto de Inves-
tigacións Mariñas, e Martiño
Nercellas, da Federación Ecolo-
xista Galega.♦

Nunca Máis comparece o 7 de marzo
Mariñeiros de baixura declarando na Comisión do Prestige.                                                                                                                                                             AGN

Francisco Iglesias.           P. VILABARROS
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Non se pagará polos minutos
de aparcamento nos subterrá-
neos composteláns, como re-
clamaban os usuarios –como
sería natural–, pero si por frac-
cións de cuartos de hora. Será
a partir do 1 de abril e non sen
polémicas nin alegacións polo
medio. O dos cuartos é un
avance, un achegamento, ao
que semella, de xustiza, pero
parece non estar nada claro se
a nova forma de recadar supo-
rá unha vantaxe real para o ci-
dadán en canto a cartos. A no-
va estrutura de tarifas non
sempre se traducirá nun aforro
para o que meta o coche baixo
terra. Nas porcentaxes estima-
das de beneficiados e prexudi-
cados por esta medida que vén
de aprobar, inicialmente, o
Concello de Santiago, xa hai
diverxencias.

Semella un asunto polo me-
nos tan complexo como o das
tarifas da telefonía móbil (e fi-
xa). Tarifas que semellan feitas
por especialistas en deseñar la-
birintos que teñen entre os seus
obxectivos conseguir que o
usuario pague sempre máis do
que sería xusto e non entenda
moi ben canto e como paga. Un
acaba escollendo a opción que
lle parece menos mala pero
nunca está moi seguro de ter
escollido ben. No caso dos
aparcamentos, un non pode es-
coller entre aparcar un cuarto
de hora ou hora e media, de
xeito que o asunto aínda se
complica máis.

Cos móbiles aínda hai a po-
sibilidade de usalos a xeito de
busca. Se me buscan, aquí es-
tou (se non me atrevo a desco-
nectar ou quedar fóra de co-
bertura). Se teño que chamar,
salvo caso de emerxencia, xa o
farei desde o fixo. No caso dos

aparcamentos, o asunto é moi-
to máis complicado, porque
non nos deixaron espazos para

aparcar nas rúas. As rúas son
máis acolledoras para pasear, é
certo; agora o que fai falta é

tempo para pasear por elas. 
Se se usa coche en Santia-

go, acabar baixo terra resulta

case obrigado, pagando, desde
abril, por cuartos de hora. Me-
nos que agora, se é un cuarto de
hora para un recado rápido. Pe-
ro seguramente máis que agora,
por unha hora ou máis. Sempre
se pode deixar o coche no gara-
xe da casa e patear as rúas. Xa
non nos vale a escusa de hai
dez ou quince anos, cando en
Santiago sempre chovía. Agora
xa non é así e as distancias, na
capital de Galicia, son case
sempre curtas. Sería a mellor
opción para a saúde, para o me-
dio ambiente e para o peto. O
negocio redondo.♦

Máis cartos por aparcar
por cuartos  

XAVIER LÓPEZ

Os aparcadoiros subterráneos comezarán a cobrar por fraccións de cuarto de
hora a partir de abril. Os consumidores non conseguiron a tarifa por minutos.

Santiago

Música
para outra guerra

LOIS DIÉGUEZ

Os preámbulos da guerra ianqui sempre comezan así: avisos ao
mundo de que o terrorismo utiliza bases do país que os imperialis-
tas queren atacar, ou de que nace alí mesmo. Programan, os ianquis,
protestas no seu interior, ou algún acto comparábel ao mesmo te-
rrorismo. Van quentando o ambiente, e chamando aos seus aliados
para que lles axuden a poñer  lume nas denuncias, que normalmen-
te son mentiras (onde están as armas terroríficas de Sadan?). Pasa-
rán uns meses intensos moéndonos a cabeza para que interiorice-
mos as maldades do que queren atacar, mais escondendo que o seu
obxectivo real é roubalo e dominalo. Bush acaba de dar unha volta
por Europa hai uns días, vestido de cow-boy, como sempre. Moitos
presidentes sorríronlle. Tamén os da OTAN. Os da ONU calan.
Agora, o Líbano levántase contra o seu goberno, e Israel acusa a Si-
ria de terrorismo; Israel, nada menos, o amigo de Bush, que mata
cada día máis e segue a construír os muros da vergoña interna-
cional. Os ianquis tiñan nas follas das invasións, moitos anos antes
de entrar no Iraque a sangue e lume, a Siria e Irán, como eixes do
mal, e agora queren cumprir outro xenocidio. Soan os tambores do
crime. Só as pombas dos nosos labios poden frear estes preparati-
vos.  Mais han de voar xa para que non nos pillen adormecidos. A
denuncia a tempo tamén  pode gañar unha batalla.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

L E T R A S  2 0 0 5
L O R E N Z O  V A R E L A

Lorenzo Varela
Marga Romero

Unha biografía armada
con paixón e un fondo
coñecemento da figura
dun poeta excepcional
que mantivo intacto
o idioma e o amor
pola terra.

Coleccion Esencias

Unha historia
que nos pertence
A poesía en galego
de Lorenzo Varela
Carlos M. Callón Torres

Un ensaio que restaura o
papel decisivo e pioneiro
da poesía en galego escrita
por Lorenzo Varela.

Colección Nós os Galegos

A NOSA TERRA

PRÓXIMA SAÍDA!!



Con que obxectivo nace o Sindi-
cato de Xornalistas de Galicia?

A nosa principal pretensión é
rematar coa precariedade laboral,
que é o principal problema dos
medios galegos. Para logralo,
queremos asinar un convenio
marco que reúna uns mínimos pa-
ra todas as empresas de comuni-
cación porque sabemos que exis-
ten medios onde eses mínimos xa
están superados, pero na maior
parte a situación é penosa. Hai
que comezar por regular os con-
tratos en precario, meter man nos
contratos de autónomos e regular
as prácticas profesionais, para
que os rapaces poidan aprender
pero non sexan escravizados. Ta-
mén apostamos por crear un esta-
tuto de xornalistas e por converter
os consellos de redacción en ins-
trumentos de regulación do traba-
llo e que, polo tanto, sirvan para
falar de problemas laborais.

Pensa que as empresas de
comunicación están por acep-
tar unha regulación do sector?

A día de hoxe non. Por iso
pensamos que é fundamental en-
trar nos comités de empresa co-
mo fórmula de presión para que
se asinen os convenios. En canto
varios medios accedan, o resto
irán detrás porque non poderán
aguantar a presión pública. 

Pensa entón que os sindica-
tos de clase non están cum-
prindo a súa función nos comi-
tés de empresa até agora?

Ese foi un dos temas que

máis discutimos na Asamblea
Constituínte. Chegamos á con-
clusión de que os sindicatos de
clase teñen intereses que van
máis alá dos medios de comuni-
cación. En UGT, por exemplo, os
problemas dos xornalistas están
integrados dentro da federación
de transportes. Nunhas xornadas
sobre precariedade laboral que fi-
xemos a mediados do 2004, os
membros dos sindicatos tradicio-
nais recoñecían que as súas cen-
trais non prestaban demasiada
atención aos problemas dos xor-
nalistas. Mesmo algún daqueles
representantes defendeu a necesi-
dade de que se crease un sindica-
to propio. Non nacemos para pe-
lexar con ninguén, senón para co-
laborar. Non somos un perigo pa-
ra UGT, CC OO ou CIG.

Cal é o perfil do xornalista
galego?

Os estudos falan dun mozo de
entre vinte e trinta anos, cun sala-
rio que oscila entre os 600 e 900
euros e que traballa máis horas das
que lle corresponden por contrato.
Non embargante, non hai que ler
un estudo para saber como está a
profesión. Todos os días o vemos
nos nosos medios e nos dos com-
pañeiros. Os salarios son moi bai-
xos, hai a quen obrigan a traballar
como autónomo, hai compañeiros
sen contrato ou que traballan máis
horas das que lle corresponden ou
fotógrafos cuxas imaxes son usa-
das pola empresa sen recoñecerlle
os dereitos de autor. Ademais de

xornalistas, no SXG queremos
defender os dereitos de todos
aqueles profesionais que interve-
ñan no proceso de información,
como cámaras, fotógrafos ou in-
fógrafos. A estes tres colectivos
as empresas non lles recoñecen os
seus dereitos de autor e usan a sú-
as imaxes sen permiso.

Unha das explicacións que
dan os empresarios para pre-
carizar é que existen xornalis-
tas que están dispostos a traba-
llar por menos.

Ese é un dos maiores proble-

mas. Cada ano acaban a carreira
en Galicia arredor de cen xornalis-
tas. Esa cantidade é excesiva para
o que pode absorver o mercado
galego. Créase polo tanto unha
bolsa de licenciados en precario da
que se aproveitan as empresas.
Nesta profesión non é difícil escoi-
tar que se non aceptas as condi-
cións que che ofrecen hai outros
xornalistas agardando. Por iso ta-
mén pediremos que se limiten as
prazas na Facultade, co obxectivo
de que quen se licencie teña unhas
condicións salariais dignas.♦
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Pés
HENRIQUE HARGUINDEY

Pé é unha palabra de orixe lati-
na (procedente de pedem) que
ten unha ampla familia léxica,
sexa de derivados patrimoniais
sexa de cultos, e quer en pala-
bras simples quer en compostas. 

Derivados patrimoniais son
peón, pezuña, pegada, piollo,
apear, sopé ou traspés (palabra
que en portugués é admitida
pero non en galego normativo).
Peón é unha palabra de distin-
tas acepcións que parten do sig-
nificado de ‘aquel que vai a
pé’. Inicialmente a palabra de-
nominou o soldado da infanta-
ría, o que ía a pé (como se con-
serva na denominación da peza
do xadrez), para aplicarse ta-
mén ao traballador menos cua-
lificado. O peón ou trompo bai-
la enriba dun pé. Máis dubido-
so é que o peixe chamado pe-
ón/pión ou piarda teña que ver
coa idea de pé. Si ten que ver
con ela a pegada ‘marca deixa-
da polo pé’, polo que non debe-
riamos falar de pegadas dacti-
lares ou dixitais senón de im-
presións (como en portugués)
ao ser un contrasentido.

Os derivados cultos son
moi numerosos, dende aque-
les que pasaron ao uso común
(pedal, pedestre, supeditar,
etc.) a aqueloutros que aínda
teñen un uso moi científico ou
especializado (pedúnculo, pe-
cíolo, pedículo, pedicuro, etc).

Ás veces os derivados de
pé non proceden directamente
do latín senón que son présta-
mos –adaptados– doutras lin-
guas románicas. É o caso de
pedestal , de orixe italiana ou
dos galicismos peatón (para o
que a normativa restituíu peón)
e mais  peaxe (pago medieval
polo dereito de paso a pé, aín-
da que agora pasemos en vehí-
culo) que o portugués non in-
troducíu, conservando a deno-
minación de portagem (pago
polo dereito de pasar a porta).

E xa que falamos doutras
linguas diremos que de pé ta-
mén proceden petanca e pedi-
grí. A primeira vén do occita-
no pe tanco ‘pé chantado’, que
é como se mantén o pé ao lan-
zar a bóla do xogo. A segunda
vén do inglés pedigree mais a
súa orixe está no francés pied
de grue ‘pé de grou’ pois nos
rexistros xenealóxicos ingle-
ses utilizábase un signo con
tres riscos que lembraban a pe-
gada –aquí si– daquela ave.

Outra forma de incluír
nunha palabra o significado
de pé é utilizar no composto o
prefixo ou sufixo grego podo
(podómetro, podólogo, antí-
poda, monipodio, artrópodo,
etc). En xeral son palabras de
uso técnico e científico.

Ás veces podemos esco-
ller para andar pés latinos ou
gregos: sermos bípedes ou dí-
podos, e irmos ao pedicuro ou
ao podólogo. E, para comple-
tarmos este trípode, trespés ou
trepia, un terceiro pé que trae-
mos do inglés. Trátase do foot.

O que entra na composi-
ción do deporte/espectácu-
lo/distracción de masas (ou
negocio a conta das masas)
por excelencia: o football.

Escríbase fútbol á espa-
ñola ou futebol á lusa.♦

O Fío da lingua

Xurxo Salgado
‘O principal problema dos xornalistas é a precariedade laboral’

RUBÉN VALVERDE
Vén de ser elixido secretario xeral do novo Sindicato de Xorna-
listas de Galicia (SXG). O colectivo nace co obxecto de “de-
fender as condicións laborais de todos aqueles que participan
no proceso informativo”. Segundo Salgado, “necesitabamos es-
ta organización nunha profesión de asalariados como é a nosa”.

OTTO / AGN
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Dende a primeira reconversión
industrial, ficou claro que Ferrol
ía ser o perdedor dun proceso
económico que non soubo darlle
un futuro progresivo á cidade
que foi berce da Ilustración e do
avance tecnolóxico en Galiza.
Se se sabía que a crise definitiva
da industria naval ía chegar a
Ferrol inexorabelmente, por que
os distintos gobernos e adminis-
tracións públicas non souberon
ou non quixeron –ocorreron as
dúas cousas– poñerlle remedio á
imparábel decadencia da cidade
que ocupou o terceiro lugar de
Galiza durante moito tempo?

Cando comenzaba a década
do 1980, Ferrol aínda aspiraba a
coroar a mítica cifra de 100.000
habitantes que desexan acadar
todas as cidades “provinciais”
do Estado, mesmo por razóns de
burocracia financeira. En 1981,
tiña máis de 91.000 poboadores
e a Ferrol aínda seguía emigran-
do xente de toda Galiza e mes-
mo de fóra. Construíanse daque-
la, nos estaleiros de Astano e de
Bazán, grandes petroleiros e
barcos de guerra que atravesa-
ban os mares de todo o mundo.
As botaduras regábanse con
champaña francesa e nas taber-
nas era o único sitio de toda Ga-
liza no que daquela se chateaba
regularmente con
reservas de Rio-
xa.

Paralelamen-
te, a cidade de-
solvolvía unha
dinámica activi-
dade sindical, po-
lítica e cultural
que viña dos anos
anteriores e que
colocou a Ferrol
no mapa da resis-
tencia á ditadura
franquista e a
prol do encontro
coa democracia,
o progreso e a sa-
ída da longa noite
de pedra. Era o
Ferrol de Pablo
Iglesias, Amador
Rei, Daniel Nie-
bla, Ricardo Carvalho Calero e
Moncho Reboiras, e non era o
de Franco que, aínda así, tivo a
súa estatua na principal praza da
cidade até o 2002.

A Ferrol caeulle enriba o pe-
or das sucesivas fases da recon-
versión naval até rematar na
postración económica que pade-
ce hoxe. Os seus males empeza-
ron gobernando o PSOE, coa
súa famosa lei de reconversión e
reindustrialización de 1983, que
eliminou 5.315 postos de traba-
llo dos que había en Astano e
Bazán. Pouco despois, esta mer-

ma laboral acadou a cifra de
8.126 postos laborais perdidos,
pero a zona afectada só recibiu
fondos de compensación que lle
permitiron crear 300 postos de
traballo. Por se todo fose pouco,
tamén cando mandaba en Ma-
drid Felipe González, a Coman-
dancia da Flota foi trasladada de
Ferrol a Rota (Cádiz), coa in-
fluencia que isto tivo nunha ci-
dade das características navais
de Ferrol, e. con José María Az-
nar na Moncloa, a capital galega
do mar foi desposuída da súa
condición de sede da Zona Ma-
rítima do Cantábrico.

Unha nova reestruturación

Cos socialistas de volta no go-
berno do Estado, a cidade na que
naceu o fundador do PSOE está
padecendo agora outra gran re-
estruturación do sector naval
que parece disposta a rematar
definitivamente coa antiga po-
tencia industrial de Ferrol. No
preciso momento en que se pu-
blican estas liñas, un total de
1.405 traballadores ferroláns
–704 de Astano e 701 da antiga
Bazán– están collendo o camiño
de volta ás súas casas como con-
secuencia dun expediente de re-
gulación de emprego, aceptado

por Comisións
Obreiras e UGT
e rechazado pola
CIG, que os leva
dous anos ao pa-
ro, ao subsidio
do INEM des-
pois, até que
cumpran 60
anos, e, a conti-
nuación, á súa
prexubilación.

Estes traba-
lladores, que te-
ñen que ter 52
anos cumpridos,
van seguir co-
brando o que co-
braban até agora
e pasarán a en-
gordar unha nó-
mina que xa era
moi coñecida en

Ferrol, a dos que cobran sen tra-
ballar porque o seu posto foi bo-
rrado do mapa. Hai unha dife-
renza coas reestruturacións ante-
riores e é que, desta vez, destrú-
ense postos de traballo sen crear
ningún novo. Os estaleiros de
Ferrol, que ocupaban arredor de
14.000 traballadores cando co-
rrían os anos 70, fican agora
atendidos por 2.000, na súa
maior parte administrativos e
técnicos. Alguén pensa que Fe-
rrol pode seguir sendo o que foi
no tocante ao desenvolvemento
da industria naval?

De non parar a sangría eco-
nómica e social de Ferrol, o seu
futuro é moi negro e esta preo-
cupación está patente xa nos
habitantes da cidade, agora
mesmo máis desmoralizados
que nunca. O que pode busca a
vida fóra. Son  moitos os traba-
lladores de Ferrol que emigra-
ron a distintos sitios de España
ou do estranxeiro. Nunca foi
tan barato alugar un piso nesta
cidade e, aínda así, fontes in-
mobiliarias sitúan en máis de
6.000 os que teñen dificultades
para atopar inquilinos.

Un profesional da segurida-
de pública con moitos anos de

experiencia local, díxonos que
“a degradación laboral de Fe-
rrol non deu aínda síntomas de
incidir en aspectos preocupan-
tes da seguridade, pero xa co-
menza a haber algo que nos es-
tá apuntando que as cousas po-
den cambiar pronto, e non para
mellor”. De ser así, habería que
ir pensando en que Ferrol po-
dería ser escenario das conse-
cuencias do paro na segurida-
de. Costa-Gavras, coa súa pelí-
cula Le Couperet, acaba de re-
saltar de forma dramática cómo
humilla, aniquila, deprime e até
pode volver a un tolo a perda
do traballo. Conta o que lle pa-

sa a un cadro superior que foi
despedido debido a deslocali-
zación da súa empresa despois
de prestarlle quince longos
anos de eficaces e leais servi-
zos. Reducido a nada polos en-
cargados de recrutar novos em-
pregados de abultada cualifica-
ción, o protagonista de Le Cou-
peret decide eliminar a compe-
tencia. Faise cos currículos de
todos os que lle pode birlar un
posto de traballo e, un a un,
vainos matando. Se Vigo xa ti-
vo o seu Os luns ao sol, sería
desexábel que Ferrol non rema-
tase tendo algo que lembre o
filme de Costa-Gavras.♦

A reconversión de Astano deixa a cidade sen expectativas económicas

Finiquito a Ferrol
PERFECTO CONDE

Ferrol é hoxe unha cidade deprimida. A súa taxa de paro rolda o
20 por cento (máis de 5.000 persoas sen traballo) e a súa poboación
actual só é de 77.859 habitantes. Hai vinte e cinco anos tiña 13.000
máis, e era a terceira de Galiza. Agora é a cidade galega con menos
habitantes. A crise da industria naval e a política de abandono da
que foi vítima teñen a culpa de que en Ferrol só medrase o paro.

O Alcalde de Narón, Xoán Gato; o de Ferrol, Xoán Xuncal; o presidente de Portos de Galicia, Carlos Negreira; e Xoán Fernández,
Primeiro Tenente de Alcalde de Ferrol. P. CONDE

Xaime Bello, Vicepresidente da Deputación da Coruña.                                                                                             P. CONDE

Nunca foi
tan barato alugar
un piso nesta cidade
e, aínda así,
fontes inmobiliarias
sitúan en máis
de 6.000
os que teñen
dificultades para
atopar inquilinos.
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As sombras
do crecemento

MANUEL CAO

Os datos da contabilidade nacional do INE para o 2004 veñen
confirmar que os motores do crecemento económico español
son a construción e a actividade do sector público. A economía
española avanza cara a unha área de consumo protexida pola
pertenza á área euro que lle fornece estabilidade cambiaria e ti-
pos de interese baixos que facilitan o aumento do consumo pri-
vado e público pero desincentivan o investimento produtivo.

A demanda interna é o motor que alimenta unhas taxas de
crecemento elevadas (2,7%) para o que se leva na área euro
pero con certas sombras que ameazan a sostibilidade do cre-
cemento a medio prazo e, sobre todo, a creación de empre-
gos dignos para as xeracións futuras. O sector exterior retra-
ta á perfección as deficiencias e feblezas da economía espa-
ñola cun déficit da balanza de pagos por conta corrente do
5,7% do PIB, que representa unha merma ao crecemento de
1,7 puntos. Se España estivese fóra da Unión Económica e
Monetaria habería tales presións sobre a peseta que forzarí-
an a unha devaluación cambiaria e a unha suba dos xuros.
Este mecanismo de axuste non é agora operativo pero mani-
féstase na conta exterior mediante o seu deterioro derivado
dunha caída da competitividade dos sectores industrial e de
servizos. Deste xeito, España está a alimentar a medra dou-
tras economías reactivando a súa demanda  exterior e vai
perdendo, lenta pero inexorabelmente, economía produtiva e
tecido empresarial propio que se vai transferindo cara a ou-
tros países ou rexións da Unión Europea e das áreas econó-
micas emerxentes no coñecido proceso de deslocalización.

O 2004 foi un bon ano económico a escala global con ta-
xas de medra do PIB de arredor do 5% e aumentos impor-
tantes no comercio internacional. É dicir, estamos nunha si-
tuación económica global que ofrece oportunidades de in-
vestimento e comercio que convén aproveitar, dado que é
difícil manterse á marxe das dinámicas exteriores. En parti-
cular, para a economía española debe ser prioritario atopar
un encaixe razoábel na área da Unión Europea, xa que com-
parte unha moeda común, uns regulamentos institucionais e
unhas políticas económicas que non poden ser moi diver-
xentes. Neste sentido, o encaixe ten que centrarse nunha re-
estruturación económica cara a actividades con maior valor
engadido derivado das achegas en I+D+i. Esta estratexia re-
quire recursos públicos e privados en educación e formación
dos traballadores, investimentos en infraestruturas e bens de
equipo e deseño de produtos e servizos de calidade, pero, ta-
mén, require tempo e paciencia que, ás veces, resulta exce-
siva ao estar sometidos os gobernantes ao ciclo político-
electoral e os dirixentes empresariais á presión bursátil e da
conta de resultados. A todo isto hai que engadir o control
dunhas taxas de inflación que gravan a posición competiti-
va da empresa globalizada, a domesticación do cabalo des-
bocado do investimento en vivenda e unha mellora substan-
cial da xestión dos recursos e servizos públicos. En calque-
ra caso, esta, e non outra, é a única saída que se lle presen-
ta á economía española unha vez esgotada a posibilidade de
competir cos novos países membros da UE que contan con
custos laborais unitarios moi inferiores aos españois e cun
mercado interno por desenvolver.

O goberno acaba de aprobar un Plan de Dinamización pa-
ra aumentar a produtividade e o emprego. A estratexia orién-
tase a afortalar a competencia, mellorar o funcionamento dos
mercados e a xestión  das políticas públicas. O programa ira-
se desenvolvendo na lexislatura e contén metas especificadas
por sectores e actividades. Estas medidas de tipo microeco-
nómico son das poucas dispoñíbeis agora polos gobernos da
UE e o seu impacto dependerá do nivel de cumprimento e da
capacidade de reacción dos axentes.♦

‘O encaixe do Estado na UE
ten que centrarse nunha reestruturación

económica cara a actividades
con maior valor engadido derivado

das achegas en I+D+i”

Piño Vidal, responsábel da se-
cretaría de Formación e Comu-
nicación de Comisións Obreiras
en Ferrol e afectado el mesmo
polo expediente de regulación
de emprego dos asteleiros, teno
claro: “Estamos sufrindo o ir a
menos dunha cidade que foi
creada para o servizo do Esta-
do, e que o Estado agora non
atende. O atraso nas infraestru-
turas non propiciou investimen-
tos na zona e a formación de
novas áreas produtivas. O téxtil
e a industria gráfica son das
poucas que repuntan. O tráfico
de contedores no porto exterior
pode ser unha esperanza e ser-
virá para sacar o carbón e a cha-
tarra do medio da ría. A regula-
ción de emprego de agora, teo-
ricamente, non ten por que re-
percutir moito na vida da cida-
de porque a xente vai seguir cos
mesmos salarios. O problema é
que, cando morramos os que
agora imos seguir cobrando, re-
matan eses ingresos. Non hai
postos de traballo para a xuven-
tude. Os que nós deixamos non
pasa a ocupalos ninguén. Pér-
dense. O anterior expediente, o
de 1999, foi mellor ca este. Da-
quela creáronse 350 postos de
traballo para aprendices. Rexu-
veneceuse o plantel e a perda de
traballo non foi neta. Agora é
moito máis grave”.

Empresa de xestión e
subcontratas

Emilio Cagiao, secretario da
CIG en Ferrol, di que “e unha
verdadeira vergonza que se es-
tea xogando cos traballadores
por non darlle solución ao que
eles chaman “flecos”, cando a
verdadeira realidade é por que
os de Comisións queren prexu-
bilar tamén algúns traballadores
das compañias auxiliares co
pretexto de que poden ter garan-

tía de emprego. Pois esa garan-
tía debe ser para a totalidade dos
traballadores, e non para uns
cantos que lle puideran ser afins
a CC OO. De darse esa prexubi-
lación pola SEPI, tería que ser
mediante un expediente aberto a
todos os que cumpran 52 anos e
con garantía de cobertura das
vacantes”. Se-
gundo Cagiao,
isto foi o que di-
ficultou os que
ían ser derradei-
ros pasos da re-
gulación laboral
das antigas Asta-
no e Bazán, de-
nominada Na-
vantia dende esta
semana.

O responsá-
bel comarcal da
CIG tamén ten
claro que “o que
se vai facer é po-
tenciar os astelei-
ros do Sur, onde
nos copian a idea dun complexo
integral naval, e Ferrol vai que-
dar nunha empresa de xestión e
traballo subcontratado, e, coa
entrada dos coreanos na fabrica-
ción de guerra, máis aínda”.

Planos de futuro

Que fan, mentres tanto, os que
gobernan os intereses ferroláns?
O 28 de febreiro, despois de tres
anos sen reunirse, volveu xun-
tarse a Mesa polas Infraestru-
turas da Comarca de Ferrolterra,
un foro creado hai catro anos
polo entón alcalde nacionalista
de Ferrol, Xaime Bello, cando o
Ministerio de Fomento decidiu
levar a Transcantábrica polo in-
terior. Os actuais responsabeis
de Fomento non quixeron asis-
tir. A gripe impediu tamén a pre-
senza do conselleiro de Obras
Públicas, Alberto Núñez Fei-

xóo, que estivo representado plo
presidente de Portos de Galiza,
Carlos Negreira. Os alcaldes de
Ferrol, Narón, Fene, Mugardos,
Ares, Valdoviño, As Pontes e
Neda acordaron unha declara-
ción instucional que ratificou o
carácter estratéxico do plano de
infraestruturas viarias das co-

marcas de Ferrol,
Eume, Ortegal e
A Mariña lucen-
se, aprobado po-
la Xunta o 6 de
abril de 2001, e
tamén ratificaron
o carácter estra-
téxico da varian-
te das Pontes, co-
nexión AC-101
coa autovía Fe-
rrol-Vilalba, in-
cluída no Plano
Galiza.

Xaime Bello,
que no seu día
foi o principal
promotor deste

foro, actualmente vicepresiden-
te da Deputación da Coruña e
voceiro municipal do BNG en
Ferrol, “aínda vendo transfor-
mismo político na actual actitu-
de dos alcaldes do PP”, consi-
dera que “é positivo que poñan
a andar novamente esta Mesa”,
e opina que “o PSOE está cica-
teándoo todo con Ferrol; che-
gan a dicir que a segunda fase
do porto exterior é un despilfa-
rro. A actitude dos actuais res-
ponsábeis de Fomento é menos-
preciativa con Ferrol e non ten
xustificación, pero a responsa-
bilidade do PP, por estar antes
no goberno central e seguir
agora no da Xunta, tamén é in-
negábel; o cronograma de obras
que nos aprobaran Cuíña, can-
do estaba no goberno de Fraga,
e Álvarez Cascos en Fomento,
presenta agora un evidente in-
cumprimento”.♦

nómicas

‘Estamos pagando o traballar
exclusivamente para o Estado’

Piño Vidal, responsábel da Secretaría de Formación e Comunicación de CC OO en Ferrol e afectado polo expediente de Izar. P.C.

‘O PSOE está
cicateándoo todo
con Ferrol;
chegou a dicir que
a segunda fase
do porto exterior
é un despilfarro”
XAIME BELLO



A Xunta vén de presentar un con-
curso de ideas para evitar o des-
poboamento rural nun 50%. Eco-
nomistas, sociólogos e propieta-
rios de montes en man común
apuntan que a explotación do
sector forestal podería constituír
un dos piares do desenvolvemen-
to rural. A superficie de monte en
Galicia representa o 69,4% do te-
rritorio e dela, máis do 50%
constitúe terreo arborado. En ter-
mos comparativos, é a rexión
máis densamente arborada, cons-
tituíndo un 8% do total estatal.
Dentro de Europa, tan só Suecia
e Finlandia superan a porcentaxe
de superficie forestal de Galicia.
Un de cada tres galegos é propie-
tario de monte, ben a título indi-
vidual ou como comuneiro.

“Todos estes datos amosan a
gran capacidade produtiva que
temos. Non embargante, unha
análise pormenorizada da nosa
historia forestal manifesta fortes
carencias en canto a xestión e
planificación”, indica o estudo.
Segundo os investigadores exis-
ten tres causas que xustifican
que o monte galego deixase de
ser unha fonte xeradora de acti-
vidades dinamizadoras e econo-

micamente rendíbeis: “a emigra-
ción masiva, que contribuíu a
partillar a propiedade e a deser-
tizar o rural; o intervencionismo
estatal no uso do chan, que fo-
mentou a plantación masiva de
especies de medre rápido; e a
adhesión de España á CEE, que
motivou que gran parte da pobo-
ación rural tivese que abandonar
o seu medio de vida”.

A política forestal dos últi-
mos corenta anos, tanto por par-
te do Estado como da Xunta de
Galicia privilexiou a plantación
de eucalipto e de piñeiro pinaster
en detrimento das especies au-
tóctonas. Estas dúas especies, de
rápido crecemento, só serven pa-
ra a elaboración de pasta de pa-
pel. Os propietarios privados e
de man común escudáronse nos
altos prezos para plantar estas
especies, en detrimento das au-
tóctonas galegas que ofrecen un
maior valor engadido final. Na
última década a caída en máis
dun 70% dos prezos do eucalipto
fixeron que esta árbore deixase
de ser rendíbel economicamente.

O eucalipto ocupa case o
47% da superficie arbórea gale-
ga e ten como destino soamente

seis das 2.860 empresas made-
reiras que operan en Galicia. As
factorías de pasta de papel e car-
tón xeran 500 postos de traballo,

segundo datos do INE, dos
17.000 empregos directos que
move o sector da madeira segun-
do a Consellería de Industria.

Por este motivo, os expertos ase-
guran que a silviultura debe
orientarse cara outras especies
porque tanto o eucalipto como o
piñeiro pinaster non teñen acaba-
do co principal problema do
monte galego, o lume. Os bene-
ficios que ofrecen non son sufi-
cientemente atractivos para que
se fixe poboación no rural e polo
tanto o monte seguen sen coidar-
se. Reducir o problema dos in-
cendios axudaría a que a Xunta
puidese destinar parte deses in-
vestimentos a políticas forestais
de I+D+I, xa que o orzamento do
organismo autónomo adicado a
este fin, Cis-madeira, é insufi-
ciente, segundo os expertos. 

“A consolidación do sector
forestal galego como actividade
economicamente competitiva
pasa pola investigación e a co-
rrespondente aplicación práctica
como instrumento de crecemen-
to e competitividade”, indica o
estudo. De feito, a Xunta está
destinando até agora o 36% do
seu orzamento forestal a labores
de prevención e de extinción de
lumes e tan só o 2% a I+D+I”. A
plantación de especies de gran
valor coma o castiñeiro ou o car-
ballo, o mel, os viñedos nas zo-
nas roturadas, as cereixas e ou-
tros froitos forestais, as casta-
ñas, os fungos comestíbeis, a ca-
za, a pesca, a leña, a biomasa
con fins enerxéticos e de com-
pós ou as actividades de turismo
e lecer son as alternativas eco-
nómicas con maiores posibilida-
des de desenvolvemento, segun-
do os expertos.♦
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As posibilidades económicas do sector forestal están sen explotar

Vivir do Monte

Ana Isabel García Arias

‘O desenvolvemento
económico
dependerá de
cambiar o que se
fixo até agora’
Segundo esta profesora de econo-
mía agraria na Escola Politécnica
Superior de Lugo, “o desenvolve-
mento da actividade forestal vai
depender en gran medida dun
cambio na mentalidade dos pro-
pietarios privados e da concien-
ciación social dos comuneiros. A
extensión media das parcelas pri-
vadas é de unha ou dúas hectáre-
as, o que provoca que a xestión
forestal non exista. Os eucaliptos
até agora pareceron ser a solución
menos mala para os propietarios,
pero coa baixada dos prezos a ren-
dibilidade das terras é nula. Cóm-
pre que a administración cambie
as súas políticas e comece a fo-
mentar a concentración e o coope-
rativismo para potenciar un uso
mixto do monte. É dicir, combinar
gando tradicional con fins alimen-
ticios, que está moi adaptado ao
terreo e precisa poucos coidados,
con explotación forestal. Nas te-
rras en man común existen exem-

plos de explotacións mixtas con
bos resultados”. 

Para García Arias, “ademais
dos propios beneficios directos
hai que ter en conta as subven-
cións que se poden recibir e as
axudas agroambientais. Hai que
ter en conta que a Unión Euro-
pea non só valora a explotación
económica senón que tamén pri-
ma os beneficios sociais de fixa-
ción da poboación e medioam-
bientais. Existen zonas abando-
nadas como a ribeira do Miño
nas que se rozou o monte para
plantar viño, que é un cultivo
que cubre os custes. O que pasa
é que en canto saia ao mercado
pode ser que o prezo baixe”.♦

Xaquín Fdez. Leiceaga

‘O valor
medioambiental do
monte é difícil de
cuantificar’
Este economista especialista en
economía forestal considera que
“até agora a opción forestal é a
máis rendíbel. Para evitar que se
siga plantando eucalipto cómpre
que a administración pública in-
terveña, xa que os propietarios

privados só contemplan o bene-
ficio a curto prazo. Os cultivos
deben ser múltiples. Está demos-
trado que o monocultivo ten con-
secuencias negativas para o me-
dio ambiente e a paisaxe. Hoxe
en día o ocio e o turismo rural é
unha realidade difícil de cuanti-
ficar economicamente”. 

Para Fernández Leiceaga,
“ademais da función económica,
hai que ter en conta a medioam-
bietal e de protección que teñen
os bosques. Está demostrado que
un monte coidado evita as riadas
e os incendios. Obviamente ade-
mais de prantar árbores en deter-
minadas zonas ten moito sentido
o gando extensivo, de gran tradi-
ción no noso país. Tamén se de-
mostrou no Rosal que se pode

plantar viño de calidade. Persoal-
mente tamén apoio a instalación
de parques eólicos, aínda que os
beneficios deberían recaer máis
nos propietarios e non tanto nas
eléctricas concesionarias”.♦

Xosé Alfredo Pereira

‘A política forestal
da Xunta
demostrouse
errónea’
En opinión do presidente da Or-
ganización Galega de Comunida-
des de Montes, Xosé Alfredo Pe-
reira, “o uso do monte ten que ser
multifuncional para que teña fu-
turo. Só destinado a actividades
forestais non existen posibilida-
des de aproveitamento económi-
co. O eucalipto descendeu o seu
prezo nun 60% nos últimos anos,
co cal evidénciase o fracaso da
política forestal da Xunta. Os car-
ballos e castiñeiros teñen un pra-
zo de medre de máis de quince
anos. Polo tanto, existe necesida-
de de combinar estas especies con
gando extensivo. Estendendo os
pastos coidarase mellor o terreo e
evitarase o lume. Porén, a Xunta
volveu publicar axudas para fo-

restar zonas de pastos. Algo in-
comprensíbel, porque na práctica
non hai viabilidade económica no
futuro e lévase o lume a lugares
onde antes nunca chegaría”.

Segundo Pereira, “cómpre
ensaiar tamén outras fórmulas
económicas como os cogumelos,
os froitos e a protección dos re-
cursos históricos e artísticos que
son fonte de atracción de turis-
tas. Tamén se ensaiou nalgúns
lugares coa biomasa como xera-
dora de compós. Hai unha em-
presa en Crecente que rotura os
montes pagando e elabora ester-
co. Ademais, en Pontevedra esta-
se ensaiando coa biomasa para
xerar enerxía, aínda que a tecno-
loxía se ten que probar máis”.♦

A OPINIÓN DOS EXPERTOS

Xaquín Fernández Leiceaga.

Xosé Alfredo Pereira.

RUBÉN VALVERDE
“O monte galego presenta dous trazos característicos dende o pun-
to de vista económico: a infrautilización e a descapitalización”, es-
ta é unha das conclusións principais ás que chega un estudo sobre
os Usos do Monte en Galicia dos profesores da Escola Politécnica
Superior de Lugo, Marey Pérez, Crecente Maseda e Rodríguez Vi-
cente. Segundo a investigación, o aproveitamento económico do
monte “serviría para fixar poboación no rural, para desenvolver
económicamente as zonas do interior e para contribuír ao relevo
xeneracional”. Cales son as posibilidades do sector forestal galego?

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
O PP volveu ficar só no Con-
greso. O PSOE e IU consen-
suaron un texto sobre como
evitar un novo 11-M co apoio
de todos os grupos agás o prin-
cipal partido da oposición. A
ausencia de referencias á ETA
non lles gustou aos populares.

“Fai falta seguir investigando
sobre o que pasou o 11 de mar-
zo do 2004 en Madrid”, dixo
Eduardo Zaplana, portavoz par-
lamentario do PP durante a xun-
tanza de portavoces previa ao
acordo dun texto de traballo so-

bre as medidas necesarias para
loitar contra o terrorismo fun-
damentalista islámico e en
apoio ás vítimas do atentado de
hai case un ano. Zaplana xusti-
ficou a negativa do seu grupo a
adherirse ao texto na “precarie-
dade” das conclusións. Para os
deputados do PP, a Comisión
parlamentaria sobre o 11-M “fi-
xo un traballo parcial e intere-
sado” e negouse a pescudar a
relación entre a ETA e o atenta-
do. Seguindo a liña de reporta-
xes de El Mundo, deputados do
principal partido da oposición
esixiron que fosen interrogados

confidentes e implicados na tra-
ma dos explosivos. A maioría
da comisión negárase ao enten-
der que o traballo parlamentario
non debía solapar o labor xudi-
cial. “Aquí temos que discernir
que pasou e tomar medidas po-
líticas para evitar un novo aten-
tado”, explicou o presidente da
Comisión, Paulino Rivero, de
Coalición Canaria.

Entre as medidas que se to-
maron de cara ao futuro, desta-
can as políticas de información,
de protección das vítimas e de
prevención da violencia isla-
mista. No texto que se presen-

tou o pasado 1 de marzo, o
Congreso considera necesario
aumentar os recursos econó-
micos e humanos para a policía,
tanto nos labores de vixilancia
como de intelixencia. O borra-
dor recomenda que se amplíe o
número de efectivos adicado á
loita contra o terrorismo isla-
mista, que se faga un esforzo
por conseguir tradutores de ára-
be e xuíces e fiscais especialis-
tas en temas integristas e que
deixen de haber sospeitas entre
os servizos secretos dos dife-
rentes países.

Para as vítimas, o texto re-

frenda as medidas tomadas polo
Goberno Aznar hai case un ano:
darlles a nacionalidade españo-
la aos estranxeiros, manter un
orzamento anual para indemni-
zalas e favorecer a súa integra-
ción na administración pública.
Na prevención, a comisión
aposta por deslindar a cultura e
relixión muslimes do integris-
mo e facer esforzos económicos
e publicitarios para integrar a
comunidade árabe no tecido so-
cial das cidades onde residen as
colonias máis grandes (Madrid,
Barcelona, Andalucía e Mur-
cia).♦
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Pensaba estes días en que o oasis
político catalán se ve ameazado
por unha dura treboada de area,
desas capaces de deixar tras o
amencer unha árida paisaxe. Gos-
to máis de xogar coa idea do pe-
queno veleiro sorprendido por un-
ha forte tempestade en alta mar,
con descaradas ondas capaces de
facer abalar o barco até case tocar
o mastro a maré brava. Teñen esa
imaxe na cabeza? O seguinte é
pensar en como actuar. Pórse na
pelica do capitán e xulgar, si, xul-
gar como debería actuar.

Póñolles a gorra e os galóns
ao president da Generalitat, así
que xa teño a Pasqual Maragall
conducindo un veleiro chamado
Catalunya, inmerso nunha tem-
pestade na que a descarga eléc-
trica precede non tronos senón
berros dos veciños do barrio do
Carmel de Barcelona. Bramidos
deses 1.057 veciños que levan un
mes fóra das súas casas sen ex-
plicación ningunha alén da que
di que a forza da gravidade é
irrefutábel, enténdase ou non de
física, e de que a xeoloxía é a
ciencia sobre a que depositamos,
inconscientes, toda a nosa estabi-
lidade, tanto física como psicoló-
xica. Senón, preguntámoslles
aos veciños do Carmel aos que a
terra  lles enguliu as casas o da-
no que lles causou a perda de fo-
tografías, libros e lembranzas.

Xa estamos situados. Temos o
president-capitán á fronte do ve-
leiro, loitando contra a tempesta-
de. Que debemos esperar del?

Que tome as ondas de cara para
evitar que o pequeno veleiro aba-
le aínda máis. Que lidere a súa tri-
pulación, que a ordene, que lles
mande a todos atárense ao barco
con arneses, que cada un cumpra
estritamente a súa función, tendo,

claro está, unha boa organización
prevendo que durante a travesía é
previsíbel unha treboada. Quen
sabe o final da aventura? Nin-
guén, mais tomando as precau-
ción, á vista dunha boa xestión da
crise-tormenta ningunha persoa

lle podería reprochar nada en ca-
so dun final agrio.

Visto o visto, porén, non é o
que prevera o Govern. Maragall
non calculou unha situación se-
mellante á provocada polo afun-
dimento do Carmel e que foi

considerada de “evitábel”. Non
estaba pensado e a cousa fóiselle
das mans. Entre a ira dos veciños
afectados, a esculca dos medios
de comunicación e o pulo da
oposición, o barco acabou á deri-
va, sen rumo, á mercé das ondas
en plena tempestade, dando ban-
dazos. Entra a auga por xalun-
des. Isto non hai quen o salve
aínda que incluso pode ir a peor.
Que o barco envorque definitiva-
mente coa tripulación encadeada
ao mastro. É toda a clase política
catalá vinculada a ese mastro sen
fuxida posíbel. E todo por unha
mala decisión do presidente ou
dun intre de carraxe da máxima
instancia dun país no momento
no que hai que ter o sangue frío,
a mente serena e o pulso estábel.

Non quixese que a mensaxe se
perdese no relato pseudo-novelís-
tico. A referencia é directa ao ple-
no monográfico do Parlament de
Catalunya sobre a crise do Car-
mel. O goberno debía explicar
que pasou neste barrio barcelonés
e por que máis de un mes despois
da aparición de dous buracos que
derrubaron edificios, máis dun
milleiro de veciños continúa vi-
vindo en hoteis. O goberno, tenta
esquivar a tormenta sen ollar as
ondas e o presidente perdeu o nor-
te e, en troques de dar explica-
cións, acusa o anterior gabinete,
do de CiU, de cobrar comisións
das empresas ás que lles adxudi-
caba as obras públicas. É dicir,
hay mil desaloxados no Carmel e
afundíronse as casas porque CiU
supostamente cobraba esas comi-
sións? Esa é a conclusión que sae
do penoso pleno do que falamos.
Si é así, hai que amosar as probas.
É como o capitán que acusa o an-
terior comandante do barco de
deixalo en malas condicións. É de
agardar que o relevo sexa decente.
Que o cambio se faga para ben,
revisando erros para non caer no
continuísmo, xa que o actual go-
berno colleu as rédeas precisa-
mente para mudar o que se estaba
a converter en inamovíbel.

A decepción coa que os veci-
ños, non do Carmel, senón todos
os de Catalunya, observan hoxe a
clase política catalá está xustifica-
da. Sexa como for, chegou a hora
da investigación, de aclarar os
feitos, de lles sacar as cores aos
partidos políticos sen excepción,
porque quen estea libre de culpa,
que arrebole a primeira pedra.♦

Catalunya á deriva
A. MARQUÈS

Pasqual Maragall perdeu moita credibilidade nos últimos días por
mor da crise do Carmel. A acusación a CiU de percibir comi-
sións ilegais nas obras enche de porcaría a vida pública catalá.

Barcelona

PSOE e IU propoñen cen medidas para evitar novos atentados fundamentalistas

O PP exclúese das conclusións da Comisión do 11-M

COUSAS DE ESPAÑA                                                                           ROI CAGIAO

O presidente da Generalitat, Pasqual Maragall, diríxese á cámara.



Parte da esquerda considera
que toda a ilusión creada ao re-
dor da suba ao poder de Inácio
Lula da Silva quedou esfarela-
da só en tres anos.

Esa idea parte do descoñece-
mento. En primeiro lugar, o Par-
tido dos Trabalhadores (PT) non
ten máis ca o 22 por cento dos
votos, e polo tanto non pode fa-
cer todo o que quere. En segun-
do lugar, chegou ao poder con
pactos con outras forzas que ta-
mén reorientan as súas políticas
e, en terceiro lugar, hai que pen-
sar que o 2003 foi un ano moi
duro, cuns resultados econó-
micos perigosos que frearon a
dinámica dos cambios sociais.

Iso explica que perdera a vo-
tación para nomear novo presi-
dente da Cámara dos Deputados.

Hai unha parte do PT que se
nega a acompañar o Lula e lle fai
fronte. Iso é obvio, mais é unha
facción minoritaria. O que se de-
be entender é que o goberno bra-
sileiro é de centro-esquerda e
funciona como tal. Lula tivo moi
claro que era preciso adaptarse á
maioría natural do país e buscar
consensos para mellorar as con-
dicións dos brasileiros e contar
con moitos apoios nos cambios
de rumbo que prevé facer. Todo
iso, tendo en conta o fragmenta-
rio do sistema electoral e o re-
parto do poder nas cámaras, con-
verte a rutina de goberno nunha
actividade moi tensa.

O ex presidente Fernando
Henrique Cardoso di que o Lu-
la está a facelo ben porque apli-
ca o seu programa económico.

Cardoso é parcial nesa análise.
Que o Lula manteña os paráme-
tros macroeconómicos para fun-
cionar non significa que teña as
mesmas prioridades de goberno ca
o seu antecesor. As políticas so-
ciais, de medio ambiente ou as re-
lacións exteriores nada teñen a ver.
Incluso na economía, o PT acabou
coas privatizacións aceleradas da
era anterior. Nese caso concreto,
por exemplo, Lula demostrou ter
unha idea do goberno máis trans-
parente, máis dialogante con todas
as forzas políticas e sociais. Dicir
que o actual goberno de Brasília é
liberal é unha falacia.

Tenta o PT instaurar o Es-
tado do Benestar, algo inédito
en América Latina?

Non é iso. O Brasil padeceu
aquela doutrina que dicía que o
mercado se autorregula só e que o
Estado debe estar medio agocha-
do. Demostrouse que o Estado ten
que intervir mais o PT non quere
caer na tentación do pasado de
convertelo nun enorme buque que
leve o peso do desenvolvemento
do país. Hoxendía, o Estado do
Benestar está en crise e nin tan se-
quera os europeos cren nel para o
futuro. O Lula está a crear un mo-
delo que é tan novo que non ten
nin nome. A idea del é conseguir
que o Estado sirva para dinamizar
a sociedade, actúe como elemento
concienciador da cidadanía en fa-
vor do ben público.

No pacto cos empresarios, o
PT conseguiu inmiscuílos no
desenvolvemento interno para
que a oligarquía invista dentro
do Brasil.

Rachou o mito de que o Bra-
sil só pode ser produtor e non
consumidor. Hai varios millóns
de persoas que son tan pobres
que non poden consumir. Se se
consegue que esa faixa de pobo-

ación teña diñeiro para gastar, os
beneficios sobre o mercado inter-
no serán enormes e axudarán ao
crecemento da economía. Nou-
tros tempos, na época trabalhista
de Getúlio Vargas, por exemplo,
pensouse na idea de pechar o
mercado ás importacións. Practi-
cábase un nacionalismo produti-
vo e de consumo. Iso non é o que
quere o Lula. El sabe que pouco
importa quen sexa o capitalista.
A idea é convencelo de que debe
investir no desenvolvemento do
país no que está, colaborar para
crear riqueza.

E como se consegue inte-
grar eses excluídos?

Cunha política de asistencia
social. O gasto necesario para
que os máis pobres teñan as mí-

nimas condicións de vida só re-
presenta o 1 por cento do PIB do
Brasil. A idea é que ese diñeiro
sirva de faísca para que a poboa-
ción se sinta con dereitos. Para
cobrar a axuda hai que compro-
meterse a escolarizar os nenos,
por exemplo. Desa maneira,
pouco e pouco, a medida que se
cree riqueza, a asistencia faise
innecesaria. Os pobres, os habi-
tantes da favela, xa teñen maior
nivel de vida e as medidas para
garantir a súa “cidadanía” é faci-
litarlles opcións de vida e de cre-
cemento persoal. A medida de
poder legalizar os terreos nos
que viven –a día de hoxe sen tí-
tulos de propiedade– é un bo xei-
to de tiralos da marxinalidade.

O Programa Fome Zero foi

a estrela do programa do PT.
Que quedou daquilo?

Está en marcha. Tivo moitas
críticas de parte da esquerda por-
que consideraba que non activa-
ba o cambio social. O Lula dixo:
“Mentres arranxamos o proble-
ma macrosocial, seguirán mo-
rrendo de fame crianzas?”. Pre-
tender que todos os brasileiros
teñan ese mínimo, comida todos
os días, é un labor necesario
mais moi complicado. O gober-
no pagou a novatada e custoulle
moito centralizar o programa
nun só ministerio. O bo é que xa
todos os brasileiros están a favor
do plano. Agora terá que avanzar
día a día. Por exemplo, no caso
do leite, ademais de facilitar a
nutrición de grandes capas de

poboación, estase axudando á
mantenza das explotacións tradi-
cionais de gandeiros (que teñen
dúas ou tres vacas) comprándo-
lles a eles directamente.

A reforma agraria estase a
facer co modelo que prevera o
Movimento dos Sem Terra
(MST)?

A medias. No 2004 asentáron-
se 50.000 familias rurais. Este é
un proceso complexo con moitas
arestas (expropiacións, creación
de infraestruturas, fondos para fa-
cer produtiva a terra…). O MST
sabe que o ritmo non é o que eles
esperaban pero respecta o gober-
no e aínda non se queixou publi-
camente. Lula sabe que debe con-
tar cos sem terra porque na Amé-
rica Latina, a meirande parte dos
movementos deste tipo acaban fa-
céndose violentos (o exemplo é
Colombia). O MST é un move-
mento organizado, democrático,
aberto, onde todos os líderes es-
tán identificados e sábese a que se
adican. Fai un labor encomiábel
de integración dos campesiños.

Alén das fronteiras

A marca Lula superou as fron-
teiras do Brasil e serviu de
exemplo para outro modelo de
mundo. Como afectou a súa
chegada ao poder nas relacións
cos veciños?

Lula apoia decididamente o
Mercosur. Sabe que é un proceso
moi difícil o de integrar países tan
diferentes, rivais ás veces e alia-
dos cando as cousas van ben, mais
“descoñecidos” cando as cousas
fican pretas nalgún dos países. A
idea do goberno do Brasil é cami-
ñar cara a unha integración seme-
llante á da UE. O primeiro sería
crear institucións supranacionais
con capacidade política. Por aí
van os pasos que segue.

Tamén aposta pola relación
con outras potencias emerxen-
tes, caso da India ou da China.

Hai que pensar en que esa
unión de mercados é pragmática e
non ten relación con aquelas
alianzas de non aliñados da déca-
da do 1960. Lula pensa que é
errado depender exclusivamente
dun fato de países nas relacións
comerciais. El explicou que cóm-
pre unha nova “xeografía comer-
cial” que diversifique os inter-
cambios. Hai que pensar que se
está producindo un enorme crece-
mento económico na China, na
India e en África do Sur. Só a
China ten un mercado interno
brutal que precisa investimentos e
exportar produtos para o consu-
mo. Aí é onde cobra importancia
mellorar o mercado agropecuario.
En concreto, estanse a producir
intercambios, neste caso coa In-
dia, de carne e vexetais a cambio
de tecnoloxía informática.

Hai quen di que a perda do
poder na cidade de Porto Alegre
e no seu Estado, Rio Grande do
Sul, foi un duro golpe para o PT.

Todo cansa. Incluso o PT po-
de perder unhas eleccións tras ca-
tro mandatos. O curioso é que o
novo alcalde, José Fogaça, gar-
dou os sinais de identidade políti-
cos do anterior goberno. El ga-
rantiu que o orzamento parti-
cipativo, o apoio ao Foro Social e
outras medidas propias desta área
terán cabida no seu mandato. Iso
significa que eran políticas útiles
para a cidadanía, un patrimonio
do que non queren prescindir.♦
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Gilberto Scandiucci
‘O Lula quere crear

un modelo de Estado tan novo
que non ten nin nome’

CÉSAR LORENZO GIL

José Gilberto Scandiucci Filho é profesor de Economía en Brasília
e diplomático. Actualmente traballa na embaixada brasileira en Ma-
drid. Visitou Galiza convidado polo Foro Iberoamericano do Igadi
para explicar os cambios que supuxo a chegada ao poder de Lula.

PACO VILABARROS



CÉSAR LORENZO GIL
Tabaré Vázquez tomou pose-
sión do seu cargo de presiden-
te da República Oriental do
Uruguai coa promesa de cam-
bios significativos na orientación
da política gobernamental. A
educación e o desenvolvemento
social serán, nas súas palabras,
os motores do seu mandato.

O Frente Amplio que agora toma
o poder no Uruguai ten un labor
moi difícil por diante neste novo
período presidencial. A fonda
crise económica creou unha bol-
sa de pobreza que lle atinxe ao

35 por cento da poboación orien-
tal e os partidos tradicionais, o
Nacional e o Colorado, quedaron
apartados do poder por primeira
vez na historia.

Tabaré Vázquez prometeu
“pragmatismo e austeridade” pa-
ra encarar as dificultades. Igual
ca Lula, no Brasil ou Néstor
Kirchner, na Arxentina –socios
principais do Uruguai–, este mé-
dico descendente de galegos
considera que a etapa do neoli-
beralismo acabou en América
Latina e que as súas consecuen-
cias foron moi nocivas para a po-
boación. O seu ideario persoal,

compartido só a medias polo seu
partido, pasa por facer unha polí-
tica de centro-esquerda que, en
primeiro lugar, facilite o desen-
volvemento dunha industria na-
cional potente e produtiva que
cree emprego e recursos para pa-
gar a débeda externa. Unha vez
que a caixa pública estea chea, as
prioridades de investimento pú-
blico pasan por mellorar a edu-
cación e impedir a marxinalida-
de. O Uruguai pasou de se consi-
derar a “Suíza do Cono Sur” a
quedar depauperada após a dita-
dura militar dos anos 70 e 80 e as
políticas de privatización tras a

restauración da democracia. A
crise arxentina do último lustro
afogou a súa economía e supuxo
a volta das villas miseria aos
arrabaldos de Montevideo.

Vázquez, que conta como
ministro de Agricultura co ex
guerrilleiro José Mujica, anun-
ciou tamén a reapertura das
causas contra os militares im-
plicados en torturas e desapari-
cións. Neste tema, a política
que se seguirá será semellante á
de Chile e a Arxentina. O parla-
mento posibelmente faga unha
declaración pública de recordo
ás vítimas.♦
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Cifras e
algo máis 
MONCHO LEAL

No referendo do
tratado da Unión
Europea as

matemáticas non admiten
dúbidas. Votou  polo si o
34,66% do censo, resultado
que fai sorprendente a
cualificación de rotundidade
e masivo apoio.

Mais tamén quen nos
manifestamos a prol do
non temos que tirar
conclusións. Comparando
co referendo da OTAN de
hai xa 19 anos, houbo
unha diferenza
fundamental que non se
mide só en termos
matemáticos: a ilusión que
significaba traballar
conxuntamente pola causa
do non. Influíu neste
estado de ánimo que o
referendo non fose
vinculante pero, do mesmo
xeito, que non existise un
traballo unitario. Non
había moitas posibilidades
de que as persoas non
vinculadas a grupos
políticos participasen na
campaña, máis alá da súa
condición de público.
Suponse que non porque
os grupos e plataformas
non quixesen, senón pola
propia dinámica, pola
dificultade de traballar en
unidade, polo fracaso do
consenso horizontal, pola
desvinculación social... É
abraiante comparar os
medios con que contou o
poder, as mensaxes
repetidas, as caras
coñecidas, as mentiras sen
escrúpulos, fronte á
propaganda de papel na
rúa ou á convocatoria de
actos minoritarios. Para
facerlle competencia a
todo un sistema é preciso
un traballo coordenado,
no que cadaquén puidese
expresarse, percorrer
barrios, vilas e aldeas. Ese
traballo fíxose no
referendo do 1986 e deu
froito alí onde chegamos a
falar coa xente, de xeito
directo. Nunca hai que
esquecer que unha
porcentaxe importante da
sociedade vai dicirlle si
sempre ao poder, é un
produto elaborado por un
sistema que clasifica,
demoniza á súa
conveniencia a quen
disente.

No noso país ficou na
historia un fenómeno que
xuntou o mellor da
sociedade, organizada con
ilusión, imaxinación e
intelixencia: o movemento
Nunca Máis, que si foi quen
de contrarrestar a
influencia do poder e do cal
teremos que seguir a
aprender.♦

Pasou por Europa o presidente George Bush
e encontrouse, en Bratislava, co presidente
ruso, Vladimir Putin. Segundo relataron nu-
merosos medios de comunicación, Bush re-
criminoulle a Putin a falta de interese por
democratizar a vida política rusa. É sabido
que Bush, suponse que seguindo os sabios
consellos de Karl Rove, presentado recente-
mente como o arquitecto das súas vitorias
electorais e nomeado coordinador dun feixe
de áreas entre as que se atopa a seguridade
interna e internacional, padece unha autenti-
ca e benintencionada obsesión por este
asunto da democracia, salvo en Guantána-
mo, claro está, do que tampouco lle fixeron
ningún reproche, por certo, os líderes euro-
peos que tanto ensalzan os dereitos huma-
nos recollidos na Constitución que refrenda-
mos hai escasos días. Critícase o comporta-
mento ruso en Chechenia, aínda así coa bo-
ca pequena, pero con Washington, cando
chega a hora da verdade, todo é render unha
preitesía que, mesmo, roza a humillación.
Benvida sexa a nova era do perdón.

Non é que a democracia ou os dereitos
humanos brillen polo seu esplendor na Ru-
sia de Putin, pero o desentendemento entre
as dúas administracións obedecerá, cabe
pensar, a outras causas, como outras causas,
e non as oficiais, motivan a recente escala-
da contra Siria, a quen, por certo, Moscova
anunciou que vai vender sistemas antiaére-
os Strelets, contra o parecer de Washington,
que, tamén, está en contra do levantamento
do embargo de armas a Beijing, porque o
que pretende é venderlle armamento en ex-
clusiva a todo o mundo. Probabelmente to-
do comezou cando Putin botou man de Iu-
kos para impedir que esta empresa estraté-
xica viñese caer nas redes estadounidenses.
Ese é, a fin de contas, o aspecto da política
interna que máis lle preocupa a Bush: a fal-
ta de garantías para o libérrimo exercicio do
dereito de propiedade.

O distanciamento de Putin ten que ver
coa expresión dunha mínima resistencia
ante o vello inimigo que tenta seguir ditan-
do a súa política interna e sobre todo exte-
rior, en asuntos que, para Moscova, teñen
transcendencia, xa sexa a actitude a manter
co Irán, que non intenta producir armas
atómicas, segundo Rusia; ou a venda de ar-
mas a Venezuela que, como no caso de Es-
paña, non senta nada ben en Washington e
todo se fai para desbaratar as súas fontes de
aprovisionamento. 

Despois da viravolta de Ucraína, Rusia,

cada día mais acurralada, teme a desestabi-
lización en Asia Central, coa perda absolu-
ta do control dunha rexión vital para os
seus intereses estratéxicos. Nun artigo pu-
blicado en Global Affairs, Nikolai Zlobin,
director do programa
ruso do Centro para a
Información da Defen-
sa, con sede en Was-
hington, asegura que
tarde ou cedo os inte-
reses de ambos países
chocarán inevitabel-
mente. A Rusia de Pu-
tin, que presenta con
orgullo unha substan-
cial mellora da situa-
ción económica do pa-
ís, cunha dinámica
sostida de crecemento
dende hai cinco anos e
anunciando xa que en dez anos dobrará o
seu PIB, agarda confirmar a entrada na
OMC. E non poderá se non conta co apoio
explícito de Washington.

Rusia, ben é verdade que minorada no
eido internacional, está no cuarteto para a
paz en Oriente Medio e forma parte das
conversas, a seis bandas, sobre o proble-
ma nuclear de Corea do Norte. Ten, como

se demostrou na gue-
rra do Iraq, outra vi-
sión do mundo e por
iso mesmo, os EE UU
soamente contarán
con Rusia naquelas
áreas que sexan de in-
terese común, segun-
do afirma Peter Lave-
lle, analista político
independente en Mos-
cova. E nos principais
temas de calado non
será doado atopalo. E
se un non concorda co
hexemón, non pode

ser democrático. Esta democracia non ad-
mite déficits de adhesión.♦

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

De Bush a Putin
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Ese é o aspecto
da política interna que máis

lle preocupa a Bush:
a falta de garantías para

o libérrimo exercicio
do dereito de propiedade”

O galego Vázquez promete ‘educación e traballo’ na súa investidura

O Uruguai súmase ao círculo
de esquerdas en América do Sur

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O
DE

“CARLOS CASARES, OS AMIGOS, AS IMAXES, AS PALABRAS”
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 9 DE MARZO ÁS 20 HORAS NO CENTRO SOCIAL CAIXANOVA COA

INTERVENCIÓN DE

ALFONSO ZULUETA DE HAZ, Presidente do Consello da Cultura Galega,
JULIO FERNÁNDEZ GAYOSO, Director Xeral de Caixanova,

XOSÉ FERNÁNDEZ PUGA, Presidente de Promocións Culturais Galegas,
KRISTINA BERG, Presidenta da Fundación Carlos Casares e
DAMIÁN VILLALAÍN, Director da Fundación Carlos Casares.

Organizan
Fundación Carlos Casares

Caixanova
Edicións A Nosa Terra



Nº 1.166 ● Do 3 ao 9 de marzo de 2005 ● Ano XXVIII

O horizonte parece ser sempre
unha liña aséptica, esa marca
inalcanzable aló ao fondo da
visión. Hai máis de un mes as
liñas de palmeiras e os tellados
de palla terían marcado as si-
luetas pirogravadas contra o
ceo e o mar, amigo e compa-
ñeiro, duro pero próximo. Ao
lonxe, os catamaráns pescando
e na proximidade a transforma-
ción do peixe, os campos de
manís.

Sen embargo, o horizonte é
agora calquera cousa menos
aséptico. Hoxe desde a praia
nun plano xeral vense por al-
gunhas partes as formas bicu-
das das escavadoras e por ou-
tras as formas dos paus que
sustentarán os centos de refu-
xios temporais que estes días se
poñen en pé. Na liña do hori-
zonte nacen tamén as formas
das tendas de campaña que con
precariedade acollen a centos
de persoas. As redes enguedé-
llanse na liña da
luz nun vago re-
cordo do que fo-
ron. As palmei-
ras derregadas
secaron e caeron
do espazo que
tiñan no ceo
azul. As chala-
nas están agora
agatuñando po-
las leiras e as
beiras dos ríos, a
quilómetros do
seu hábitat mari-
ño. E máis pre-
to, no primeiro
plano, aparecen
as siluetas das
persoas, as que
levan aos lom-
bos a perda e a
desesperación.
As persoas que
remexen no que
foron algunha
vez as súas ca-
sas, as súas vi-
das e as súas
persoas queridas
na percura do
consolo dos ri-
tos funerarios e
no intento de
borrar o día máis duro de todos
os días duros. Este é o horizon-
te de Karaikal.

A mirada pérdese primeiro
na paisaxe desolada e rota, nos
anacos de redes e tixolo, nos
templos destruídos. Unha vista
breve amosa só un recordo dos
momentos en que todo foi au-
ga, en que todo se fixo remuí-
ño. Pero esa paisaxe oculta un
cento de detalles nos que por

forza hai que reparar porque
neste momento, a máis dun
mes da catástrofe, hai que bus-
car con máis atención, non
chega coa mirada que busca as
imaxes tremendas. Hai moitas
cousas que non se ven pero es-
tán.

Como as máis de 500 perso-
as mortas no pequeno distrito
indio de Karaikal. Non fai falta
velas para saber que están por-
que permanecen nos rostros
partidos das que seguen vivas,
na incerteza das nenas e nenos
orfos, das persoas abandonadas
ao seu destino. Sobre o cascallo
das casas vellas vense anacos
de saris que envolven unha mo-
rea de pedras. É un detalle pe-
queno que pode pasar desaper-
cibido pero que mostra que re-
cordamos aos nosos mortos,
porque dentro desas tres pedras
que poden parecer non ter máis
significado có resto, hai unha
candea que arde polas persoas

que xa non están.
E nas poucas ca-
sas que fican en
pé comezan a
poñerse as fotos
dos familiares
coas marcas da
morte (vermello
e branco na fron-
te, grilandas e lu-
ces). Nalgúns ca-
sos aínda máis
duros, a única
foto que se ten é
a do cadáver afo-
gado do meniño
porque aínda non
dera tempo a sa-
carlle outras nun
país onde as fo-
tos teñen a maxia
dos rituais de pa-
saxe.

Tampouco se
ven os campos
de manís nin os
anacos de verde
onde o gando
pastaba porque
agora parece que
a praia estendeu
a súa man para
cubrir con area
todos os espa-

zos. Na terra quedan as pega-
das irregulares da auga e do seu
salgado cuspe en cada recun-
cho. Hai polo menos dous pal-
mos que afogan a terra de culti-
vo e que chegan ata o corazón
das augas subterráneas. Por iso
a única auga que estes días se
bebe nas zonas costeiras do
distrito é a dos tanques que o
concello enche con camións
cisterna de maneira regular.♦

A escritora María Reimóndez e o fotógrafo Paco
Vilabarros veñen de visitar Asia, onde observa-

ron de perto os efectos do maremoto, así como o
papel das organizacións de axuda internacional. 

Unha visita a Karaikal (India)

Así se vive despois dun tsunami
MARÍA REIMÓNDEZ MEILÁN

No medio de tanta destrución os nenos non se esquecen de xogar.                                          Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

No pequeno
distrito indio
de Karaikal
morreron máis
de 500 persoas.
Non fai falta velas
para saber
que están
porque permanecen
nos rostros
partidos
das que
seguen vivas.
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Non son os camións cisterna do
goberno os únicos que percorren o
danado lombo da costa de Karai-
kal. As estradas son un fervedoiro
de camionetas, todoterreos, coches
e algún rickshaw perdido. Os pri-
meiros días da catástrofe foron as
persoas da cidade e das zonas non
afectadas as que correron a asistir
os seus veciños, sen entender moi
ben o que pasaba. Pero axiña as or-
ganizacións de todo tipo comeza-
ron a aparecer no horizonte. As ne-
cesidades materiais parécenlles a
algunhas as máis apremiantes e in-
sisten en seguir repartindo mate-
riais diariamente á poboación que,
sen fogar nin traballo, non sabe
moi ben que facer con eles. A
maioría das organizacións interna-
cionais aterran no campo da catás-
trofe sen ver máis cás liñas dun
mapa xeográfico, cun total desco-
ñecemento das necesidades, dos
idiomas, do que había antes do tsu-
nami. Traballan nun reparto des-
concertante cunha interacción ine-
xistente coa comunidade, relegán-
doa así unha vez máis a ese eterno
suxeito pasivo que recibe sen parti-
cipar. Porque até nos momentos
máis duros, ou tal vez neses máis
ca en ningúns outros, temos derei-
to a ser donas das nosas vidas.

Por desgracia, a mentalidade
colonial prolifera nun gran núme-
ro de organizacións e poucas son
as que traballan de maneira crítica,
en coordinación coas autoridades
que son as que teñen neste caso os
datos e que precisan de apoio para
chegar a toda a poboación. O
exemplo do aspecto de cobertura
sanitaria destaca por surrealista.
Malia aos intentos do goberno de
controlar a vacinación das poboa-
cións, as accións indiscriminadas
de grandes organizacións interna-
cionais levaron a que haxa persoas
que recibiron varias veces a mes-
ma vacina, persoas ás que os equi-
pos médicos visitaron moitas ve-
ces e outras, como as mulleres,
que pasaron desapercibidas a quen
leva a présa de dicir que fixo algo. 

A maioría das organizacións en-

tran nas aldeas e consultan cos im-
provisados grupos –todos homes– de
representación da aldea a lista de bai-
xas e danos. As mulleres están ocu-
padas traballando recollendo casca-
llo, ou atendendo ás nenas e nenos,
pouco afeitas a saír
e expresarse. Cóm-
pre ilas buscar por-
que son moitas as
cousas que teñen
que dicir. Pero isto
non acontece case
nunca. As mulleres
saben se se precisa
unha cociña comu-
nitaria, ou se os ne-
nos teñen pesadelos
polas noites, ou as
veciñas que están
embarazadas e su-
friron caídas duran-
te o maremoto. E
por enriba de todo
elas, nós, tamén temos dereito a par-
ticipar nas decisións.

Pero non todo o traballo é se-
mellante, por fortuna. En Karaikal
traballa a única ONG galega que
está presente nos labores de palia-
ción do tsunami, Implicados/as no
desenvolvemento (IND). A inclina-
ción da cooperación española en
xeral e da pouca cooperación feita
desde Galicia cara a latinoamérica
deixa en situación de esquecemen-
to a millóns de persoas noutros lu-
gares do mundo como Asia ou a
África subsahariana e fai que en
casos como o tsunami a solidarie-

dade da poboación galega teña que
expresarse con esta contada excep-
ción unha vez máis a través desas
mesmas organizacións interna-
cionais que toman as súas deci-
sións moi lonxe das persoas que

doan e das que re-
ciben a axuda. 

Cando a orga-
nización de Tamil
Nadu People’s De-
velopment Initiati-
ves (PDI) coa que
IND traballa desde
hai tres anos, se
achegou ao gober-
no de Karaikal nin-
gunha outra orga-
nización o fixera,
eludindo o paso
máis básico da co-
operación e da xes-
tión das situacións
de emerxencia. A

Oficina da Autoridade Rexional de
Karaikal leva sen cerrar desde o 26
de decembro. O antigo edificio de
estilo francés está de reformas, de-
baixo das estadas está a mesa onde
se reúnen representantes de distintas
ONGs e unha pequena exposición
cos datos dos efectos do tsunami no
distrito e as intervencións coordina-
das polo goberno até o de agora. Na
oficina da Autoridade Rexional os
danos humanos e materiais convér-
tense en números nas táboas e en
imaxes nas fotos que falan dos la-
bores de rescate, da recuperación e
incineración de corpos, do restable-

cemento das comunicacións. Pero o
que aquí son números nas aldeas e
campamentos son persoas con his-
torias e necesidades. Como a de Su-
resh, o neno de catro anos que per-
manece no campamento cos super-
viventes da súa familia e que viu
morrer a súa irmá pequena mentres
el quedaba pendurado dunha árbore
polo pescozo durante horas. Suresh
a penas fala ou xoga cos outros ne-
nos, leva no pescozo a marca do seu
sufrimento para sempre. E con el as
duascentas persoas que durante un
mes estiveron acollidas no campa-
mento de Keelakasakudi, ao que
proporcionou asistencia IND. Xa
cando o resto dos campamentos fo-
ran desmantelados sen que a pobo-
ación tivese onde asentarse por pro-
blemas de espazo, pola necesidade
de devolver á normalidade os edifi-
cios públicos ocupados (escolas,
centros cívicos), o campamento de
Keelakasakudi permanecía. 

Desta aldea de labregos nada
quedou. A forza da auga foi brutal
na súa ira, rebotou contra o forni-
do edificio colindande da escola
de medicina, que devolveu a onda
a Keelakasakudi arrasando por
completo a totalidade da aldea.
Ninguén quere volver preto do
mar. Por fortuna, non o precisan.
O goberno xa lles concedeu os te-
rreos para edificar as casas, no en-
tanto IND construíu un refuxio
temporal onde a comunidade leva
tres semanas tentando recuperar a
vida. Á fin fóra da escola despois
dun mes, á fin coa posibilidade de
facer vida independente cada fa-
milia, sen abandono, co apoio per-
manente do persoal de PDI.

Para a comunidade mariñeira o
reasentamento non é tan doado por-
que precisan a proximidade ao mar
para vivir. Na maioría das aldeas a
comunidade ten medo de durmir
preto do mar, o son das ondas que
antes os arrolaba converteuse agora
no ruxido temido da ameaza. En
Ammankovilpattu, dous homes bo-
rrachos decidiron ir pasar a noite ao
que queda da súa aldea pero axiña
comezaron a “sentir os espíritos” e

tiveron que correr a refuxiarse no
templo co resto da comunidade, a
dous quilómetros da costa. 

E se en Karaikal corre algo es-
tes días é o alcohol. Desde que o
goberno, con celeridade exemplar,
distribuíu as indemnizacións aos
cabezas de familia, as tendas de li-
cor teñen o negocio feito. Unha vez
máis son as mulleres as que viven a
dobre catástrofe, a do tsunami e a
deses outros efectos que se basean
na discriminación que a onda non
borra. Porque cómpre non esquecer
o pouco natural desta catástrofe
nesta e na maioría das súas ver-
tentes. Cómpre non esquecer que a
onda tardou tres horas en chegar á
costa da India, que a evacuación te-
ría sido máis que sinxela, conside-
rando que a xente que se salvou o
fixo correndo, cómpre non esque-
cer que neste mundo tecnolóxico a
desigualdade marca a diferencia
entre a vida e a morte masiva. E
tampouco cómpre esquecer que a
maioría da poboación afectada, ao
contrario do que nos fan crer os me-
dios de comunicación occidentais
preocupados polos mortos brancos,
non vive en zonas turísticas senón
en vilas mariñeiras onde as casas
son choupanas e onde atopar unha
muller (só unha) alfabetizada nun-
ha aldea resulta por veces misión
imposíbel. Por desgraza, ningunha
destas cousas marchou coa onda.

E coa onda tampouco mar-
charon as vagas de indiferencia
que xa anestesian as sociedades
desenvolvidas, facendo incom-
prensíbel e inútil a morte de cen-
tos de miles de persoas. A nosa
imaxe autocompracente tamén se
debuxa no horizonte nesas ca-
mionetas de reparto, mentres que
o traballo máis fondo, ese que re-
mexe as entrañas, que nos move o
que somos e nos obriga a cambiar
de vida, queda reservado só para
algunhas organizacións pequenas
ás que nos interesan máis a xusti-
za e as persoas cás grandes planas
do xornal. Co soño de facer hori-
zontes onde non haxa lugar para
máis tsunamis da desigualdade.♦

A mentalidade colonial das ONGs
A un mes do tsunami a xente aínda teme a chegada dunha segunda onda. Á dereita, no traslado das pertenzas ao refuxio temporal estas libran nun par de sacos. Abaixo, o campamento provisorio dos poboadores de Kielakasakudi.

Grandes
organizacións
internacionais
provocaron que
haxa persoas
que recibiron
varias veces
a mesma vacina.
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Como en case todas as cuestións
importantes que engloban moi-
tas ideas, existen diversas ver-
sións que imos tratar de integrar
no Cadro 1:

Estes son quizais os paráme-
tros máis importantes, aínda que
non os únicos, que ademais per-
miten en maior ou menor medi-
da, cuantificarse para poder reali-
zar unha valoración e diagnóstico
da saúde bastante aproximado.

Tamén é necesario valorar a
columna coma un elemento cla-
ve, xa que ademais dos argu-
mentos anteriores, debemos ter
en conta a orixe nela das raíces
nerviosas que estimulan tanto a
parte superior como a inferior
do corpo, e se existe un dano
naquela pode afectarlles a ou-
tras zonas corporais. Máis
adiante estudaremos cómo pro-
texela para mantela sa.

O médico Wha Jun Tze ela-
borou un cuestionario para deter-
minar o que el chamou “cociente
de saúde”, que pretende facilitar
a medición de forma autónoma, a
todo aquel que desexe tomar o
tempo necesario para respondelo.

Os parámetros principais
que haberán de responderse no
cuestionario son os seguintes:

Autocoidado ➜ Coñecemento
da saúde ➜ Estilo de vida ➜
Ambiente ➜ Hábitos

Cas respostas obtense un resul-
tado numérico que se traduce nun-
ha serie de informacións respecto
ao teu estado de saúde. Así todo o
mundo pode ter máis ou menos un-
ha idea de cómo se atopa.

Aquí imos ver os hábitos
posturais. Os hábitos posturais
son os costumes que temos con
respecto a: 

■ como nos sentamos
■ como permanecemos en pé
■ como collemos algo do chan

■ como nos levantamos da cama
■ como transportamos pesos,

como por exemplo bolsas
■ como varremos, fregamos o

chan ou pasamos o aspirador
■ como facemos a cama
■ como nos levantamos dun so-

fá ou dunha cadeira
■ en que posición durmimos
■ etc.

Cada unha destas situacións
que todos coñecemos provocan
unha determinada postura e un
correspondente comportamen-

to. Son repetitivas e teñen lugar
todos os días ou case que todos.
Se non coñecemos a forma co-
rrecta de realizar estas accións,
entón é moi fácil provocar pe-
quenas lesións que pouco a pou-
co se van convertendo en pato-
loxías como o lumbago, infla-
mación do nervio ciático, ou
principio de artrose.

Factores clave

Non podemos ter todo controla-
do e seguro que moitas veces
faremos algún movemento, al-
gún xesto que non é correcto,
pero se coñecemos uns cantos
factores clave, poderemos pre-
vir e evitar problemas molestos
e desagradábeis.

Cáles son estes factores: 

■ non manter a mesma postura
moito tempo cando estamos
sentados

■ ao estar tempo de pé en acti-
tude de espera, intercambiar
acotío a posición de apoio en-
tre unha perna e a outra.

■ non durmir boca abaixo
■ cando se transporten bolsas,

repartir o peso entre ambos
os dous brazos

■ non elevar pesos por riba da
testa

■ colocar o ordenador de forma

que a parte central da pantalla
estea á altura dos ollos e de
fronte, nunca de lado 

■ cando recollamos algo do
chan separar as pernas como
mínimo á anchura dos om-
breiros e flexionar os xeon-
llos para agocharse

■ procurar non escribir co corpo
ladeado senón máis ben de
fronte 

■ ao levantarse da cama ou den-
de o chan, non facelo de fron-
te senón de lado, apoiando
primeiro os brazos 

■ se collemos un peso, tentar
que as pernas sexan as que
realizan máis forza e que o
peso estea o máis perto posí-
bel do corpo 

■ se levamos unha mochila ás
costas, tentar que vaia pegada
na maior extensión e que a
parte inferior daquela non
chegue até o cu. O máis pesa-
do non debe introducirse no
fondo da mochila

Se tedes en consideración
estes factores será máis difícil
autodanarse. Pensade en que ac-
tividades facedes habitualmente
e analizar se as realizades de
forma correcta, e considerade
tamén o importante que é dur-
mir nun bon colchón que non
debe afundirse demasiado nin
pola contra ser moi duro.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XURXO LEDO

Parámetros que permiten definir a saúde
Cadro 1

Sistemas equilibrados Capacidades sensitivas

■ Equilibrio químico ácido-base ■ Capacidade auditiva
(PH) ■ Capacidade visual

■ Equilibrio vitamínico ■ Capacidade olfactiva
■ Equilibrio hormonal ■ Capacidade táctil
■ Equilibrio anabólico: ■ Capacidade cenestésica

dixestión, absorción
■ Equilibrio catabólico:

desintegración e excreción
■ Equilibrio nutricional: peso

Capacidades motrices Funcións psicolóxicas

■ Resistencia: xeral e específica ■ Ansiedade
■ Forza muscular ■ Depresión
■ Flexibilidade e elasticidade ■ Angustia
■ Coordinación ■ Estrés
■ Equilibrio ■ Etc.
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Galegos nos
Premios da Música
Os temas ‘Camiño das estrelas’, de Los Li-
mones, ‘Hai un paraíso’, de Luar na lubre
e  ‘O segredo’, da gaiteira Susana Seivane
foron elixidos finalistas dos IX Premios da
Música na categoría de Mellor Canción en
Galego. A cerimonia de entrega terá lugar
nom Palacio Municipal de Congresos de
Madrid o vindeiro 22 de abril. Outros no-
mes galegos presentes no certame serán o
ferrolán Carlos Jean que opta ao premio
Mellor Produtor Artístico  e Mellor
Arranxista e Carlos Núñez candidato a
Mellor álbum de Música Tradicional.♦

Finalistas
dos Mestre Mateo
A Academia Galega do audiovisual vén
de dar a coñecer os candidatos que com-
petirán o vindeiro 20 de marzo na gala
dos Premios Mestre Mateo 2004, unha
cerimonia que se celebrará no Teatro Cai-
xanova de Vigo. A película dirixida por
Manuel Gutiérrez Aragón, A vida que che
espera, opta a un total de oito nomina-
cións, entre outras a de mellor dirección,
mellor guión e mellor interpretación fe-
minina e masculina protagonista. Con tre-
ce candidaturas parte O ano da carracha
de Xurxo Coira e con doce  A promesa.♦

Muíño presenta as
súas novas creacións 
Baixo o título Del diccionario de los
murmullos e tras dez anos de ausencia
nas salas da cidade, a galería Ana Vila-
seco acolle até o vindeiro 17 de marzo
unha selección dos últimos traballos do
pintor coruñés Pedro Muíño. Procedente
da figuración simbolista que cultivou
durante a década dos oitenta, nesta ex-
posición o artista mostra a súa actual
obra, desprendida de toda connotación
descritiva, na que bota man de novos có-
digos e iconas para abordar sentimentos
como a dúbida, a ansia ou o desasosego.♦

ario Fo chega ás parroquias de
Ribadeo. O grupo de teatro da
Asociación ‘Francisco Lanza’
representa Os mortos factúranse
e as mulleres denúdanse, o 4 e 5

de marzo en Rinlo e Cedofeita. E dun pro-
vocador a outro. O Centro Galego de Arte
Contemporánea acolle entre o 17 de marzo
e o 12 de xuño a exposición Oops…! I did
it again!, do alemán Christian Jankowski,
que combina vídeos, performances e reci-

claxe cun claro obxectivo irónico ao redor
das iconas pop dos nosos días. O artista trae
a Santiago a súa particular maneira de ver a
Alaska, Marta Sánchez ou o grupo Abba. E
do máis moderno ao máis clásico. O Con-
sello da Cultura presentou o pasado 1 de
marzo o catálogo do Fondo ‘Guerra Cam-
pos’ da Catedral de Santiago, conxunto de
documentos sobre o tema xacobeo que acu-
mulou o que fora bispo auxiliar de Com-
postela e bispo de Cuenca, José Guerra.♦
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Santi (Los Limones), Susana Seivane e Bieito Romero.
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Ilustración de ANXO FARIÑA para a colección
Don Quixote e Breogán, editada por A Nosa Terra.

O Quixote
en galego



Moitas son as veces que se citan
as traducións pioneiras de obras
universais feitas polos galeguis-
tas, como a que Otero Pedrayo
fixo do Ulises de James Joyce.
Pero anos antes, en 1917, A No-
sa Terra (número 6), publicou a
que é a primeira tradución dun
anaco do Quixote, feita ao gale-
go. O autor da versión foi Antón
Valcárcel y López de Lemos
(Ourense 1887-Madrid 1963),
membro das Irmandades da Fa-
la, que acabou sendo secretario
do Consello Superior de Cáma-
ras de Comercio. O anaco esco-
llido por Valcárcel é do capítulo
IX, prmeiro libro, coñecido co-
mo Discurso aos cabreros. Nel
refírese ao Século de Ouro, can-
do no mundo non existía propie-
dade e todo o proporcionaba xe-
nerosamente a natureza. A tra-
dución –ver recadro– está traba-
llada, pero aos ollos de hoxe
adoece basicamente do abuso do
hiperenxebrismo.

Clodio González Pérez daba
recentemente noticia dun par de
capítulos traducidos en 1955 por
algún académico da Academia
Galega, pero non puido atopar
rastro material. 1975 é a seguin-
te etapa do Quixote en galego.
Daquela, o concello manchego
de Consuegra quixo erguer un
muíño de vento, no que se insta-
laría unha biblioteca con tradu-
cións da obra cervantina en todas
as linguas do mundo. O presi-
dente da Deputación da Coruña
dirixiuse á Academia Galega, e
encargou a Leandro Carré Alva-
rellos a versión galega de dous
capítulos (25 e 26 do Tomo II).
Publicouse nunha separata insti-
tucional que hoxe se atopa nas
bibliotecas. “Non se lle cocía o
pan no corpo a Don Quixote, co-
mo adoita dicirse, ata ouvire e
saber as maravillas prometidas
do home portador de armas”,
arrinca a tradución do capítulo
25, “onde se aponta a aventura
do orneo e a chusqueira do tite-
reiro, coas lembradas adiviñan-
zas do macaco adiviñador”.

En decembro de 1976, un
grupo de tres persoas, Lois Mi-
guel Lustres, Xerardo R. Roca
e Camilo F. González, publican
na histórica colección O Mou-
cho de Edicións Castrelos,
Sancho na Insua Barataria, pa-
saxes dos capítulos 45, 47, 49,
51 e 53 da segunda parte. Co-
mo os autores da tradución
completa anos máis tarde, e ta-
mén dos predecesores, os auto-
res exercen o traballo cunha in-
tención de normalización da
lingua, “este molliño de follas,
esta tradución que hoxe damos
ao prelo, tenta ser unha aporta-
ción máis á laboura, nunca da-
bondo exercitada, de arreque-

cer a nosa literatura coa incor-
poración de textos alleos”. 

Así arranca Sancho Panza
cando toma posesión da súa In-
sua Barataria, “¡Ouh, perpetuo
descubridor das antípodas, fa-
cho do mundo, ollo do ceo, aba-
neo dóce das cantimploras, Tim-
brio aqui, Febo alá, tirador acó,
menciñeiro acolá, pai da Poesía,
Inventor da Música, ti que deco-
te alboreas e, aínda que o seme-
lla, endexamais te escureces!”.

A tradución definitiva

Xuntanza Editorial foi a mentora
do proxecto que en 1990 conse-
guiu, finalmente, unha tradución
completa do Quixote. A persoa
escollida polo editor, Raúl Seoa-
ne, foi Valentín Arias, que entre
as condicións que puxo estiveron
que ademais da edición de luxo,
se fixese unha máis popular e que
o traballo se realizase en equipo.
“Cando me propuxeron a tradu-
ción –lembra Arias– pensei que
era unha oportunidade que non
se podía desperdiciar e dunha
grande importancia para a nor-
malización do galego. Aceptouse
a miña proposta de formar un
grupo de tradutores, que quedou
conformado por Xavier Senín,
Xoán Antón Palacio, María Xo-
sefa Fernández, Xela Arias Cas-
taño e María Xesus Senín. Eu ta-
mén traducín e encargueime de
unificar todo o traballo, que nos
levou uns seis meses”. Xuntanza

fixo dúas edicións. Unha primei-
ra, limitada, de 300 exemplares,
encadernados en pel de vitela, e
nunha luxosa caixa de castiñeiro.
Ademais incluía serigrafías orixi-
nais de Laxeiro, Abelenda, Lo-
deiro, Conde Corbal, Alfonso
Costas, Sucasas, Moldes, Correa
Corredoira, Lamazares, Virxilio,
Alberto Datas, Costas e Leopol-
do Novoa. Prologada por García

Sabell e  cun epílogo de Torrente
Ballester, saiu ao mercado a un
prezo de 3.000 euros, chegando a
adquirirse no mercado bibliófilo
ao que ía dirixido, a perto dos
6.000. 

Fixo despois unha edición
en catro tomos, con ilustracións
de Correa Corredoira, que custa
360 euros, e da que aínda que-
dan exemplares que segundo o

editor pódense encargar á edito-
rial  en calquer libraría.

Quedou por facerse a edi-
ción de prezo popular, pola que
se ten interesado nas últimas se-
manas tanto a Real Academia
como a Xunta de Galicia e o
Instituto Cervantes, e que pode-
ría ver a luz nos próximos me-
ses, “gostaríame que saira, di-
nos Valentín Arias, pero habería
que darlle un repaso á tradu-
ción. Cervantes escribía con
moi pouco coidado, e pese aos
estudos, aínda hoxe permane-
cen as dúbidas. Meterse naque-
la lingua cervantina e buscar ex-
presións comprensíbeis sen trai-
cionalo deunos moito a lata.
Lembro por exemplo que fixe-
mos un esforzo por buscar a
versión galega de todos os re-
fráns que usou. Sempre se di iso
de tradutore-traditore, pero ta-
mén o lector é un traidor en cer-
to senso. A nós sorpredeunos o
ben que soaba o Quixote en ga-
lego e o fácil que nos resultou
collerlle o tono xeral. Precisar
algunhas frases foi o máis difí-
cil e sobre todo preocupábanos
porque se ía mirar con lupa”.

Para Arias non hai lugar á
polémica sobre se deben traducir
obras como o Quixote ao galego.
“Nin o portugués nin o castelán
deben ser prioridades, pero está
claro que hai obras fundamentais
que deben ter a súa versión gale-
ga e, inequivocamente, o Quixo-
te é unha delas. Porque ten a im-
portancia social da valoración da
lingua nosa. Imaxina que non es-
tivese traducido, sería unha má-
goa que non faltaría que nos bo-
tase en cara, como que o galego
non valía”.♦
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A primeira versión do Quixote en galego
fíxoa A Nosa Terra en 1917

XAN CARBALLA
En 1990 unha equipa dirixida por Valentín Arias, completou a pri-
meira tradución da obra cimeira de Miguel de Cervantes ao galego.
Antes houbera aproximacións, con tradución de varios capítulos, en
1975 e 1977, pero a tradución pioneira, dun anaco do Discurso aos
cabreiros, fíxoa Antón Valcárcel en 1917 e publicouna A Nosa Terra.

Valentín Arias realizou a tradución completa do Quixote en 1990. Arriba á esquerda,
unha obra da colección O Moucho, de Edicións Castrelos.

“Non se misturara a fraude, o
engano nin a mala vontade
coa verdade, e o que se cha-
ma ser como un é. A xustiza
se estaba en por si, na súa ca-
sa propia, sin que se estreve-
sen a turbala nin asoballala as
influencias nin os intereses
que hoxe tanto señorío lle sa-
can e tanto anoxa e andan tras

dela. A lei do encaxe aínda
non se metera no entende-
mento do xuíz, porque entón
nin había que xusgar nin quen
fose xusgado. As mozas e a
honestidade andaban, como
teño dito, por onde queira
soias e señoras, sin medo de
que os alleos estrevemenos e
deshonestas acucias as aldra-

xasen, e a súa perdición veu
delas mesmas, e polo seu que-
rente gusto. E agora, nestes
nosos malfadados séculos,
non pode estar segura ningun-
ha, aínda que outro novo labi-
rinto como o de Creta as gar-
de e feche, porque ali, polas
regañas ou polo ar, co trafego
da maldita solicitude, conta-

mínaas o amoroso andacio, e
failles dar ao diaño todo o seu
recollemento. Para cuxa segu-
ranza, máis tempo pasado e
crescida máis que dabondo a
malicia, instituiuse a orden
dos cabaleiros andantes, para
defender as virxes, amparar
as viúdas e acorrer aos orfos e
menesteirosos”.♦

‘E agora, nestes nosos malfadados séculos...’

Anxo Fariña é o autor dos debu-
xos e os textos dunha serie de
catro títulos que vai comezar a
publicar de  contado Edicións A
Nosa Terra. Fariña conta a teima
dun neno chamado Breogán coa
obra de Cervantes e aproveita
para recrear algúns episodios do
Quixote para achegar a obra ao
público máis novo. Nese sentido
é unha obra pioneira, que cons-
tará de catro títulos:  Na aventu-
ra dos muíños, O exército de
ovellas, Dulcinea, a nena caba-
leira e A pousada encantada.♦

Don Quixote e Breogán
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O 6 de marzo cúmprense un
ano da morte da escritora co-
ruñesa Luísa Villalta. Naci-
da na Coruña en 1957, dentro
do ámbito da poesía publicou
os libros Música Reservada
(1991), Ruído (1995), Rota ao
interior do ollo (1995) ade-
mais de textos e colabora-
cións en diferentes meios, an-
toloxías e publicacións. Parti-
cipaba regularmente en reci-
tais e actos de espallamento
da poesía galega tanto na Ga-
liza como no exterior e a súa
actividade literaria estivo pre-
sente en moitos ámbitos cria-
tivos con libros como Silen-
cio, ensaiamos (1992), as no-
velas Teoría de xogos (1997)
e As chaves do tempo (2001) e
tamén do teatro, xénero para o
que escrebeu os textos Con-
certo para un home só (1989),
O representante (1990), O pa-
seo das Esfinxes (1991) e As
certezas de Ofelia (1999). Li-
cenciada nas Filoloxías Gale-
go-portuguesa e Hispánica,
tamén se ten revelado como
asidua analista e intérprete da
literatura nos libros ensaísti-
cos O don Hamlet de Cun-
queiro: unha ecuación teatral
e o recentemente publicado O
outro lado da música, a poe-
sía, no que trazou unha orixi-
nal visión da poesía galega
desde o ponto de vista da rela-
ción ancestral desta arte coa
música. Titulada en violino

escribiu asimesmo artigos e
ensaios sobre estética e comu-
nicación musical en xornais,
revistas etc. 

Edicións A Nosa Terra, on-
de publicou algúns dos seus

traballos, prepara O libro das
columnas, un traballo que reco-
llerá  todas as súas colabora-
cións en A Nosa Terra onde
quincenalmente publicaba as
súas colaboracións.♦

Un ano lembrando
a Luísa Villalta
A Nosa Terra prepara un libro
que recollerá as súas colaboracións

A camareira
galega
MARTA DACOSTA

Escandalizada estou. Só a
min se me ocorre aparvar
diante da tele agardando

a aparición de Helena Seixo
(Sarabela Teatro) na serie de
Los Serrano. Pensei que retro-
cedía varios séculos, o propio
Lope de Vega teríao feito así,
representar os galegos como
individuos incultos,
necesitados, desestruturados,
rexeitados. 

Lembreime de Mabel
Ribera, do seu discurso na re-
cepción do Goya, non creo
que cando falaba da necesida-
de de que os nosos actores e
actrices fosen coñecidos fóra
do noso país estivese a falar
de papeis coma este. 

Xa sabía que esa serie é
baluarte de estereotipos e que
reproduce unha sociedade pa-
trialcal do século XXI, unha
sociedade en que o machismo
semella unha broma á que lle
sorrimos con simpatía, sen
que pareza pasar nada, non así
con Shin Chan, e certo é que
tamén reproduce
comportamentos machistas,
mais por que tanta polémica
con Shin Chan: porque só ten
cinco anos? Ou porque non se
axusta ao modelo moral
cristián (cuíño, cuíño ...)?

Que a serie dos Serrano
sexa unha caricatura non xus-
tifica para min que se sigan a
propor estereotipos
insultantes. Os galegos
diferenciámonos doutros
pobos por termos unha cultu-
ra diferente, un país rico mal
xestionado, a mocidade cami-
ño da emigración, e a estas
alturas da historia é inadmisí-
bel que se siga denigrando o
noso acento, a nosa identida-
de. Somos diferentes e
universais e a nosa forma de
ver a vida trascende
fronteiras, e así nolo
demostra Ramón Sampedro.
Que distintas as imaxes que
nos dan a serie e a película,
quizais porque, como di
Tamar Novás, tentouse tratar
con fidelidade e con respecto
a nosa realidade, fuxindo de
prexuízos extemporáneos e o
resultado foi este, a
admiración por unha historia
real que nos dá a exacta
dimensión da vida.

Mais hai quen teima en
representarnos como a cama-
reira galega que apenas sabe
falar castelán, que ten un fillo
de cada pai, incapaz para o
traballo, véndonos como per-
soas incultas e
desestruturadas, e sei que as
declaracións dalgún político
de idade avanzada afondan
nesta visión, mais o pobo non
é o político e xa deu mostras
de enorme dignidade. A tele-
visión reflecte a negación que
nos rodea: infraestruturas que
non chegan, fondos mal
xestionados, exclusión das
axudas por incendios
forestais ...

E en Galiza? En Galiza, os
galegos votan si.♦

Piden material
para unha
fita sobre
Manuel María

A.N.T.
AAsociación de Escritores en Lin-
gua Galega, a Asociación Sociope-
dagóxica galega, a CIG-ensino e a
Mesa pola Normalización Lingüís-
tica promoven a elaboración dun
documental sobre Manuel María
dirixido por Margarita Ledo e que
se poderá ver no outono deste ano.

Aínda que dispoñen dun fon-
do documental importante, a súa
andadura por todo o país ao longo
de moitos anos está tamén recolli-
da en imaxes e precisan dispor
desas imaxes –en vídeo, en súper
8, en fotografía...– para construír
unha película. Tamén se precisarí-
an grabacións en audio da súa voz
(lectura de poemas, conferencias,
entrevistas...) e todo o que poda
ser utilizado neste documental.

Os produtores fan unha cha-
mada a todas as persoas que te-
ñan nos seus arquivos persoais
unha grabación, unha foto, un de-
buxo ou calquera outro documen-
to visual ou sonoro de Manuel
María. Ofrecen uns medios de
contacto no teléfono 687 614 874
ou no correo electrónico (ma-
nuelmaria@as-pg.com)♦

Luísa Villalta.



Título: Os últimos fuxidos.
Autor: Xosé Fernández Ferreiro.
Edita: Xerais.

En Os últimos fuxidos Xosé
Fernández Ferreiro retoma o te-
ma da represión, continúa o an-
tes iniciado naquel exitoso
Agosto do 36,
que lle valera o
Xerais do ano
91. Como xa
desde o mes-
mo título se
indica, tráta-
se dunha no-
vela de fuxi-
dos, o que rati-
fican logo un-
has palabras
preliminares
do autor nas
que se fai re-
ferencia ao holocausto español,
particularmente cruento na Ga-
liza cunhas xentes (homes, mu-
lleres, cativos de poucos anos...)
que o único delito que comete-
ran eran teren ideas “mais ou
menos de esquerdas, cando non
por simples inimizades de tipo
familiar ou persoal” (8). Tal é o
caso de Roberto, Marcial e os
seus dous compañeiros, que se
viron obrigados a botarse ao
monte para non seren fusilados
polos homes do falanxista Gara-
bís. Son fuxidos que levan 14
anos na clandestinidade, o que
sitúa a acción por 1950, e, des-
pois de formaren parte da gue-
rrilla antifranquista, regresan á
serra da Corza coa intención de
teren cerca a familia (a Roberto
os falanxistas asasináronlle un
fillo, e a Marcial o pai), poder
ver os seres queridos. Son fuxi-
dos cansos de iren de aquí alá e
queren morrer preto de quen os
ama. A súa chegada alterará a
vida das xentes de Abades, pois
en canto no cuartel teñen noti-
cias disto ceiban outravolta os
cans da represión, interrogan,
chantaxean, rapan as mulleres,
non perden ocasión de mallar na
xente...

Constrúese así un discurso
a tres bandas mediante a inte-
racción das forzas represoras
por un lado, os fuxidos por ou-
tro e, no medio, as xentes de
Abades. Un discurso que nos
amosa dous tipos de vida dis-
tintos: a dos habitantes de Aba-
des, que ven a súa vida cotiá
condicionada polas contínuas
accións represoras, e a dos fu-
xidos, refuxiados en covas de
dificil acceso, unha vida que
dificilmente se pode chamar
así. Unha personaxe pon en
contacto os tres mundos, Ro-
bertiño, fillo de Roberto, mozo
de Abades que coñece moi ben
os camiños da Corza e que os
visita, e que será apresado po-
las forzas represoras. Ao seu
carón, Roxelio, un ex-garda ci-
vil, un ser anxelical, compren-
sivo. Serán os únicos axudan-

tes dos fuxidos. Constrúese así,
como dicimos, un discurso a
tres bandas, mais non se detén
especialmente en ningunha de-
las (o cuartel, na que menos),
deambula dunha noutra sen ex-
cesivo tempo que adicarlles
pois tamén ten que atender ás
analepses que dan conta do que
lles aconteceu antes de chega-
ren á Corza.

Nunha novela deste tipo, as
personaxes é de agardar que te-

ñan unha importancia capital.
Concretamente nesta resulta di-
ficil sinalar as máis salientá-
beis, as mellor configuradas.
Quizá as mulleres de Abades,
ou o crego D. Osorio. Porque
todas padecen de falta de credi-
bilidade, son moi pouco críbeis
xa desde uns parlamentos nos
que fan gala de vocabulario e
expresións impropios para a
súa condición, producíndose
nivelación estilística entre as

intervencións das personaxes e
a do narrador, isto ademais de
mostraren un exceso de ideali-
zación que tamén as penaliza.
Por outro lado, continuando co-
as personaxes, non son poucas
as veces nas que se lles enco-
mendan traballos que deberan
ser responsabilidade do narra-
dor. Un narrador que, como si-
nalamos, resulta pouco eficien-
te á hora de atender as diversas
caras do prisma, as diferentes
frontes da historia que relata.
Non desatendendo ningunha (a
inseguranza e temores da xente
de Abades, o heroísmo e tráxica
vida dos fuxidos, a maldade e
inquina dos represores) tam-
pouco decanta a novela por al-
gunha, de xeito que se perde
entre todas elas e todas resultan
un tanto insubstanciais.

Non é Os últimos fuxidos a
mellor novela sobre a guerra
(ou as consecuencias) do 36,
un tema que na nosa narrativa
xa conta cun considerábel cor-
pus, tanto en cantidade como
en calidade. Con todo benvida
sexa esta homenaxe aos fuxi-
dos, esta novela que, iso si, da-
rá un bo guión cinematográfi-
co. Benvido sexa este recorda-
torio de que na Galiza non hou-
bo guerra, o que aquí verdadei-
ramente houbo foi unha feroz
purga social de non afectos ao
ditador. Velaquí a explicación
de que na Galiza a guerrilla, os
fuxidos, tardasen tanto en desa-
parecer: non podían, conti-
nuando a represión.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Infancia
en Pontedeume
Os ollos da ponte, de Ramiro
Fonte, volve ao escenario que o
escritor eumés reflectira en
Os meus
ollos. Esta
non é unha
segunda par-
te, nin seque-
ra un avanzo
cronolóxico,
senón outra re-
visitación da
infancia en
Pontedeume,
un exercicio de
memoria na que
o autor deitou o mellor da súa
prosa. Viaxe á escuridade dun
tempo emocionante pero cheo
de pantasmas. Edita Xerais.♦

O dobre
Na Idade Media a caste dos
Soutomaior ramifícase pola cos-
ta galega en catro ponlas non
sempre ben relacionadas. Unha
delas, os Tris-
temil,
sacódense por
un asasinato
entre xemelgos
por causa dun
morgadío. As
pegadas do cri-
me van até o sé-
culo XIX.
Alberto Fortes
recupera en Tris-
temil unha historia gótica sobre
a imaxe do dobre, ese outro que
é coma nós sen ser nós. Edita
Sotelo Blanco.♦

O lobo quedou
coa carapucha
Kalandraka edita A verdadeira
historia de Carapuchiña, de
Antonio Almodóvar e Marc
Taeger. Neste
relato, com-
pendio de
todas as ver-
sións que se
fixeron do
mito recolli-
do por
Perrault, a
Carapuchiña
consegue fuxir do lobo a cam-
bio de perder a propia prenda
que lle dá nome. Amais do lo-
bo e a avoa, hai un gato ben
pavero neste conto.♦

Premio
‘García Barros’
Xerardo AgraFoxo gañou o
Premio ‘García Barros’ 2004
con Unha viaxe no Ford T. O
escritor e histo-
riador noiés
procura na
biografía do
estadouniden-
se Ernest
Hemingway
para construír
un relato sobre
o amor, os
segredos e o
paso do tempo.
Libro de
aventuras co poder evocador da
literatura. Edita Galaxia.♦

As
personaxes
son pouco
críbeis,
ademais de
mostraren
un exceso
de idea-
lización.

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

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

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

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

5. A XEIRA DAS ÁRBORES.
Teresa Moure.
Sotelo Blanco.

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

4. GRAMÁTICA PRÁCTICA
(MORFOSINTAXE).

Carme Hermida.
Sotelo Blanco.

5. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
XUNTA DE GALICIA.

Manuel Cao.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Memoria dos fuxidos
Fernández Ferreiro retoma a represión despois do 36

Xosé Fernández Ferreiro.



Nº 1.166

Do 3 ao 9 de marzo de 2005

Ano XXVIII

Título: Contos por palabras.
Autor: Agustín Fernández Paz.
Edita: Xerais.

Agustín Fernández Paz é, con
toda probabilidade, o escritor

que mellor conecta cos novos
lectores, cecais porque só tenta
describir o seu mundo ou ben
porque a súa produción literaria
abrangue estes
lectores .  De
todos os xeitos
certifican esta
afirmación o
número de edi-
cións das súas
obras ,  que o
converten nun
fito dentro da
l i teratura  de
xénero no país,
podendo aven-
turarnos a falar
dun escritor de
best sellers.

É evidente
que os escrito-
res de obras
para os máis novos son debe-
dores do ensino, mais o certo é
que Contos por palabras se
desmarca pola temática varia-

da dos relatos, pola apos-
ta da imaxinación e fan-
tasía, pola fina ironía e
humor que atopamos nas
súas páxinas mais sobre
todo porque o que narran
estes dez contos que for-
man o libro nada teñen
que ver co mundo infan-
til e xuvenil, agás que es-
tes tamén poden achegar-
se a súa lectura.

Nace o libro dunha
sinxela idea, a lectura
diaria dos xornáis e den-
tro destes a dos anuncios
por palabras. A partir des-
tes e coma se dun exer-
cicio ou dunha proposta
de A gramática da fanta-
sía, do Obradoiro Litera-
rio ‘Gianni Rodari’ se tra-
tase, o vilalbés constrúe
os relatos que nos levan
ao mundo do cómic, que
o autor coñece ben por
ser unha das súas grandes
paixóns, para nos presen-
tar un superheroe que xa
non exerce de tal, huma-
nizando a Spiderman aín-
da máis do que o fixo o
seu creador Stan Lee; un

vampiro en paro ou un
rotulista que está chan-
tado na realidade do pa-
ís e que, sen estriden-
cias, nos mostra o que
somos. Crítica irónica e
sincera sobre a coloni-
zación cultural. Nesta
nova edición, o autor
decidiu engadirlle dous
contos máis: Un máxico
negocio e Un doce em-
prego, que foron escri-
tos nas mesmas datas
que os outros mais fica-
ron fóra da primeira edi-
ción.

Contos por pala-
bras foi merecente no
seu tempo do premio
Lazarillo e foi incluído
na lista de honra do
IBBY, traducido a va-
rios idiomas agora coas
ilustracións de Enjamio
e nesta edición que coi-
do definitiva agardo
que siga a recolleitar o
favor dos lectores, co-
mo fixo dende a súa pu-
blicación.♦

XOSÉ FREIRE

Desmárcase
pola
temática
variada dos
relatos, pola
aposta da
imaxinación
e fantasía,
pola fina
ironía e hu-
mor que
atopamos
nas súas pá-
xinas.

Tempo exterior
Revista de Análise e
Estudos Internacionais

Nº 9. Xullo-decembro do 2004. 10 euros.
Dirixe: Xulio Ríos.
Edita: IGADI.

O Brasil de Lula centra as in-
formacións deste número. O
activista social Frei Betto
reflexiona
sobre o pro-
blema polí-
tico que re-
presenta a
fame.
Carmen Rial
e Milton
Rondó anali-
zan a política
social do
novo goberno
de centro-esquerda. André Sa-
bóia e José Gilberto Scandiuc-
ci buscan entender a
perspectiva histórica da políti-
ca de desenvolvemento social.
João Pedro Stedile dá conta da
relación entre os gobernos
brasileiros e a terra.♦

Eixo Atlântico
Nº 6. 2004.
Edita: Eixo Atlântico.

Este número adícase por com-
pleto a reflexionar sobre a po-
lítica e a administración na
Eurorrexión
Galicia-
Norte de
Portugal
desde dife-
rentes enfo-
ques. Para
iso, a revista
conta coas
sinaturas de
Enrique
Varela, Celso
Cancela, Mónica López, Argi-
miro Rojo, Álvaro López, Mar
de Santiago, Isabel Estrada,
José Antonio Palmeira,
Ramón Bouzas, Miguel Anxo
Bastos e Guillermo Márquez,
entre outros.♦

Encrucillada
Revista galega de
pensamento cristián

Nº 141. Xaneiro-febreiro do 2005. 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

No capítulo de estudos, Pedro
Castelao reflexiona sobre a
“antropoloxía teolóxica e a se-
xualidade” e Xosé Manuel
Caamaño repara nas relacións
entre sexualidade, amor e
vida. Soedade López explica
como
educar
para a se-
xualidade.
Andrés
Torres
Queiruga
achégase
ao
pensamento
de Amor
Ruibal e
Manuel
Suárez dá conta das dificulta-
des dos emigrantes galegos na
Arxentina. O Centre d’Estudis
‘Cristianisme i Justicia’ fai
unha reflexión sobre o proxec-
to da Constitución Europea.♦

Título: Polo camiño do incerto.
Autor: Antonio García Teixeiro.
Edita: Ediciós do Castro.

Con prólogo e ilustracións de
Xulio García Rivas ve lume o li-
bro de Antón García Teixeiro
Polo camiño do incerto. Libro
que consta
duns só poema,
dividido en ca-
tro partes (seis,
sete, doce e ca-
tro poemas,
respectivamen-
te) e mais un
epitafio.

O poema
evoca a erran-
cia do Vello
Camiñante: al-
guén decidiu
emprender un-
ha viaxe/ e
c o n v e r t e r s e
nun Vello ca-
miñante/ na
procura das chaves do Labirin-
to, e con ela as paisaxes dos lu-
gares por onde pasa, a natureza
e, en certa maneira, os homes.

A feitura dos poemas é di-
versa, ben que prima o verso
longo, de ton narrativo –ás ve-

ces dan a impresión de querer
ser épico, e didáctico–, con par-
tes en prosa poética máis que
poemas en prosa, intentanto
transcender o discurso a un pla-
no universal (sobre todo a ter-
ceira parte). Se ben hai poemas
nos que o ritmo está consegui-
do, debido, sobretodo, aos va-
rios rexistros utilizados polo po-
eta, moitas veces semella que en
troco dun ritmo baseado no
acento ou no verso, estea basea-

do máis na respiración do lector.
A visión que deita o autor é

á vez mítica e realista, polo que
o poeta, demasiadas veces, en-
trega un verso cheo de lugares
comúns: Faloulles de verdades
superpostas/ na crenza de que
as fragancias eternas/ lles dei-
xaran a configuración do acto
solemne; era o rostro da nenez/
o rostro da mocidade fuxida/ o
espello das promesas transpa-
rentes, etc.; de certo ton engola-

do: E aquela viaxe rematara
como lle estaban a indicar os
deuses que escribiran a histo-
ria inconclusa do Home”; No
medio dun vento baleiro/ que
move os adeuses/ un home
agarda./ Nas húmidas rúas do
medo/ que desmoronan distan-
tes perfís/ un home agarda;
etc., e das boas intencións soli-
darias dos poetas sociais,, “El
sabía si/ que buscaba o reflexo
dunha terra verdecente// húmi-
da sen neóns abanfantes./ Unha
terra na que os seus habitantes/
Chamados moitas veces infe-
riores/ transitaban teritorios
desafiuzados/ ignoraban silan-
deiros a súa historia/ e eran
manexados pola penumbra do
alleo. E ás veces, un certo me-
canicismo, leva ao poeta a arte-
llar versos que prefiren o poéti-
ca á razón: “Quixo pechar os
seus ollos/ e mirar coas man/
dun corpo –o seu–/ náufrago de
vontades clandestinas...

Malia os acertos parciais
–case sempre asolagados polo
conxunto– o lector decidirá se
por estes acertos pagou a pena
ler o libro enteiro.♦

X.G.G.

García Teixeiro,
entre o épico e o narrativo

Moitas
veces
semella
que en
troco dun
ritmo
baseado no
acento ou
no verso,
estea
baseado
máis na
respiración
do lector.

Ofrécese escritor de best-sellers
Reedítase Contos por palabras, grande éxito
de Agustín Fernández Paz

Antonio García Teixeiro.                                                              PACO VILABARROS

Agustín Fernández Paz visto por Calros Silvar.



—Se queres lavar a roupa, ven
comigo –di Rosita agarrando
un caldeiro. Antes, pasaremos
por anciás.

A galería de anciás, onde
se atopa o groso das reclusas
de máis de sesenta anos, sitú-
ase no andar baixo do cárcere.
Unha multitude de avoas, la-
bregas na súa maior parte,
apértase nas celas e polo pro-
pio corredor. Por que están
aquí? Moitas, porque tiveron
un fillo no Exército Republi-
cano. Outras, por lle daren o
seu voto á Frente Popular e
por ter manifestado dalgún
xeito a súa simpatía á Repú-
blica. Bastantes son porteiras
de Madrid (porque o franquis-
mo parece tela tomada coas
porteiras, ás que fai responsá-
beis de todo o ocorrido no
imóbel durante a guerra; hai
até un xulgado especial para
elas). Outras, simplemente,
non saben, como di Rosita,
“ná de ná”, nin entenden de
política. Un mal querer, unha
regueifa persoal cun indivi-
duo hoxe falanxista, tróuxoas
acó. Hai até unha anciá cam-
pesiña de 83 anos, denunciada
polo seu propio fillo, ao que
se negara a lle ceder en vida
as súas terras.

A unha voz de Rosita xor-
de unha anciá, alta, enxoita,
enteiramente vestida de ne-
gro, con saias anchas e man-
dil, o cabelo branco recollido
nun moño trenzado, verda-
deira estampa castelá.

—Déame a súa roupa su-
cia, nai —di Rosita abrazán-
doa. Vou lavar.

A anciá, sen unha palabra,
trae unhas prendas envoltas
nun gran pano de cadros. 

—Tiveches noticias de Pe-
dro?

Rosita suspira. Pedro é o
seu mozo. 

—Ningunha. As cartas de
Francia chegan mal. Ao mellor
botou outra moza... —di, inten-
tando brincar.

—Vaia por Deus! —suspira
a vella.

—Non sabía que tiñas aquí
a túa nai —dígolle á rapaza
mentres arredamos. 

Rosita detense. Por unha
vez, ponse seria. 

—Non é miña nai. Miña
nai morreu cando eu era no-
va. Esta avoa non me toca na-
da. Coñecina aquí, no cárce-
re. Ela tiña un fillo —o seu
único fillo— en Porlier e fu-
siláronllo. Cando o mataron,
a pobriña quedou atoutiñada.

Nin falaba, nin comía, nin
cousa ningunha. E eu, daque-
la, fíxenme a súa filla de cár-

cere e miro un pouco por ela,
e quéreme coma da familia.
Hai así moitas mozas que te-

ñen aquí unha nai de cárcere.
Que farían sen nós esas po-
bres vellas?♦
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As avoas

Atopar unha reclusa en Ventas
que teña sido maltratada e tor-
turada, non é difícil; o difícil
—por non dicir imposíbel— é
dar con unha que puidese fuxir
sen recibir sequera as labaza-
das de ritual. 

Paus e correntes eléctricas
son as dúas variantes máis co-
múns da tortura. En xeral, as
torturas están destinadas a fa-
cer cantar as vítimas, a tentar
obrigalas por estes procede-
mentos a denunciaren outros
antifranquistas. Pero hai moi-
tas veces en que as torturas te-
ñen un carácter simplemente
gratuíto e son a expresión dun-
ha xenreira feroz e dun sadis-
mo que raia na tolemia.

Aquí están algúns botóns
de mostra:

Estiven a falar con Elena
Cuartero. Elena, que ten máis
de cincuenta anos de idade,
anda polo cárcere apoiándose
penosamente nunha cadeira
que empurra ante si, xa que
non posúe as muletas que lle
serían indispensábeis. A cada
paso que dá o seu rostro se
crispa de sufrimento e morde
os beizos para non berrar de
dor. Rompéronlle a columna
vertebral por tres sitios. Elena
Cuartero, anarquista, está con-
denada a morte.

—Varios policías pegáron-
me até cansar —explícame.
Desfeitiña polos paus, obrigá-
ronme a subir a unha escaleira
de man para limpar unha bu-
farda. Cando estiven arriba,
quitáronme a escaleira. O re-

sultado, xa o ves. Os policías
pretenderon que intentara sui-
cidarme. Sei que me matarán,
que non me salva nin a paz nin
a caridade, mais quero que to-
do o mundo saiba o que fixe-
ron comigo. 

Noutra galería atópase Ne-
ves C. A esta muller fixéronlle
numerosas incisións na vulva,
con axuda dunha navalliña e
zarrapicáronlle as feridas con
vinagre e sal. Espida e a ver-
gallazos, entre gargalladas e
obscenidades, obrigárona a
correr, divertíndose ao ver co-
mo andaba coas pernas moi
abertas. —Parece unha ra —
berrábanlle.

A unha avoa de máis de se-
tenta anos obrigárona a montar
en bicicleta. A pobre anciá caía

unha e outra vez, enchéndose
de contusións. O suplicio con-
tinuou así até que lle fractura-
ron un brazo. 

A Maruja G. pegáronlle sen
cesar para que dixese o para-
doiro de seu home, antifascista
destacado. Fartos de lle pegar
sen resultado, rociárona con
gasolina e prendéronlle lume.
Un dos policías, horrorizado,
botoulle unha chaqueta e isto
salvoulle a vida, pero o seu
corpo, as súas mans e o pesco-
zo non son máis que costuróns
informes. Os seos, sobre todo,
non teñen forma humana. —Se
algún día teño un fillo —dime
con tristura— xamais poderei
amamantalo. Maruja ten vinte-
trés anos. 

Asañáronse, sobre todo, co-

as mulleres preñadas. A moitas
delas fixéronas abortar a paus.
“Botaralo pola boca”, berrá-
banlle a unha muller nova, en
avanzado estado de xestación,
mentres lle propinaban nume-
rosas patadas no ventre. A mu-
ller, Carmen P., abortou e des-
de entón sofre de horríbeis do-
res abdominais.

Canto ás correntes eléctri-
cas nos pulsos, nos dedos —
“ímosche regalar a pulseira e
mais os aneis”, adoitan anun-
ciarlles ás vítimas— nos órga-
nos xenitais ou nos bicos do
peito, acompañadas dun bo
caldeiro de auga para aumen-
tar a potencia da corrente, iso
é cousa tan frecuente que se-
ría imposíbel citar todos os
casos.♦

Moderna inquisición

Mercedes Núñez declarando contra os responsábeis da Gestapo en Carcassonne (Francia).

Mercedes Núñez, voz de muller presa

O próximo 14 de abril cúm-
prense sesenta anos da libera-
ción do campo nazi de Ra-
vensbruck. Nunca como aquel
día vira Mercedes Núñez a
morte tan de perto. Sabía que
ningunha enferma saía de alí
con vida e o seu destino inevi-
tábel era a inmediata cámara
de gas. Era aquela a data dou-
tro aniversario, o da Repúbli-

ca, un día que permanecería
imborrábel na súa memoria.
Quedaríalle aínda un longo
exilio en Francia pero a súa
volta a Galiza pasaría os seus
últimos anos explicando o ho-
rror do holocausto en centros
de ensino e asociacións e tra-
tando de reunir o listado de
galegos que pasaron polos
campos de exterminio desde o seu cargo de representante na

Galiza de Amical de Mathaus-
sen. Non sería a primeira vez
que Mercedes Núñez abandei-
raba unha loita contra o es-
quecemento. No seu exilio
francés escribe “Cárcere de
Ventas”, un extraordinario
memorial das presas do fran-
quismo que en breves días po-
rá nas librarías Edicións A
Nosa Terra. “Explícalle aos da
rúa o que viches aquí” a frase
coa que se despide dela unha
das reclusas bátelle na cabeza
ate que uns trinta anos despois
pon por escrito algúns dos
episodios máis crueis da re-
presión pero tamén historias
de poderosa solidariedade

carcelária. Filla dun emigran-
te galego en Cataluña, Merce-
des Núñez naceu en Barcelo-
na e é nesa cidade onde come-
za unha militancia comunista
que a fará fuxir a Galiza logo
do trunfo do golpe militar.
Presa na Coruña, pasará no
madrileño cárcere de Ventas
un tempo de prisión que dei-
xará boa pegada na súa vida,
partindo a súa biografía para
sempre. Mercedes continuará
no exilio francés a sua traxec-
toria na resistencia contra a
ocupación nazi, actividade
pola que de novo será apresa-
da e conducida ao inferno que
foi Ravensbruck.♦

A.N.T.
Cárcere de Ventas, de Mercedes Núñez, é un testemuño de referen-
cia para coñecer o interior dos cárceres do franquismo e un docu-
mento excepcional que descobre a represión exercida polo réxime
sobre as mulleres, tan poucas veces contada. Adiántanse aquí dous
capítulos desta obra que se publica dentro da colección Mulleres de
A Nosa Terra, cun amplo prólogo introdutorio de Carme Vidal.



Que significa este premio pa-
ra a súa carreira?

Supón unha axuda enorme
tanto persoalmente como para
a promoción e venda de discos.

En Aire Latino, o disco
polo que recibiu o Grammy,
recolle obras de compositores
sudamericanos. Que particu-
laridades ten?

Trátase dunha selección de
obras coñecidas de autores clá-
sicos ou case clásicos. Son te-
mas moi fáciles de escoitar e
que nos achegan o ambiente
sudamericano.

O seu pai acompañouno
nos primeiros pasos. Como
eran as súas clases?

El corrixíame os erros, fací-
ame diversas suxerencias, ensi-
nábame a ler música... e xuntos
sacabamos moitas cancións de
oído. Pero tecnicamente el non
sabía moito, foron os profeso-
res que tiven despois quen ma
ensinaron.

Cal dos seus profesores o
marcou máis?

José Tomas, de Alacante.
Coñecino en Música en Com-
postela, uns cursos que realicei
no ano 1974.  Dende entón
considéroo o mellor profesor
que tiven.

Bach, Scarlatti, Tárrega...
forman parte do seu reperto-
rio. Que criterios segue para
escoller cada programa?

Gústame interpretar a moi-
tos compositores, pero cada
CD comprende exclusivamente
un só estilo para dedicarlle
moitos meses de estudo e em-
paparme ben dese estilo até
que me sinto preparado para a
gravación.

A guitarra clásica é un
instrumento arraigado na
cultura popular española.
Cal é o panorama actual?

A verdade é que en España
existe un amplo público segui-
dor deste instrumento. Sen em-
bargo, noutros lugares aínda se
está loitando para que sexa va-
lorada e para a xente moza con-
tinúa sendo difícil facer unha
carreira concertística porque
non hai tantos concertos e o ni-
vel é altísimo.

Como evoluciona a inter-
pretación guitarrística?

Actualmente hai un nivel
moito máis alto ca hai un sécu-
lo, en parte polas gravacións.
Antes as gravacións eran en vi-
vo, con todos os erros que con-
leva un concerto. Hoxe coas
técnicas que hai na gravación
fanse marabillas, pois se al-
guén grava algo no norte do
Canadá todos o coñecemos de
seguido. Isto fai que teñamos
que tocar mellor, xa que saben-
do o nivel que hai, os concer-
tistas vémonos obrigados a
acadalo.

Cal considera a mellor es-
cola para formar guitarristas?

España está case na diantei-
ra, pero tamén en Italia ou en
Alemania hai xente nova cun
alto nivel; en Los Ángeles hai
un grupo de profesores exce-
lente; en China un nivel técni-
co alucinante porque traballan
moitísimo... Pero é un fenóme-
no que non está estendido ao
longo de todo un país; pola
contra trátase de puntos con-

cretos dispersos en varios paí-
ses. Eu sempre aconsello aos
alumnos que tendo a carreira
feita en calquera conservatorio
vaian a outros países a perfec-
cionarse. 

Cales son as principais di-
ficultades técnicas da guita-
rra?

O feito de que a guitarra se-
xa un instrumento con pouco
volume, onde os fallos soan ca-
se máis forte que os acertos é
un grande inconveniente. É
moi fráxil neste senso. Os ruí-
dos que existen en todo instru-
mento, por exemplo, os das un-
llas ao rozar coas cordas, soan
moi forte en comparación coa
notas boas. Por esta razón a
guitarra é difícil de tocar en pú-
blico. Ademais durante a for-
mación dáse un grande salto
pasando directamente de estu-
dios moi básicos a un reperto-

rio moi difícil. Noutros instru-
mentos a evolución faise con
máis suavidade, pois teñen
obras que, aínda sendo tecnica-
mente fáciles, resultan bonitas.
Pero na guitarra case todo o bo
require certo nivel técnico para
facer algo de calidade.

É suficiente o repertorio
clásico escrito directamente
para guitarra ou o concertis-
ta vese obrigado a arranxar
constantemente obras dou-
tros instrumentos?

A guitarra é un dos instru-
mentos con máis repertorio, si-
tuado só por detrás da clave. O
que pasa é que como non quero
pasar toda a vida sen tocar
Bach ou Scarlatti teño que co-
ller obras doutros instrumentos.
O mesmo Bach adaptou unha
suite de violoncello para o laud,
que era o máis semellante que
había á guitarra no seu tempo.

Hai guitarristas que só tocan
obras de guitarra. Eu tomo a de-
cisión de arranxar unha obra
doutro instrumento en base a un
feito: se cando a paso á guita-
rra, esa obra perde non a fago.
Se alomenos gaña tanto como
perde, se engade algún aspecto
novo, entón si que a fago.

Cal é a mellor época para
a guitarra nos eidos do reper-
torio e da técnica?

O século XX, pois é cando
se fixeron máis obras, onde in-
cluso compositores non guita-
rristas compuxeron para este
instrumento. Hai moitas obras
que aínda non foron tocadas,
que non todo o mundo quere
facer. No XIX tamén hai moito
escrito, pero a maioría son mi-
niaturas seguindo o estilo de
Schubert que, en xeral, non te-
ñen grande nivel.

No tocante á música clási-

ca, por que o público prefire
música doutras épocas (do
Renacemento, Barroco, Cla-
sicismo...) rexeitando a con-
temporánea?

Hai diversas causas. A fa-
miliaridade é unha delas. En
xeral, á xente gústalle escoitar
cousas que xa coñece, que non
estean fóra da súa experiencia
sonora, aínda que os hai que
precisamente o que ansían é ser
sorprendidos. Por iso moito do
repertorio queda reducido a
Mozart e pouco máis, o que o
pon moi difícil aos composito-
res de hoxendía, quen por outro
lado deixaron atrás ao seu pú-
blico. As artes visuais avanza-
ron porque están ao noso arre-
dor. Por exemplo, se ti vas a un
hotel facilmente te atoparás
cun cadro moderno, non figu-
rativo... é algo normal. Pero na
música non pasa isto. É raro
que escoites música atonal en
cine ou na publicidade, e por
iso non hai avance. Fallan as
“relacións públicas” da música
contemporánea que fagan que
a xente realice o esforzo de es-
coitar este estilo de música. 

Aínda así existe un gran
desinterese pola música clási-
ca en xeral, sobre todo, no
público xuvenil...

Se queres un público de
masas hai que facer outro tipo
de música como U2, Duran
Duran.... pero a música clásica
ten un público e se hai promo-
ción a xente vai. Pero claro,
Madonna fai un concerto e gás-
tase moito diñeiro en promo-
ción, sen embargo toca un
grande pianista e non se fai ese
mesmo esforzo promocional,
polo que estamos tamén diante
de razóns comerciais. De todos
modos, o meu público é, sobre
todo, xuvenil.

Considera importante
que calquera músico teña
certas nocións dun instru-
mento harmónico?

Todo músico que toca un
instrumento melódico debería
tocar un harmónico e vicever-
sa. A harmonía compréndese
mellor se a tocas. Ademais se o
alumno vai ser profesor de es-
cola ou de música en xeral ser-
ve de moito ter certas nocións
básicas para realizar acompa-
ñamentos. 

Fáleme do seu último dis-
co, Lendas españolas.

É unha compilación de
obras de catro grandes guita-
rristas e compositores do sécu-
lo XX: Emilio Pujol e Miguel
Llobet, alumnos de Tárrega e
os compositores para guitarra
máis importantes antes dos
anos corenta e Andrés Segovia
e Regino S. de la Maza, que
destacaron despois destes anos. 

Cal é o seu próximo pro-
xecto?

Facer un disco de música
do Renacemento.

Defina a música
É unha das grandes artes

que nos toca un nervio, unha
emoción que as outras non son
quen de tocar... chega ao cora-
zón doutra maneira. É, sen dú-
bida, a arte máis misteriosa. A
música é unha linguaxe sinxela
que todos entendemos sen sa-
ber o que entendemos.♦
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David Russell
‘A música é a arte máis misteriosa’

SILVIA ROZAS GARCÍA

Grammy ao mellor intérprete solista de música clásica sen acompañamento
de orquestra. Este premio consolida definitivamente a quen xa estaba consi-
derado un dos máis talentosos intérpretes da guitarra clásica. Gañador de nu-
merosos concursos internacionais como o de Alacante, o José Ramírez de
Santiago de Compostela ou o premio Francisco Tárrega, entre outros, este
escocés afincado en Nigrán considera que “para ser concertista precísa-
se sorte, unha técnica limpa e, sobre todo, moita personalidade musical”.



A.N.T.
A lingua galega que ocupa
unha parte menor, pero sig-
nificativa, dos diálogos de
Mar adentro, soou en Holly-
wood. O filme de Amenábar
mereceu o oscar á mellor pe-
lícula en lingua non inglesa. 

O director español, de orixe
chilena, Alejandro Amenábar,
demostrou con Mar adentro
que é capaz de ver o obvio. En
concreto, que Galiza posúe
mundos propios factíbeis de
contar. Fronte a unha pleiade
de autores (cineastas ou escri-
tores) que preferiron pasar por
alto o noso país ou que o usa-
ron como recurso folclórico,
Amenábar demostrou que ter
sensibilidade a este respecto
non é tan difícil, nin converte
o produto en algo raro. O di-
rector de Mar adentro ache-
gouse á realidade galega sen
complexos e captouna sen di-
ficultades. Todo un exemplo
para outros, mesmo para al-
gúns nacidos na propia casa.
Co galardón norteamericano,
o xove director renovou a ve-
lla máxima de que o universal
comeza no local. 

Grazas a este premio, al-
gúns nos Estados Unidos pode-
rán descubrir así que no Estado
español hai algo máis que sol e
touros e que a estética –con to-
do o aprezo que mereza– almo-
dovariana. O humor de Sampe-
dro, o tetrapléxico filosofante,
sitúase de cheo no eido da “ra-
zón galega” que analiza o an-
tropólogo Marcial Gondar, se-
guindo a liña antes trazada por
García Sabell ou Celestino Fer-
nández de la Vega, na súa teo-
ría sobre o humor autóctono.
Amenábar, que quería en prin-
cipio rodar o filme noutro país
e en inglés, cambiou de opi-
nión ao ler os textos de Sampe-
dro e ao coñecer o mundo que

o rodeaba. Ver o que outros
non ven –por moito que resulte
obvio– é un mérito dos artistas,
igual que na fábula de O rei es-
pido. Amenábar é ademais ar-
tista porque foi quen de recrea-
lo nunha moi boa película, ro-
deado de actores que souberon
entendelo. 

O cuarto do tetrapléxico,
cos seus discos, os seus libros,
e a súa familia, merece pasar á

historia das artes, igual que o
salón submarino do capitán
Nemo, o gabinete do doutor
Caligari ou o cuarto no que
escribía Enmanuel Kant. He-
roes reais ou de ficción que
expresan unha teoría do mun-
do e que neste caso ten bas-
tante que ver coa visión da vi-
da e da morte propia dos gale-
gos (aínda que, por suposto,
non só deles). 

A película máis premiada
foi, por outra parte, a de East-
wood, unha obra que non está á
altura das anteriores do mesmo
director. Un premio que só se
entende se o que se quere é ga-
lardoar máis unha vez esta eta-
pa madura do antigo vaqueiro
almeriense. Os oscars non po-
den disimular que detrás de
Million dollar baby pouco
máis hai que tópicos do xénero

e diálogos manidos, iso si en
versión feminina e cun final
engadido sobre a eutanasia
que, por unha casualidade, en-
laza o filme de Eastwood co de
Amenábar. É, en todo caso, o
único punto en común entre
ambos. As visións do tema re-
sultan esteticamente (aínda que
non eticamente) opostas, con
resultado claramente favorábel
ao director español.♦
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A lingua de Rosalía nos Oscars
Hollywood premia dúas películas sobre a eutanasia

A.N.T.
Precedido de grande éxito en
Alemaña e da crítica negativa
de Wim Wenders, estreouse en-
tre nós O fundimento, película
que recrea os derradeiros días
de Hitler no seu bunker de Ber-
lín, asediado pola artillería rusa.

O máis interesante da súa
exibición é sen dúbida a grande
afluencia de público e o silencio
que se observa en todo momen-
to na sala. O filme consegue que
a atención non decaiga, mesmo
en esceas parsimoniosas, ro-
dadas case en tempo real, e en
medio dunha atmosfera claus-
trofóbica que lembra o cine de
submarinos dos sesenta, batidos
polas cargas de profundidade.

Cabe sospeitar contodo que
o interese do espectador vai
máis alá da eficacia narrativa de
Hirschbiegel. Aínda que semelle
extraño é moito o que se ignora

sobre o nazismo e de rebote po-
deríase dicir que é moito tamén
o que se ignora sobre o nazismo
propio, é dicir o franquismo.

O fundimento ten a virtude
de presentar un Hitler críbel,

humano, como non podía ser
menos, familiar dentro do que
daba de si a situación de emer-
xencia, o que nos permite ana-
lizar mellor as razóns de ser do
fenómeno nazi. 

Unha propaganda que co-
mezou en 1945, e que vehicu-
lizaron nomeadamente os nor-
teamericanos, esforzouse en
facernos crer que o de Hitler
era un asunto extrahumano,
propio dunha maldade irracio-
nal. O nazismo ficaba así ex-
cluído da análise, da compren-
sión das causas e do establece-
mento de complicidades.

Esta película, moi cinxida
ao que pretende narrar, eses úl-
timos días da guerra, non evita
non embargante (e pese ao que
diga Wenders) algúns pertinen-
tes punteos que contextualizan
os feitos. Goebbels pide resis-
tir uns días máis o ataque so-
viético para así negociar con
Eisenhower. Hitler lembra que
o seu esforzo “non foi só por
Alemaña” (tamén por esas
“democracias decadentes” in-
capaces de opoñerse con efica-

cia ás “hordas asiáticas”). Go-
ebbels, outra vez, lembra que
xa venceu os comunistas en
Berlín (referíndose probabel-
mente á revolución esparta-
quista do 18 que, como reac-
ción, deu pulo e apoios, ao na-
zismo emerxente). 

O fundimento é unha obra
ben realizada que ten a virtude
de romper a clausura, estable-
cida sobre todo desde o outro
lado do Atlántico, contra toda
comprensión non irracional do
fenómeno nazi.

Cantos dos espectadores que
vén estes días a película ignora-
ban que o Berlín nazi foi tomado
polos soviéticos e non polos nor-
teamericanos? Cabe lembrar
que, hai algúns anos, unha maio-
ría de xaponeses respondeu a un
inquérito dicindo que as bombas
de Hiroshima e Nagasaki foran
guindadas polos rusos.♦

O fundimento rompe a imaxe irracional de Hitler

O actor suízo Bruno Ganz no papel de Adolf Hitler.

Alejandro Amenábar durante a rodaxe de Mar adentro.



O pasado venres 25 de febreiro
vía a luz no Teatro Principal de
Pontevedra un novo proxecto mu-
sical que abre unha nova vía den-
tro do folk feito en Galiza ache-
gando a nosa tradición aos sons
americanos. Nun momento no
que os grupos folkis non esque-
cen buscar relacións con Irlanda e
con Escocia e enlatalas cun verniz
galego, o gaiteiro Óscar Ibáñez
arríscanse no co seu novo grupo,
Óscar Ibáñez & Tribo, a procurar a
raíz das dúas bandas do Atlántico. 

Nacido en Pontevedra hai vinte
e oito anos, Óscar Ibáñez sempre
foi unha gran esperanza dentro da
nova xeración de gaiteiros, mais
tardou algún tempo en presentar o
seu proxecto máis persoal. “Vivi-
mos nun momento de incerteza
que fai moi difícil emprender inicia-
tivas diferentes”. A crise do disco, a
piratería e o desfase entre a bo-
nanza das gaitas hai unha década
e o baixón que atravesa o folk na
actualidade non ofrecían grandes
expectativas de futuro. “A todos
nos gustaría vivir da música pero a
realidade é outra. No boom subí-
ronse ao carro moitos grupos e
lanzáronse moitos produtos que
non se chegaron a estabilizar no
mercado. Non se acadaron os re-
sultados esperados e agora as dis-
cográficas non invisten nas novas
propostas e pídennos aos grupos
que afrontemos todos os gastos
para que eles só teñan que ocu-
parse da distribución”. Máis preo-
cupado pola súa formación acadé-
mica e polo seu enriquecemento
musical, durante anos o gaiteiro
pontevedrés impartiu clases como
mestre de gaita, primeiro en dife-
rentes concellos e asociacións cul-
turais do país e a partir de 1997, no
exterior a través da colaboración
que mantivo co Consellería de
Emigración da Xunta de Galicia.

Santiago de Chile, Lima, Ca-
racas, Curituba, a Valencia vene-
zuelana, México, Zürich, Xenebra,
Nova York, Londres ou Buenos Ai-
res deixan nel unha pegada da
que é debedora en gran medida a
música do seu novo proxecto.

Óscar Ibáñez preferiu madurar
o proxecto e lanzalo agora “aínda
que esta sexa unha época mala”.
E parte cun pasaporte de luxo, ter
sido o único gaiteiro que en públi-
co tocou a gaita de Perfecto Fei-
xoo en moito tempo. Aconteceu no
Teatro Principal o pasado ano, coa
presentación do disco Aires da Te-
rra, dentro das actividades conme-
morativas do centenario do disco
galego. Para o gaiteiro a experien-
cia foi “incríbel” se cadra por ese
halo “sagrado” que envolve todo
aquilo tocado pola man dunha das
figuras centrais da gaita en Galiza.

América como destino 

Seducido por América e pola fer-
venza musical orixinada pola emi-
gración galega e polo seu retorno
e coa idea de rachar en certa me-
dida o tópico que asocia o folk co
mundo celta, o gaiteiro comeza a
poñerse en contacto con músicos
destacados do ámbito galego, con
traxectorias consolidadas e moi
coñecedores da linguaxe do folk
para darlle forma ao proxecto. 

O repertorio do novo grupo se-
mella unha radiografía na que se
poden ver cada un dos puntos do
mundo no que Óscar Ibáñez asen-
tou a súa gaita. “O noso repertorio
abarca sonoridades europeas, vin-
culacións do mundo celta, froito da
miña participación no Festival de
Lorient, pero sobre todo están pre-
sentes sons de América, tangos,
habaneras. É unha sorte de baru-
llo musical pero representa o que
foi a miña traxectoria”

Pero Óscar Ibáñez & Tribo é
unha iniciativa que vai máis alá
deste gaiteiro. Acordeón, guitarras,
baixo e percusión complementan
un proxecto que non pretende un-
ha formación de moitos músicos e
que procura unha sonoridade dife-
rente, máis limpa e cun certo ca-
rácter minimalista. Deste xeito, Lu-
cía Martínez, percusionista noutro
tempo de Mercedes Peón e de
Romaní, X. Luís Lorenzo discípulo
de Xurxo Romero e Paco Charlín,
o acordeonista Fernando Fraga,
que formou parte do grupo de Car-
los Núñez, e Carlos Calviño son a
outra cara de Óscar Ibáñez o ros-
tro marcado da tribo.

Definen o seu traballo como
música de raíz atlántica, feito
que lles permite ampliar os seus
horizontes nunha fusión cultural
sen límites. E o seu propósito
non é outro que o de fusionar a
música latina e a celta a través
da galega, unha viaxe sonora
chea de orixinalidade e creativi-
dade. “Hai dúas partes que até
agora se entendían moi diferen-
tes, por un lado do Atlántico Eu-
ropa e polo outro o mundo ame-
ricano, sempre separados, mais
existe moita vinculación e o que
se levou de Europa nas coloniza-
cións está moi presente nas mú-
sicas tradicionais destes pobos.
Penso que chamarlle música de
raíz atlántica e xuntar estas dúas
beiras é moi interesante”.

Gaitas do XXI

A moitos pode chocarlles que uns
músicos nacidos e crecidos nun
terreo estritamente tradicionalista
aposten pola mestura de sons
que van máis lonxe do que a or-

todoxia permite. “Somos gaiteiros
do século XXI, non podemos vivir
cunha ollada retrospectiva, se-
nón que debemos utilizar esta
mirada para desenvolvernos nes-
te tempo como músicos actuais”.

Nun momento no que a in-
dustria do disco lle vira as costas
á música que non é comercial ,
sacar un disco para o grupo é un
proxecto “que nos fai ilusión pero

que aínda está lonxe”. “O que
queremos agora é facer un bo
traballo. Esperamos que nalgún
momento saia unha proposta
digna. Agora ninguén se fai rico
cun disco, pero un traballo disco-
gráfico sérveche de escusa para
dar concertos e que te coñezan”.

Para Óscar Ibáñez o camiño
que debe seguir a gaita neste no-
vo século ten unha parada pri-

mordial nas portas das institu-
cións públicas. “A administración
debe apostar e investir máis no
proceso de educación e de for-
mación dos novos músicos e non
tanto nos concertos subvenciona-
dos, que en ocasións puntuais es-
tá ben, pero como tendencia orixi-
nan o problema de que acostu-
man ao público a ir de balde e a
infravalorar o labor do músico”.♦
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ÓSCAR IBÁÑEZ,
un gaiteiro aos dous lados do Atlántico

MAR BARROS

Gran promesa dentro da nova xeración de gaiteiros, Óscar Ibáñez vén de pre-
sentar en Pontevedra o seu proxecto máis persoal, Óscar Ibáñez & Tribo co que
pretende irmandar a música latina e a celta a través da galega e da emigración. 

MIGUEL VIDAL



Por que titula a mostra Coexis-
tencias pacíficas?

É un termo recollido da Guerra
Fría, de cando os EE UU e os rusos
chegan ao empate atómico, sen po-
der avanzar. Esa sensación de non
poder mover peza é a esencia do
meu traballo, aplicada á sociedade
contemporánea. O fío condutor de
todo o proxecto é esa represión, esa
paz forzosa referida ás persoas.

Que se vai atopar a xente
que se achegue a mostra?

A exposición consta de foto-
montaxes, debuxos dixitais e un
vídeo. As fotomontaxes titúlanse
Tácticas de salchichón, que tamén
tomei da linguaxe da Guerra Fría e
que fai referencia a estratexia dos
rusos para acadar con pequenas re-
bandas de poder, pequenas partes
de territorio para facerse co con-
trol global. Nestas imaxes presen-
to personaxes de diferentes profe-
sións. O que quero transmitir é co-
mo a especialización no traballo
na época contemporánea pode
verse como unha táctica de salchi-
chón, que toma pequenas partes
das nosas vidas establecendo un
control xeral. Co título Polaris, os
mísiles que estaban sempre dis-
postos a ser lanzados, presento un-
ha serie de debuxos dixitalizados,
con personaxes acoutados por un-
has liñas e números. Son un refle-
xo de cómo toda unha serie de co-
tas interiorizadas na nosa socieda-

de estannos a limitar. O que me in-
teresa transmitir é a influencia dos
medios de comunicación nas nosa
vidas, no noso xeito de interactuar
co entorno. A medida que avanza a
tecnoloxía, especialmente o audio-
visual, vaise transformando a rea-
lidade Neste contexto semella que
somos máis manipulábeis a través
da comunicación. Tendemos a
confundir a realidade coa imaxe
da realidade. Imos convivindo con
esa información e perdemos con-
tacto coa realidade, vivimos a rea-
lidade a través da información. 

Fai unha crítica feroz aos
medios de comunicación.

Non quero parecer apocalíp-
tico pero é unha cousa que perci-
bo. Agora estou vivindo en Ma-
drid, e alí vese mellor todo este
acoso mediático e a relación de
poder que se establece entre as
persoas e os medios.

Ao seu ver como sería esta
relación?

Unha relación de confusión.
Coido que estamos acostumados
a ler toda a información como se
se tratase dun texto literario. Pe-
ro existen medios como a televi-
sión que engloba este aspecto e
moitos outros e nós pretendemos
descifrala coma se fose un libro. 

É a arte unha boa canle pa-
ra a crítica?

Boa como calquera outra. A
arte non responde a uns fins que

non sexan outros que os do pro-
pio artista e isto é un seguro. Esa
sinceridade non a está presente
noutros medios.

Mestura fotografía, vídeo e
debuxos dixitalizados, por que
opta por esta vía?

Como todo tende ao dixital e
vivimos nun barullo de tecnoloxía
coido que esta é un bo xeito para
falar do tecnolóxico. Pero hai que
ter coidado porque moitos artistas
acaban  engulidos polas propias
tecnoloxías e ao final as obras son
máquinas complexísimas. Eu sigo
a Picasso cando dicía que a arte é
unha mentira para contar a verda-
de. Tomo a mentira do dixital pa-
ra achegarme á realidade.

Como valora a nova crea-
ción en Galiza?

Falta dinámica e achegamen-
to dos novos artistas aos centros
de exposición. Existe unha ca-
rencia de diálogo entre diferen-
tes sectores, entre os políticos, os
xestores, os artistas. Neste senti-
do, estamos un pouco parados. 

Como pode vivir un artista
á marxe das galerías e das ins-
titucións?

É difícil. Eu sobrevivo a base de
bolsas e dalgunha venta. Así pouco
a pouco vou desenvolvendo pro-
xectos, pero está claro que o comer-
cio está aí e hai que comer de algo.

Empezou Belas Artes en
Pontevedra, que pensa que su-

puxo a creación desta facultade?
É necesario que existan dife-

rentes núcleos e o de Pontevedra
é un máis. Para min Pontevedra
foi unha experiencia moi enrique-
cedora, porque ao ser un lugar pe-
queno posibilita o diálogo. Iamos
dunha casa a outra dos compañei-
ros, comentando o que estabamos
a facer, experimentando. Isto na
Complutense non sucede. 

Primeiro estivo en Alemaña
e agora en Madrid. É necesario
saír de Galiza para facerse un
oco na arte?

Para acadar un oco non ten
por que ser necesario, só tes que
estar nos circuítos, pero para for-
mación si.

Que papel deben xogar as
institucións no referido á arte?

Fomentar o diálogo a nivel
nacional e internacional e con-
fiar nos novos artistas con pro-
xectos interesantes, dándolle pé
para realizar novos traballos, que
non todo se acaba no cubismo.

E o sector privado, coida
que se arrisca moito creando
premios e bolsas?

Supoño que existe certa com-
pensación. A xente que se benefi-
cia delas é porque está sempre tra-
ballando e ten unha traxectoria
destacada. Asumen un risco pero é
pequeno. Preséntase máis como
un investimento, é como unha sor-
te de compra que se revaloriza.♦
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Morrer
de mar 
MARICA CAMPO

Durante un curso
enteiro desterrei a
palabra mar da miña

aula, no colexio de Xove.
Foi en 1984 ou en 1985,
agora non o lembro con
exactitude. Pouco tempo
antes, un cargueiro francés
partira en dous, perto das
Cíes, un pesqueiro de
Morás e foran moitos os
mariñeiros de alí mortos no
sinistro. Mais o mar entraba
a cadora na clase, estaba en
todo e era todo, como a
negra sombra rosaliana, nas
pupilas abraiadas de varios
dos meus alumnos. Desde
aquela, o rostro de todos os
naufraxios ten os ollos
daqueles rapaces e rapazas
aos que furtei, quizais
equivocada, cada lectura de
relatos ou poemas que
falasen do mar.

Talvez hoxe non tivese
feito así. A dor, cando non se
nomea, encístase nos
recunchos máis escondidos
da alma e xa nunca se pode
desbotar. Hoxe, se cadra,
habiamos ler na aula textos
tan fermosos como un de
Antón Cortizas  que  conta
como o Urco arrastra os
mariñeiros: “...sentes como
os ollos se che van
convertendo en mar aos
poucos. E logo ...e logo...unha
onda xigantesca envólvete, e
o corazón retúmbache como
se as ondas estivesen a bater
nunha furna. Logo míraste
no espello do mar e veste
convertido en mascato. E
sentes que te alongas voando
cara ao horizonte”. 

Son, desde o ano 2000,
oitenta e nove os mortos en
naufraxios de pesqueiros do
estado Español, arredor de
cincuenta en barcos galegos.
Temos, xa que logo, unha
triste e alta cota que, por
desgraza, non pesa á hora
de negociar en Bruxelas.
Mais ten que pesar na nosa
conciencia de pobo.
Sabermos que os mariñeiros
son auténticos heroes
porque se enfrontan cada
día ao máis bravo dos
touros. Non teñen a
consideración social dos
toureiros. Estes cobran
cifras millonarias por
maltratar un animal,
aqueles reciben un
pagamento oneroso por
procurar un pan que se
chama peixe.

Habería que escribir os
seus nomes nas rochas.
Habería que os recitar en
voz alta para que ecoasen
en todos os rumbos da rosa
dos ventos. Habería que
mudar ese berro de
“torero” que se lles dedica
aos valentes polo de
“mariñeiro”.♦

AsCoexistencias Pacíficas

de
Antón Cabaleiro 

MAR BARROS

Gañador da primeira edición das Bolsas Fundación Laxeiro-Afinsa á creación artística, o
artista Antón Cabaleiro expón na Fundación Laxeiro de Vigo o seu proxecto Coexisten-
cias pacíficas no que se vale do soporte fotográfico, debuxos dixitalizados e a proxección
dun vídeo para falar da relación entre o individuo e o mundo da información. Con vinte
e sete anos Cabaleiro é un claro exemplo da situación que viven os novos artistas galegos.

OTTO / AGN

Antón Cabaleiro, á esquerda,
e dúas imaxes da súa obra
Tácticas salchichán.



Ao rebufo da espectacularidade da
gala dos Oscar, con Hollywood de
longo, alfombra vermella e as cá-
maras de todo o mundo pendentes
das estatuíñas, arranca o primeiro
festival de documentais galego.
Tui é a cidade que acollerá dende
o vindeiro 10 ao 13 de marzo a pri-
meira edición do Play-Doc “sen o
glamour do cine nin a sobriedade
dos que escriben para eles mes-
mos”, un festival pioneiro adicado
exclusivamente a proxección de
documentais de todo o mundo,
que se quere converter en “re-
ferente obrigado no panorama au-
diovisual dentro e fóra do Estado”.
O Play-doc nace como o único
festival que se celebra en Galiza
adicado exclusivamente ao xénero
documental e vén a sumarse ao re-
ducido número de eventos simila-
res que se desenvolven por todo o
Estado. Con todo, este nova cita
conta co apoio do canal temático
Documanía, que parellamente aos
premios concedidos pola organi-
zación do festival entregará o ga-
lardón Especial Documanía ade-
mais de contar cunha sección es-
pecífica na que se proxectarán os
traballos premiados nas edicións
anteriores de Doc’amateur.

Co propósito de “establecer un
punto de encontro e unha platafor-
ma de exhibición para realizadores
así como un espazo de achega-
mento no que os espectadores po-
dan gozar dun xénero emerxente
que atravesa un momento de espe-
cial creatividade” comeza o festi-
val no teatro municipal de Tui o
xoves 10 coa proxección da curta
cubana Kung Fu 2003. A película,
na que o director Tampico descu-
bre ao espectador algúns dos as-
pectos menos correctos do mundo
dos políticos, dará paso a longa-
metraxe mexicana Terra Quente,
de Francisco Vargas, que narra a
historia de Don Ángel, un vello
que loita por preservar a música da
Terra Quente. 

Estes son os dous primeiros
dunha lista de case unha vintena
de películas, cos que a dirección
quere “amosar o documental co-
mo modalidade cinematográfica,
como medio de expresión alter-
nativa á ficción”. En total serán
dezaoito os filmes que se pro-
xecten nos catro días, unha serie
seleccionada entre máis de 137
fitas procedentes de máis de cin-
cuenta países de todo o mundo.

Na sección oficial, destacan
entre as longametraxes  a película
lituana Achégase a hora, de Juris
Poskus, que aborda con gran senti-
do do humor a historia da xente
que trata de facer compatíbel o seu
fanatismo relixioso cos desexos e
necesidades diarias, a película de
María Ramos, Xustiza, que fai un
seguimento da rutina de varios
presos para amosar o sistema legal
e penitenciario de Río e o traballo
de Ignacio Agote Larrañaga, Voz
ao vento, na que se mostran as ra-
dios independentes das favelas

que dan voz aos excluídos, reúnen
familias, transmiten música alter-
nativa e conectan os seus residen-
tes co mundo exterior. 

Dentro das curtas, ademais de
Café con leite, do irreverente Ni-
colás Guillén Landrián, poderá
verse Untertage na que Jiska Ric-
kels propón unha viaxe até as pro-
fundidades da terra, nas que desa-

parecen as cores, os sons distor-
siónanse e as vidas dos mineiros
poñénse diariamente en perigo.

Xurado de luxo e
presenza de directores

Para esta primeira edición, a or-
ganización do festival quixo
contar coa experiencia de desta-

cados directores, actores e críti-
cos do audiovisual galego, como
son Margarita Ledo, Miguel An-
xo Fernández, Luís Tosar, Xurxo
Coira e Daniel Domínguez.

Ademais, o encontro contará
coa presenza do director Arturo
Cisneros, conocido como o Mi-
chael Moore español, que pre-
sentará o documental Bagdad
Rap, así como Kevin Fitzgeral
ques e presentará en Tui para
presentar Freestyle: O arte da ri-
ma e que será un dos protago-
nistas das actividades paralelas,
e do director Juris Poskus.

O programa completase con
toda unha serie de concertos a car-
go de Mr. Cora, Dj Limbo, Víctor
Flores, entre outros músicos.♦
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Álex
Sampayo
‘O que se fai aquí
é roubar soños’

A.N.T.
Á súa curtametraxe A boa
caligrafía vénselle de su-
mar un novo galardón no
currículo, o Primeiro Pre-
mio Sección Cine de Gui-
juelo, un dos festivais do
Estado con maior número
de producións a concurso.
Ademais este é o principio
dun mes moi activo.

Empezamos con bo pé.
Estivemos en dous festivais,
este e o de Noia e recibimos
dous premios. Foi un traba-
llo feito con moito cariño e
moito esforzo, así que espe-
ras que guste. A finais de
abril estará na mostra de cine
galego de Berlín e en marzo
competirá na sección oficial
do Festival Internacional de
Cine de Montevideo.

Cal é a trama?
O filme arranca cando

Rosa descubre unha carta de
amor dirixida ao seu home,
pero ela non sabe ler nin es-
cribir. A partir de aí e desáta-
se toda unha serie de intrigas
e de celos. 

Morris, X. Manuel Ol-
veira “Pico”, Rosa Álva-
rez... un reparto de luxo.

Eran os actores que que-
ría, por iso para min é de lu-
xo. Ademais son todos gale-
gos, e a vista está, como se
recoñeceu nos Goya, que
son moi bos profesionais.
Era tempo de que se decata-
sen. 

É complicado para un
director de curtas acceder
a actores consagrados?

Habitualmente están dis-
postos a participar de xeito
desinteresado en proxectos
que lle gusten e sexan serios.
En todo o Estado trabállase
con actores recoñecidos. Es-
te é un mundo moi de favor.
Os actores saben que non
existe unha canle de difu-
sión. Ademais para eles é
unha vía de escape.

Como ve a produción
audiovisual galega no te-
rreo das curtas?

Paréceme pésima e a cul-
pa téñena as escolas audiovi-
suais. Estamos na Idade de
Pedra. O que se fai aquí é rou-
bar soños. A xente ten moitas
ganas pero os profesores non
lles aprenden nin a facer un
guión, nin a nivel técnico, nin
de fotografía, nin nada. Só tes
que saír fóra para velo e non é
porque sexamos máis parvos.
Estáfanos.♦

PLAY-DOC, TUI DOCUMENTANDO
MAR BARROS

Con dezaoito películas de todo o mundo, un xurado de luxo, a presenza de directores
destacados, actividades paralelas, un marcado acento galego e o apoio de Cinemanía
nace en Tui o primeiro festival adicado ao xénero documental de Galiza, o Play-Doc.

Esta primeira edición debuta
cunha ampla representación ga-
lega, como indica Anxo Sán-
chez, un dos codirectores do
evento, “non porque quixera-
mos facer unha sección especial
para os nosos filmes senón por-
que hai moi boa calidade en Ga-
liza”. Tres son as películas ga-
legas que se proxectan nos dife-
rentes apartados do festival. Un-
ha delas é Santa Liberdade, de
Margarita Ledo Andión, no que
se recorda o acontecemento pro-
ducido en 1961 cando o transa-

tlántico Santa María foi ocupa-
do polo DRIL co fin de chamar
a atención internacional sobre as
ditaduras de Franco e Salazar. 

Tamén galego, poderase ver
dentro do ciclo de música o tra-
ballo realizado por Xurxo Souto
sobre unha das figuras máis
destacada da música galega, Pu-
cho Boedo. Co título Pucho Bo-
edo: un crooner na fin do mun-
do, o director recorda a vida e a
obra do cantante coruñés, que
cruzou o Atlántico con Os Saté-
lites e chegou a París nos sesen-

ta cos Tamara. O terceiro filme,
que optará ao premio Atlántico
é TrawnCo. Reunidos xunto á
auga, de Mario Tondato, no que
se amosa a vida e o traballo dun
grupo de rapaces na zona da
China Morta, na Patagonia.

A leonesa, O prezo da Dote,
de Chus Domínguez, tamén se-
rá proxectada en Tui. Preselec-
cionada para os Oscar 2005 a
fita amosa o traballo do mar ga-
lego e as súas tradicións e con-
ta coa voz de Uxía Senlle na
banda sonora.♦

TRES PELÍCULAS GALEGAS
S<nta Liberdade, de Margarita Ledo; Pucho Boedo: un crooner na fin do mundo, de Xurxo Souto; e TrawnCo. Reunidos xunto á
auga, de Mario Tondato.

Arriba, fotograma de Xustiza, de María Ramos.
Á esquerda, Tierra caliente, de Francisco Vargas.
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Polos Camiños da Terra                                   Xesús Torres Regueiro

Na humilde igrexa parroquial de
Santa María de Cuíña atopáronse
en 1971 unhas pinturas murais
verdadeiramente extraordinarias.
O achado fortuíto, como en moi-
tos destes casos, debeuse á reti-
rada dun retablo. Interveu Patri-
monio e foise retirando o encala-
do da igrexa ao tempo que saían
á luz novas pinturas. A Funda-
ción March encargouse da súa
restauración e fixación, hoxe
atópase a maioría delas nun esta-
do de abondo aceptábel.

Este Cuíña atópase nas Ma-
riñas betanceiras, no concello
de Oza dos Ríos. É parroquia
veciña do outrora importante
mosteiro de Cis fundado no sé-
culo X. A igrexa, cunha intere-
sante ábside románica, xace me-
dio soterrada polo cemiterio en
pisos que a abafa como ocorre
con moitas. No seu momento o
achado foi un grande acontece-
mento. Unha das pinturas co te-
ma da Natividade mesmo foi
protagonista dun selo dos corre-
os españois no Nadal de 1980.

Esta pintura natalicia e outra
que reproduciu a Gran Enciclo-
pedia Gallega co tema da Veró-
nica, impresionante e reprodu-
cida a toda páxina, eran as úni-
cas que coñeciamos mentres
non as puidemos ollar e admirar
ao natural na propia igrexa. Pa-
ra daquela a nosa sorpresa e ad-
miración foi maiúscula diante
da riqueza e variedade que nos
ofrecen.

Ocorre que a visita a esta
igrexa non é nada doada. O cre-
go, como é adoito, leva seis ou
sete parroquias e nesta non fai
misa dominical nin, por suposto,
diaria e soamente abre en caso

de funeral ou enterro. A casa ve-
ciña semella deshabitada e as ou-
tras fican a desmán da igrexa co-
mo para poñerse a preguntar se
alguén ten a chave. Tampouco

ollamos veciños. A primeira visi-
ta foi, pois, frustrada.

Pilar lembrou que unha
compañeira dela, Toñita, é desta
parroquia e preguntoulle como

poderiamos ver as pinturas. E,
que casualidade! Resulta que a
súa familia era a que gardaba a
chave. Sen demora, acompa-
ñounos a ensinalas sen ocultar o
razoábel orgullo de veciña e,
dalgún xeito, co-propietaria
dunha marabilla tal.

Cando agardabamos ver un
par de pinturas xa visualizadas
en reprodución (as que citei en-
riba) ficamos verdadeiramente
pampos e coa boca aberta. Todo
un conxunto de pinturas cubría
a ábsida, o arco triunfal, mesmo
os muros laterais: a Visitación, a
Natividade, a Adoración, o xuí-
zo de Xesús, varios apóstolos
(Santiago, Pedro) Santa Cateri-
na, San Paulo, o Xuízo final co
Cristo Xuíz presidindo a bóveda
de canón da ábsida. E o Sol e a
Lúa polas alturas do arco con
instrumentos da Paixón. Tamén
as figuras orantes de Vasco da
Marante (Marante ou Amarante
é un lugar da freguesía) e a súa
familia coa cartela en letras gó-
ticas a dar conta da súa ofrenda
e fundación.

Pero a imaxe que máis nos
impactou é a representación da
Morte coa súa caixa baixo o bra-
zo e o pico e a pá na outra man.
Unha morte triunfante, activa e
ameazante a ollar cara aos fre-
gueses que seguen as cerimonias
litúrxicas supoñemos que algo
desacougados con tal presenza
ou xa definitivamente afeitos.

Os estudosos observan dúas
etapas nestas pinturas e a man de
dous mestres, datadas en dúas
cartelas: a primeira (a das figuras
orantes) de 1503 e outra de 1544.
Na máis renacentista, as figuras
acomódanse en formas arquitec-

tónicas mentres nas da primeira
campan en liberdade.

No Anuario Brigantino últi-
mo (nº 26, 2003) a historiadora
da arte Alicia P. Suárez-Ferrín
fai unha comparativa entre as
cinco pinturas co tema da Morte
que se coñecen na Galiza: Aba-
des, en Silleda, Moraime, en
Muxía, Mosteiro, en Guntín,
Arante, en Ribadeo e, claro está,
Cuíña, en Oza. Curiosamente,
en todas as outras a morte vai
armada co seu arco e apuntando
cunha frecha ben disposta a fa-
cer diana. Só en Cuíña a Morte
vai aparellada coas ferramentas
propias do asunto.

En todos os cinco casos cita-
dos pola profesora Suárez-Fe-
rrín no seu documentado e eru-
dito estudo a imaxe da Morte si-
túase no lado esquerdo da nave,
orientado ao norte, punto identi-
ficado coa morte, o diabólico e o
negativo, en oposición ao sur
que se identifica coa vida. Do
mesmo xeito que a entrada do
templo, situada ao oeste, signifi-
caba o paso das tebras á luz; per-
sonificada esta na ábsida, orien-
tada ao leste.

Lamentabelmente, unhas pin-
turas tan importantes como estas
de Cuíña dificilmente poden ser
visitadas polas persoas amantes
do noso patrimonio, coa igrexa
case permanentemente pechada.
Unha situación que vai sendo nor-
mal no noso rural. De pouco vale
que xoias artísticas como estas fi-
guren en guías se non hai posibili-
dade de coñecelas in situ polo via-
xeiro que anceie facelo. Algunha
solución terían que buscar entre a
Igrexa e os xestores do noso patri-
monio tan mal xestionado.♦

A morte de Cuíña

É claro que as leis não as fazemos
os compositores, nem  sequer as
leis da música, ainda que talvez o
país funcionasse melhor, mas não
temos nenhum poder e muito me-
nos o poder legislativo. Se eu ti-
vesse voto decisivo na redacção
da Lei de Propriedade Intelectual
o cânone por cópia privada para
uso exclusivo do copista e sem
autorização do autor não existiria,
porque considero que o artigo 31º
que permite a tal cópia é um me-
noscabo do trabalho criador, co-
mo se uma lei permitisse não pa-
gar o salário dos trabalhadores os
dias que a empresa não obtivesse
lucro. Mas a coisa é que o legisla-
dor europeu, talvez pressionado
por algum lobby com interesse no
negócio, decidiu permitir esse tipo
de cópia e, para evitar os legíti-
mos protestos dos trabalhadores
da criação, introduziu o cânone
compensatório. Os autores pre-
ferem viver do que realmente ge-
ra o seu trabalho e não do reparto
estatístico do cânone, algo que
tem ressonâncias de beneficência,
subsídio e esmola, porque nunca
se sabe se corresponde com a rea-

lidade dos rendimentos do trabal-
ho. Também é certo que existem
autores que tiram mais proveito
do cânone e não o mudariam.

Diz-me Celso, um amigo lei-
tor, que lhe parece um roubo ter
que pagar um cânone compensa-
tório ao comprar um cd virgem
que não vai destinar a copiar mú-
sica. Pois tem razão. Vem a ser o
mesmo que eu, que nunca tive
nem penso ter televisor, tenha de
subsidiar a televisão pública, e
ninguém proponha 

que a paguem os ouvintes, co-
mo acontece em praticamente toda
a Europa, com um cânone anual
por cada aparelho de rádio e TV
instalado. Ou que tenhamos de pa-
gar um sobrepreço aocomprar
num grande armazém para com-
pensar as perdas pelo que outros
roubam, ou a sobretaxa que paga-
mos de impostos para compensar
o que roubam os defraudadores.
Também é um roubo que os nos-
sos impostos sirvam para manter o
clientelismo político repartindo
subsídios aos amigos do poder, ou
para colocar os mais parvos da fa-
mília política na função pública

ou, falando de música, para dar
três milhões de euros anuais a uma
orquestra que dedica menos do
1% da sua programação aos com-
positores galegos, ou para que a
Deputação de Ourense nos insulte
com a, digamo-lo claro, mamarra-
chada da Real Banda de Gaitas e a
parafernália esquizóide do seu di-
rector. Mas tudo o anterior não me
autoriza a violar as leis vigentes.
Os cânones têm sempre um com-
ponente de injustiça particular pa-
ra paliar outra maior.

Roubo também seria o dispara-
te que alguém insinuou para que a
SGAE não envie às sociedades de
autores estrangeiras o dinheiro que
corresponde aos seus filiados. A
consequência imediata seria que os
nossos autores também não perce-
beriam os direitos das suas obras
gerados fora e que são mais impor-
tantes. Mas, digo eu, não seria mais
fácil convencer, consciencializar ou
talvez culturizar, as comissões de
festas, os concelheiros ou verea-
dores de cultura e os responsáveis
pelas diversas programações musi-
cais que se fazem por toda a Galiza,
para que ao contratarem grupos, or-

questras e intérpretes de música em
geral exijam uma maioria de auto-
res galegos, que temos suficientes e
muito bons, tanto na música culta
como na tradicional, popular, rock,
jazz, etc. Desse modo apoiariam a
nossa criação e mais dinheiro fica-
ria aqui. Mas a patetice, inépcia, au-
to-ódio, e mesmo a militância gale-
guicida do poder só promove o al-
heio. Nestes dias o Concelho do
Ferrol anuncia a iminente inaugu-
ração do renovado Teatro Jofre e
promete, a través dum convénio
com Caixanova, “espectáculos do
máximo nível” que na música cul-
ta, para a instituição financeira vi-
guesa, como já tenho indicado
aqui, é qualquer coisa que não se-
ja galega. Até 80% dos direitos de
autor vai parar a outros países e
que logo ainda tenham a pouca
vergonha de lhe dizer aos autores
que se apropriem do dinheiro dos
seus colegas estrangeiros. Talvez
pense o ladrão que todos são da
sua condição mas a ética dos nos-
sos criadores está na defesa dos
direitos de todos os autores, em
lógica correspondência com a de-
fesa que dos nossos autores fazem

os de fora. E já é bem triste que
muitos dos nossos criadores rece-
bam mais dinheiro por direitos ge-
rados fora que na própria terra, e
quando aquí não são deliberada-
mente dados ao desprezo.

Há anos que os musicógrafos
galegos estão a dar notícias dum
compositor que não figura nos ca-
tálogos das editoras de música e eu
teria imenso prazer em conhecê-lo
para examinar pelo miúdo porque
muitos dos títulos das suas obras
coincidem com as minhas. É um tal
Rudesindo Fernández Soutelo, e
como no meu bilhete de identidade
diz Rudesindo Soutelo Fernández
pois já começo a duvidar se tenho
um primo fantasma ou que o méto-
do cientista mudou em erudição in-
fusa. Algo pior lhe aconteceu a Pas-
cual Veiga durante quase um sécu-
lo pois a única partitura do Hino ga-
lego em venda o identificava como
J. A. Veiga e quando lho fiz saber às
autoridades um pouco homérico
funcionário político se zangou co-
migo por pretender mudar a histó-
ria aculturada da identidade galega
baseada em fantasmas.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Fantasmas de aculturação

Representación da morte na igrexa de Santa María de Cuíña (Oza dos Ríos).
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Que quer
que lle quer
FRANCISCO CARBALLO

Era o cantar da miña
nai que eu máis
gozaba de ouvir:

forza, graza, alegría e
raiba para bailar.O
cantar non programa, o
cantar reclama. Os pobos
máis oprimidos do mundo
tampouco programan,
roxen; reclaman ollos que
miren e corazóns que
sintan.

Alain Touraine, 1925,
sociólogo ben coñecido en
Francia e Latinoamérica,
ten analizado con lucidez
os cambios mundiais e o
estado actual do magma
social. En Un noveau
Paradigme observa a
nova fase do capitalismo
que domina o mundo.
Non se trata tanto dunha
dominación económica,
que tamén existe, trátase
mais ben dunha
conxuntura de
globalización na
recuperacion das
culturas propias de cada
país. O “Zapatismo” é
unha das máis palmarias
revolucións
reivindicativas da
cultura.

Iguais e diferentes,
podemos vivir xuntos?
Podemos, afirma
Touraine. Como? Se
somos capaces de darmos
unha educación para a
información. A
verdadeira
mundialización está na
información. Se o século
XIX foi o da
reivindicación dos
dereitos económicos e
sociais, este século é o da
reivindicación cultural.

Globalización en mans
do comercio e do capital
financieiro, a que se dá é
froito da información,
que está secuestrada para
ganancia das elites
financeiras.O camiño da
superación desta
situación de  mortal
agonía de pobos é unha
educación desde as
culturas propias, co uso
técnico, co senso crítico.
Unha escola inxenua,
memorista e cosmopolita
consegue manequíns ás
ordes dos poderes ocultos.
Poderes que non son
nada, só son sanguesugas
dos incautos.

A escola rutineira,
subordinada ao patrón,
esa escola que aínda segue
entre nós, leva á
subordinación; fai
bonecos sen memoria
histórica, sen puntos de
referencia; fai persoas
inermes que se renden aos
“dráculas”. Touraine
reivindica un novo
modelo de educación
como arma válida para
un mundo de iguais e
diferentes.♦

Nesta terra de crepúsculo celta, dos
periplos de Breogán, de míticos
barcos de pedra, onde en Tui se ve-
neran as reliquias de San Telmo, de
Paio Gómez Charino, da tamén al-
mirante muller Isabel Barreto e na-
vegantes por todos os mares, vaise
gañando tempo perdido, décadas
de atraso en aspectos turísticos,
que  tanto nos separan de Europa.
As brétemas vanse esvaendo. E ve-
laí que, por fin, e para a historia da
nosa museoloxía, créanse, instá-
lanse, dótanse e ábrense museos
marítimos. Acódese ao que aínda
queda dun longo expolio,  pese ta-
mén aos enganosos e sedutores fei-
tizos da virtualidade e da compra
por catálogo. Insensibilidade, des-
confianza, descoñecemento da in-
mensidade e provincialismo papa-
natista axudan a deter o ritmo da
normalización cultural. 

Nesa andaina da madureza so-
ciocultural Vigo, no ano 2000
abriu as portas do Museo do Mar,
e igualmente o fai Bueu coas co-
leccións que a sensibilidade da fa-
milia catalá Massó soubo gardar
para un futuro que é xa presente e
seguirá sendo mañá, e que a Xun-
ta adquiriu. Velaí pois Alcabre, un
sedutor e verde promontorio que
mira o Mar de Vigo, castro roma-
nizado que se recupera como espa-
zo expositivo e de lecer. Alí está a
Punta do Muiño e o faro, conxun-
ción de terra e mar que soubo de
periplos da antigüidade e que no
medievo cantaron poetas como
Mendiño e Martín Codax, paraíso
de piratas, refuxio de galeóns arri-
bados de El Dorado, mar sempre
por descubrir, recurso de riqueza
que obsesionou os curiosos imper-
tinentes da Ilustración, mar de pes-
cadores que estrebillaron técnicas
e artiluxios no tear da cultura... Al-
cabre que mira as enigmáticas
Cies, as ansiadas Cassiterides,
abre a un porto de despedidas e
chegadas de quen buscaba fortuna
coa pesca ou nas aventuras e des-
venturas do “alén mar”. Mar das
conserveiras, dos armadores, que
nos fixo cantar e contar aquilo de
para mariñeiros nós. 

A idea viguesa tomou corpo no
1992, cando os arquitectos César
Portela e o finado Aldo Rossi pre-
sentan o proxecto do Museo do Mar
e ábrenlle paso ao ansiado futuro.
Como debe ser, dende o seu inicio,
déseñase a súa xestión, á que tanto
se lle teme polos riscos e os desco-
ñecementos de experiencias simila-
res europeas, e á que neste caso non

é alleo o Consorcio da Zona Franca,
a Consellaría de Cultura ou o Con-
cello de Vigo. Súmanse esforzos e
asínase convenios, o Consorcio
asume a responsabilidade final.
Museo, “institución permanente,
sen espírito de lucro, que acopia,
conserva, documenta, estuda, ensi-
na de xeito didáctico....” que abre no
verán do 2002. Continente tratado
con saber arquitectónico que conci-
lia tradición e vangarda, pero con
algúns erros para a función conser-
vadora e expositivaa de contidos,
que foron apartados do contexto
orixinal e cómpre ambientar. 

Alcabre, contorno castrexo,
complemento de grande interese
arqueolóxico para expresar a fon-
dura das raiceiras da cultura do
mar, zona verde necesaria para o
lecer nun entorno museístico que
inclúe a rehabilitación dos cinco
pavillóns dese estilo mariñeiro que
deixamos perder (sen estudo nin
documentación) en tantas vilas ga-
legas. Inclúese no complexo o ve-
llo matadoiro, lección de arqueolo-
xía industrial, complementados
con novos espazos que suman un
acuario, en relación coa historia da
economía pesqueira da bisbarra,
un imprescindíbel peirao como
punto de partida para outras inicia-
tivas que prolongarán a actividade
experimental náutica do museo á
ría... e o sempre simbólico, poético
monumento que é un faro activo. A

pedra, tan representativa no con-
torno dos montes de Vigo –e que
como pioneiro potenciou o arqui-
tecto porriñés Antonio Palacios–
marca o conxunto. A Batalla de
Rande e o capítulo que o escritor
bretón Xulio Verne, protagonizado
polo capitán Nemo, dedica á Ría
de Vigo en Vinte mil leguas de via-
xe submarina foi a primeira expo-
sición temporal e que abre a un
maís amplo legado sobre a historia
do mar e dos  mareantes en Galiza.
E aquí lembramos a Xosé Filguei-
ra Valverde, quen soubo crear e
ampliar o tan necesario Arquivo de
Mareantes dese museo de museos
que sempre é o Museo de Ponteve-
dra. A biblioteca-museo da Casa do
Real Consulado do Mar da Coruña
é un referente nestas cuestións. O
acopio é tarefa de cada día, os fon-
dos en reserva marcan a riqueza
expositiva do futuro. 

Entendemos que despois das
experiencias de Álvaro de Siza co
Centro Galego de Arte Contempo-
ranea de Santiago, de Isozaki co
centro temático interactivo da Do-
mus, de Gallego Jorreto co Museo
de Belas Artes, ámbolos na Coru-
ña, vanse dando pasos máis madu-
ros no traballo da madurez nunha
nacente ciencia interdisciplinar que
é a museoloxía. Sen deixar de mi-
rar adiante –nin apamparse nas im-
precisións da Cidade da Cultura de
Peter Eisenman– convén tamén

mirar atrás, aos contidos, ao que
deixamos perder: artefactos, técni-
cas, exvotos, documentación e ta-
mén un patrimonio ideolóxico, in-
tanxíbel de  acenos e palabras, de-
vocións, contos, cancións, música
que son a base de calquera museo
que quere ambientar integralmente
o que mostra. A vella e exemplar
iniciativa impulsada pola Deputa-
ción de Lugo no Museo do Mar de
San Cibrao é sempre un referente,
epecialmente na colaboración e
participación das xentes do mar. 

Mendiño, Gómez Charino, Pa-
blo Neruda, Manuel Antonio, Va-
lentín Paz Andrade, Bernardino
Graña, os poetas do mar ,”... ese ca-
miño”, terán parte en calquera mu-
seo do mar. A iniciativa mariña vi-
guesa pode espallarse, nesta terra de
labregos e mariñeiros, a canto signi-
fica o agro, onde sempre é impres-
cindíbel o exemplo de Olimpio Lis-
te e, como non, tamén a filosofía, o
bo facer e constancia do Museo do
Pobo Galego. Existen esas outras
vilas da beiramar, tan cheas de his-
toria, de lendas: “a da Vela”, Bar-
banza, Pindo, “da Morte”, Teixido,
“Bares”, Mariñas... Namentres la-
mentamos que nos silencios, entre
as burocracias, se perda o exemplo
ecoloxista integral de Man, aquel
alemán instalado acarón do ince-
sante océano, mar de Camelle, que
gastou a súa vida até que as ondas
se mancharon de chapapote.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O mar e os seus museos en Galiza

F. SENÉN

Os centos de especies que colonizaron Galiza:

a rola turca, o argazo, o visón americano ou a

cotorra arxentina. Tamén a mimosa, o eucalipto ou

a perca americana. Casos da ampla nómina de

bioinvasións que sofre a nosa terra e unha

avalacion dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

Colección: NÓS OS GALEGOS

A NOSA TERRA



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

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

CambadosCambados
■ TEATRO

O SAPO ENCANTADO
A compañía Tres Globos
actúa este domingo 6.

CangasCangas
■ TEATRO

PALLASOS
Este sábado 5 poderemos
gozar desta actuación dos
Uvegá Teatro.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

FOTOS ANTIGAS
O local da A. de VV de Par-
tovía acolle, durante os do-
mingos de marzo, de 16 a 18
h., unha escolma de 200
imaxes recollidas na parro-
quia: retratos de estudo, da
emigración, de familias, vo-
das, enterros, bandas e gru-
pos de músicos, equipos de
fútbol, festas da mocidade e
da feira do Carballiño... des-
de finais do s. XIX até 1975.
Pódese apalabrar unha visita
fóra do horario estabelecido
en vecinpartovia@terra.es.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

TEMPO ESCURO
Fotografías de Peter Schnei-
der no Museo de Bergantiños.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre

edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

TÍTERES FALCATRÚA
Os máis cativos poderán go-
zar coa peza A sorprendente
historia do benfadado Mou-
rellas, este sábado 5.

ChantadaChantada
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

MIRO CASABELLA
O compositor galego pre-
senta, na voz do músico
Bieito Romero, o seu novo
traballo, Orvallo, este venres
4 ás 20 h. no salón de actos
da Fundación Luís Seoane

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 8 ás 20 h,
que impartirá a charla José
Antonio Corrales e Ramón
Vázquez Molezún. Pavillón
de España na Exposición
Universal de Bruselas,
1958. Instalación na Casa
de Campo, Madrid, 1959.

■ EXPOSICIÓNS

LI ZHENSHENG
Podemos ollar as súas foto-
grafías no Quiosque Alfonso.

JORGE LLORCA
Este pintor amosa a súa
obra, xunto coas esculturas
de María Loureiro, até fi-

nal de marzo na galería
Atlántica.

ESENCIAS
DE ANIMACIÓN
Mostra didáctica que pode-
mos visitar, até o 13 de
abril, no Centro On de Cai-
xa 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 que
foron construídas e perdura-
ron un breve espazo de tem-
po, ben polo seu derrubo ben
por ser concebidas como
temporais. Proxectos de Al-
var Aalto, Wales Gropius,
Le Corbusier, El Lissitsky,
Adolf Loos, Mies van der
Rohe, Alejandro de la Sota,
Giuseppe Terragni ou
Frank Lloyd Wright, que
poderemos admirar até o 15
de maio. Obradoiros didácti-
cos para escolares e visitas
guiadas para adultos. Máis
información en www.fba-
rrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación Ba-
rrié na que se fai un perco-
rrido pola creatividade e
produción arquitectónica no
noso país, desde as orixes
da arquitectura moderna até
a actualidade, con obras de
51 profesionais, entre os
que se pode atopar a Ale-
jandro de la Sota, Ramón
Vázquez Molezún, Peter
Eisenman, Enric Miralles,
Aldo Rossi, Álvaro de Si-
za, Arata Isozaki, Manuel
Gallego, Víctor López Co-
telo ou César Portela, en-
tre outros. Obradoiros di-
dácticos para escolares e vi-
sitas guiadas para adultos.
Máis información en
www.fbarrie.org.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñeci-
do concurso internacional
de fotografía sobre a natu-
reza, na súa edición corres-

pondente ao ano 2005, po-
deranse contemplar no
Aquarium Finisterrae 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 perco-
rrido desta editorial na Fun-
dación Luís Seoane, onde
vai permanecer até este do-
mingo 6 de marzo. No mes-
mo lugar podemos admirar
tamén a mostra Ruedo Ibéri-
co, un desafío intelectual.

■ MÚSICA

CON RAÍCES
O ciclo de concertos promo-
vido polo Concello e Caixa-
nova presenta, este xoves 3
ás 21 h. no teatro Rosalía de
Castro, a James Taylor
Quartet. Entradas á venda
no teatro, ou no telf. 902 434
443, por 7, 9, 12 e 15 euros. 

SOFT POP TOUR 05
Este sábado 5 no Playa Club
co londinense Darren Hey-
man, historia viva do pop bri-
tánico de finais dos 90, ao ex-
Manta Ray Nacho Vegas que
presentará o seu terceiro ál-
bum Desaparezca aquí, e aos
The Zephyrs. Entrada antici-
pada en Nonis e Portobello
por 12 euros, 14 na billeteira.

EMPUJE.NET
Esta páxina electrónica ce-
lebra o seu 3º aniversario
cun concerto das bandas
Los Santos, Riff Raff e
Revolujoin, o vindeiro sá-
bado 12 no Playa Club.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

TEATRO GALILEO
Esta compañía representa a
peza O divertimento do rei
este 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
■ EXPOSICIÓNS

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

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

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

TARTUFO
Esta obra chega este xoves
3, da man da compañía Te-
atro de Ningures.

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

Papar queixo de Arzúa non debe-
ría ter adubío ningún para enfeiti-
zar os visitantes, mais naquelas te-
rras ofrecen, ademais de manten-
za, boa música. Os cubanos Oris-
has, o catalán Kiko Veneno, os to-

ledanos The Sunday Drivers e os
galegos Xosé Manuel Budiño e
Quempallou., grupo revelación co
seu éxito ‘Xan’, presentarán os
seus novos traballos. Entre o ven-
res 4 e o domingo 6 de marzo.♦

Queixo eléctricoQueixo eléctrico
O O TTrinquerinque
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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 pre-
ciso contar o argumento

desta película chea de famosos
(De Niro, Hofman, Sarandon,
Streissand, Stiller). Ningún deles
se cre o papel que interpreta. Di-
versión a base de sal gorda. Xa sa-
ben: protese 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. Santia-
go Segura, o protagonista, con-
segue meterse no seu persona-
xe de “pijo madrileño”. Ben a
retranca, a música e o ambien-
te. O peor, o guionista, que dei-
xa a película a medio camiño.♦

CarCarteleirateleira

A Dirección Xeral de Política Lin-
güística, Caixanova e Renfe voltan
organizar este programa cultural para
crianzas de entre 5 e 8 anos. As via-
xes, en tren, realizaranse en días lec-
tivos desde febreiro a xuño. Haberá
grupos de animación, pallasos, con-
tacontos... agasallos e a representa-
ción de Ana e o tren máxico. Os cole-
xios faranse cargo do traslado até a
estación do ferrocarril e, de volta, de

esta até o colexio. Hai 9 rotas: Vigo-
Pontevedra-Vigo; Pontevedra-Vigo-
Pontevedra; Vilagarcía-Santiago-Vi-
lagarcía; Santiago-Vilagarcía-Santia-
go; A Coruña-Betanzos-A Coruña;
Ferrol-Betanzos-Ferrol; Ourense-
Monforte-Ourense; Lugo-Sarria-Lu-
go; e Monforte-Ourense-Monforte.
Máis información nos telf. 886 116
272 e 886 116 202. Reservas na páxi-
na electrónica www.caixanova.es.♦

TTrren da Linguaen da Lingua

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

Quempallou.

A Fundación
Barrié,

na CORUÑA,
acolle un

ciclo de
conferencias,

e unha
mostra, sobre
arquitecturas
ausentes do

s. XX.
Na imaxe,

Wolkenbügel
(1924-25)

de
El Lissitzky.



FozFoz
■ TEATRO

MENOS LOBOS
A compañía Talía represen-
ta esta exitosa peza o vin-
deiro venres 11.

GondomarGondomar
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
Este encontro terá como
protagonista a Miguel An-
xo Murado, biólogo do
Instituto de Investigacións
Mariñas e escritor, que se-
rá presentado polo biólogo
do Instituto Español de
Oceanografía e membro
da asociación A Groba
Santiago Fraga Rivas,
este venres 4 de marzo ás
20:30 h. no Pazo da Esco-
la no Barrio de Moreira,
en Mañufe.

O GrO Grobeobe
■ EXPOSICIÓNS

EDMUNDO PAZ
O pintor amósanos o seu
traballo no Casino da Toxa
até o luns 28.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

SOBRE PAPEL
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra de debu-
xos do Museo de Bellas Ar-
tes de Sevilla.

VER E TOCAR
Mostra especialmente pen-
sada para persoas cegas
que se pode visitar até este
domingo 6 no Museo Mu-
nicipal.

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

ARQUITECTURA
NUN MUNDO EN CAMBIO
Esta mostra pódese coñe-
cer visitando o edificio da
Deputación e o Museo
Provincial.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

MAXIMILIANO LÓPEZ
As súas obras exhíbense na
galería Sargadelos até o sá-
bado 26 de marzo.

MosMos
■ ACTOS

TRABALLO
EN FEMININO
Documental en homenaxe
ás mulleres traballadoras.
Gravado en diferentes lo-
calizacións do concello e
no Museo Etnográfico Lis-
te, apoiado en material au-
diovisual e fotográfico da
época, recolle o testimonio
de seis mulleres protago-
nistas de traballos doutros
tempos e noutras condi-
cións. A voz de Uxía Sen-
lle e a música de Malvela
póñenlle o ramo a este au-
diovisual que poderá ser
visto o martes 8 ás 20 h.
no Colexio das Escravas
da Virxe Dolorosa en Pete-
los.

■ TEATRO

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

NigránNigrán
■ ACTOS

I TROFEO DE BTT
O Monteferro Bike Club or-
ganiza esta proba de moun-
tain bike, puntuábel para a
Copa de España (Cat. H) e
para o Open de Galiza-
Open Caixanova, que se
vai celebrar o vindeiro sá-
bado 12 desde as 16 h. en
Monteferro. Máis informa-
ción en www.monteferrobi-
keclub.com, ou no telf. 661
603 295 (Javi).

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

ROTAS
Poderemos ollar esta obra
de Pífano Teatro este do-
mingo 6.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

OS AROMAS
DE AL-ANDALUS
Podemos visitar esta mos-
tra, até o domingo 20, na
carpa do Parque do Barba-
ña, e no Mirador da Ala-
meda.

FORMAS ACENTUADAS
Obras de Javier Cañama-
res, até o sábado 12 na ga-
lería Visol.

ÁLVARO DE LA VEGA
As súas esculturas perma-
necerán no C.C. da Deputa-
ción até o domingo 13.

FLORES E PEDRAS
Mostra do fotógrafo vi-
gués Álex Mene, que po-
demos admirar na sala
Alterarte do Campus Uni-
versitario até o venres 18.

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

■ TEATRO

PASO DE CEBRA
Esta obra será representada
por Áncora Producións
este venres 4 e sábado 5.

PontedeumePontedeume
■ EXPOSICIÓNS

A MEMORIA POPULAR
Mostra de fotografía que se
pode visitar nos baixos do
Concello até o luns 7.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

MACHUCA
O Ciclo de Cinema Latinoa-
mericano proxecta esta fita,
de Andrés Wood, este xoves
3 ás 20:30 h. no Principal.

■ EXPOSICIÓNS

BANDA DESEÑADA
A galería Sargadelos amo-
sa, até o vindeiro venres 11,
o proceso de recreación en
debuxo da obra de Ubu
Rey e Jaime Asensi.

ESTAMPAS DA REAL
ACADEMIA ESPAÑOLA
O edificio Sarmiento do
Museo de Pontevedra aco-
lle, até o 27 de marzo, esta
mostra da colección Rodrí-
guez-Moñino-Brey.

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

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até este domingo 6, o Café
Moderno acolle esta recons-
trución a través de imaxes de
reporteiros gráficos como
Robert Capa, David Sey-
mour e Agustí Centelles a
grande aventura humana das
Brigadas Internacionais na
Guerra Civil. As imaxes,
moitas inéditas, evocan a vi-
da e loita destes voluntarios,
así como a repercusión que o
conflito tivo en todo o mun-
do. Visitas comentadas para
grupos de adultos (previa
inscrición no telf. 986 864
612) e para o público en xe-
ral sen reserva previa, todos
os mércores ás 19:30 h. e sá-
bados ás 18:30 h.

■ MÚSICA

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
Esta banda vai dar un con-
certo este sábado 5 ás 20:30
h. no teatro Principal, den-
tro do ciclo de Jazz Ibérico.
O vindeiro sábado 12 pode-
remos escoitar en directo ao
Alberto Conde Trío.

■ TEATRO

DOMINGOS
DO PRINCIPAL
Volve esta cita coas crian-

zas e público familiar no
teatro Principal. O ciclo,
promovido polo Concello e
coordinado polo Teatro
Akatro, chega a súa VI edi-
ción cunha escolma dos
mellores espectáculos de
todo o Estado. Este ano,
ademais, preséntanse as
dúas mascotas do festival:
Domingos e Principal pa-
ra repartir risas e choros,
contar historias de amor,
aventuras... Este domingo
6 poderemos ollar a Cara-
muxo Teatro coa fábula
Historia dunha semente,
que combina actores e mo-
nicreques. Venda anticipa-
da no telf. 902 434 443, en
internet en www.caixagali-
cia.es ou na billeteira do
Principal dúas horas antes
do comezo do espectáculo.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

PORTUGALES
É unha mostra dun colecti-
vo de artistas de distintas
rexións portuguesas que, a
través da pintura e a escul-
tura, quere recoller os prin-
cipais momentos creativos
da actualidade do país ve-
ciño. Paisaxes é como titu-
la Lisi González a súa se-
rie fotográfica sobre o cor-
po humano como parte da
paisaxe. Ambas mostras
estarán no Liceum até o 11
de marzo.

■ MÚSICA

VOZES DA RÁDIO
Este quinteto vocal, forma-
do en 1991 na cidade do
Porto, mestura un coidado
traballo melódico nos seus
temas cun estilo que abran-
xe o humor, a sorpresa e o
enxeño, estará o venres 4 ás
23 h. no Liceum.

RibadeoRibadeo
■ CINEMA

NOITES CURTAS
O Cine-Teatro acolle o vin-
deiro venres 11 ás 22:30 h. a
proxección de curtametraxes.

■ EXPOSICIÓNS

OLLADAS
Até o xoves 10 poderemos
visitar, na sala da OMIC, es-
ta mostra sobre o IV aniver-
sario da declaración da mu-
ralla romana de Lugo como
Patrimonio da Humanidade.

■ TEATRO

AC FRANCISCO LANZA
Este grupo afeizoado repre-
senta a peza Os mortos fac-
túranse e as mulleres des-
núdanse, este venres 4 na
Escola Vella de Rinio, e o
sábado 5 na Escola de Ce-
dofeita, ás 20:30 h.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirala no Mu-
seo do Gravado, en Artes.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

BERLÍN
Libro de María Lado que se
presenta este xoves 3 ás
19:30 no Casino, dentro do
ciclo Poeta en Compostela.

■ EXPOSICIÓNS 

JOSÉ CERDEIRA
Podemos ollar o traballo
deste pintor na galería Es-
pacio 48 até o domingo 20.
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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

GalileoGalileo
Esta compañía representa a peza O
divertimento do rei este xoves 3 e
venres 4 en CULLEREDO; o vindeiro
sábado 12 estará en REDONDELA.♦

O EncorO Encoroo
Teatro do Atlántico representa esta
peza. de Connor McPherson, bai-
xo a dirección de Xulio Lago e con
música de Rodrigo Romaní, este
venres 4 en TUI; o vindeiro venres
11 ollarémola en CARBALLO.♦

Defensa da damaDefensa da dama
Balea Branca representa esta obra
o sábado 5 en LUGO; o domingo 6
verémola en BETANZOS; e o vin-
deiro xoves 10 en FERROL.♦

De fábulaDe fábula
Artello-Teatro alla Scala 1:5 pre-
senta este venres 4 na Casa da Cul-
tura de BOIRO un marabilloso es-

pectáculo, con texto de Rosa Hur-
tado e Santiago Montenegro, ba-
seado en fábulas de distintos auto-
res que van desde o clásico Esopo,
pasando por Fedro, Lafontaine ou
Samaniego, e máis recentes como
Aquilino Ribeiro. O domingo 6 es-
tará no C.C. Caixanova de VIGO.♦

PorPor un millón un millón 
de dólarde dólareses
A compañía Bucanero & Eme 2
Producións actúa este sábado 5 en
OLEIROS; o vindeiro domingo 13 po-
deremos ollala en SAN SADURNIÑO.♦

EnsaioEnsaio
Teatro do Noroeste representa es-
ta peza de Eduardo Alonso, pro-
tagonizada por Luma Gómez e
Manuel Areoso, que se narra o
proceso de ensaios dunha obra de
teatro, este venres 4 en VILAGAR-
CÍA; o domingo 6 en RIBADEO; e o
vindeiro sábado 12 en NARÓN.♦

TTeatreatroo

O martes 8 ás 21 h. proxéctase no te-
atro Principal de PONTEVEDRA,
dentro do Ciclo de Cinema Palesti-
no, a fita A voda de rana; o vindei-
ro martes 15 ás 20 h. poderemos
ollar Jenin, Jenin, nun acto no que
intervirá o representante da OLP en
Galiza Mohamed Safa. Parella-
mente desenvólvese outro ciclo de

cinema no centro cultural d´O Gra-
xal en CAMBRE, no que se presenta,
este xoves 3 ás 20 h, Ford Transit;
o vindeiro sábado 12 péchase o ciclo
con Meu irmán, meu inimigo, e a
presenza de Maha Nassar, da
Unión dos Comités de Mulleres Pa-
lestinas e Juani Rishmawi, dos Co-
mités de Traballo para a Saúde.♦

Galiza porGaliza por PalestinaPalestina
Hora ZulúHora Zulú
Esta banda presenta en directo
Crisis de Claridad, este 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.♦

Mª João PirMª João Pireses
O vindeiro xoves 10 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia de SAN-

TIAGO DE COMPOSTELA pode-
remos admirar a sensibilidade
artística e prodixiosa técnica
pianística da portuguesa, que
estará acompañada pola Real
Filharmonía de Galicia, diri-
xida por Antoni Ros Marbá. O
venres 11 ás 20:30 h. actuarán
no C.C. Caixanova de VIGO.♦

LeilíaLeilía
As cinco mozas que compoñen

este fabuloso grupo de pandere-
teiras celebran os seus 15 anos co
espectáculo Son de Leilía, crea-
do por elas coa colaboración de
Ana Vallés. Estarán este venres
4 en ARTEIXO; o martes 8 che-
gan á sala Yago de SANTIAGO; e
o venres 11 poderemos ollalas en
LALÍN con Son de Aquí e Tan-
xarina, o grupo de baile Ruote,
o orfeón e grupo de gaitas Trei-
xadura e Quico Cadaval.♦

Mala RodríguezMala Rodríguez
A máxima representante do hip
hop feminino do Estado chega a
Galiza para dar tres concertos.
O xoves 10 ás 21:30 h. estará na
sala Nasa de SANTIAGO; o ven-
res 11 ás 00 h. no Playa Club da
CORUÑA; e o sábado 12, xunto
con Roty 340, Destro 187 e
Aqeel, na sala Código de Ba-
rras de VIGO ás 22:30 h. Entra-
da anticipada á venda por 12
euros en Portobello e Noni´s na
Coruña; Elepé, e Urbanz en Vi-
go; Cultura Urbana e Fat Fly
en Compostela; Maci-Rock de
Ourense; e en tendas Tipo e
Gong de todo o país, ou por 15
euros os días de concerto.♦

ConcerConcertostos

Leilía

O I Trofeo
de BTT,

puntuábel
para a Copa
de España e

o Open de
Galiza,

celebrarase
o próximo
sábado 12

en NIGRÁN.

O grupo
portugués
Vozes
da Rádio
toca en
SANTIAGO
e no
PORRIÑO.



PRAETERITA ET PRESENS
Obras de Goya, Bayeu,
Zuloaga, Jorge Castillo e
outros artistas que podemos
admirar, até o martes 15, na
galería José Lorenzo.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

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.

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 este domingo 6, a Fun-
dación Caixa Galicia acolle
un percorrido cronolóxico
pola obra, sobre papel, dun
dos artistas máis compro-
metidos e fundamentais des-
te tempo, que permite coñe-
cer a súa traxectoria desde o
realismo crítico á abstrac-
ción, a pertenza ao grupo El
Paso e investigacións máis
recentes. Pódense facer visi-
tar concertadas para grupos
de adultos (previa inscrición
no telf. 981 552 577) e visi-
tas para público en xeral os
mércores ás 19:30 h. e sába-
dos ás 18:30h. sen inscri-
ción previa.

PEDRO CALAPEZ
A exposición Piso Zero in-
clue, principalmente, pintu-
ras, debuxos e acuarelas re-
alizadas entre 2001 e 2004,
algunhas delas inéditas e
creadas adrede para esta
mostra que poderemos con-
templar no CGAC até o 27
de marzo.  Pedro Calapez é
un dos pintores portugueses

que máis sabiamente cons-
truiu o seu proxecto artísti-
co, soubo enraizar cada pro-
xecto nun lugar, nun tema
ou nun momento específi-
co, unindo esta espacialida-
de 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
AFundación Granell amosa,
até o 15 de marzo, diversos
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

VOZES DA RÁDIO
O quinteto vocal portu-
gués, que mestura un coi-
dado traballo melódico co
humor, a sorpresa e o en-
xeño, estará este xoves 3
na sala Nasa ás 22 h. 

CASA DAS CRECHAS
O mítico local celebra o seu
XVII aniversario cunha
potente programación musi-
cal. Este xoves 3 gozaremos
coa música brasileira de
Duas Eses, dúo formado por
Diego Massimini e Elías
Cássamo; o venres 4 haberá
unha sesión especial de
world music con Lord Sasa-
fras; o martes 8 preséntase o
primeiro disco de Xochilmi-
ca, grupo de música tradicio-
nal galega, titulado 5 elemen-
tos; o mércores 9 haberá un-
ha foliada; o xoves 10 repeti-
rán os Duas Eses; o venres
11 contaremos coa presenza
do DJ Zé pequeño; e o sába-
do 12 coa do DJ Virtudes.

SUSANA SEIVANE
A gaiteira vai dar un con-
certo, este venres 4 no tea-
tro Principal, para celebrar
o Día da Muller.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 3 ás 21 h. pode-
remos escoitala interpretar
obras de X. Viaño, S. Rach-
maninov, e P.I. Chaikovski,
baixo a batuta de Maximi-
no Zumalave e con Aldo
Ciccolini ao piano.

MEDINA AZAHARA
A veterana banda heavy an-
daluza toca este sábado 5 ás
21:30 h. na sala Capitol.

■ TEATRO

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Representa A Biblia, a his-
toria xamais contada des-
de este xoves 3 ao domingo
6 na sala Yago. No mesmo
lugar poderemos ollar do
vindeiro xoves 10 ao do-
mingo 13 Lionel, o males-
tar do benestar, da compa-
ñía Casahamlet (consulta
de horarios en entradas en
www.salayago.com).

A LEBRE DE MARZO
O teatro Galán presenta este
programa especial de inver-

no que reúne teatro, danza
ou programas propios (co-
mo curtos ou Fóra de serie).
O venres 11 e sábado 12 ás
22 h. a compañía andaluza
Qteatro estrea Mónadas,
espectáculo que pon en rela-
ción a dramaturxia coa psi-
coanálise, con citas de La-
can, Pessoa e John Berger.

SanxenxoSanxenxo
■ TEATRO

INSOMNIO
Esta obra será representada
polo Teatro Cachuzo este
sábado 5.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

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

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Na programación de activida-
des desta libraría temos, este
xoves 3, a presentación dos li-
bros Educar para la verdad y
la esperanza. En tiempos de
globalización, guerra pre-
ventiva y terrorismos e Edu-
car para la paz en tiempos di-
fíciles do pedagogo Xesús R.
Jares, coa intervención do
autor, do director do IES de
Teis Antonio Vázquez; o
profesor da USC Antón Cos-
ta; e máis a mestra do CEIP
Javier Sensat Luísa Mª Car-
men Braña. O venres 4 Do-
mingos Docampo, Xosé
Luís Méndez Ferrín, Mi-
guel Anxo Fernán-Vello, e
Carme Adán presentan o li-
bro Filosofía e Compromiso;
o luns 7 o xornalista Josemi
Rodríguez Sieiro presentará
o seu traballo Cuestión de
Estilo; e o martes 8 o escritor
Luís Melero falará do seu li-
bro Oro entre Brumas.

DIARIO DE COMIDAS
Libro de Xavier Rodrí-
guez Baixeras que será
presentado este xoves 3 ás
20 h. na libraría Librouro
polo seu autor, que estará
acompañado por Vítor F.
Freixanes, Carlos Lema e
Guillermo Campos.

LECTORA
Este xoves 3 ás 20 h. na li-
braría Hades (Real 4) pre-
séntase a revista Dones i
Textualitat, nun acto no que
van intervir Beatriz Suárez
Briones, profesora da Uni-

versidade de Vigo; a filósofa
Carme Adán; Helena Gon-
zález, investigadora do Cen-
tre Dona i Literatura da Uni-
versidade de Barcelona; e M.
Jesús Fariña, da Universi-
dade de Vigo e tradutora do
texto de Monique Wittig, El
viaje sin fin, apropiación en
feminino do Quijote.

A TORRE
DE HÉRCULES...
e a navegación na época
romana é a conferencia que
dará José Mª Bello Dié-
guez este xoves 3 no Museo
do Mar dentro do ciclo “As
conversas do axexo”. Para
o próximo xoves 10 será
Jesús A. Sánchez García o
que fale sobre Os faros de
Galicia na época contem-
poránea (s. XIX e XX).

DÍA INTERNACIONAL
DA MULLER
O concello organiza distin-
tos actos para celebrar esta
data dos que entresacamos
os seguintes. Este xoves 3,
Beatriz Ojea falará sobre
De que falamos cando dici-
mos igualdade? ás 17 h. na
A.V. de Lavadores, onde, ás
18:30, Verónica Irago dará
un concerto de piano; ás 18,
Rosana Araujo falará sobre
A muller a través da histo-
ria na Unión Cìvica de Con-
sumidores e Amas do Fogar
(Mª Berdiales 21, 1º A) ás 18
h. O venres 4 ás 20 h. na Ca-
sa Galega da Cultura habe-
rá un recital poético, en co-
laboración con CC OO. Co-
mo os actos son moitos reco-
mendamos visitar a páxina
do concello: www.vigo.org. 

■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO
Caixanova organiza no seu
Centro Cultural este ciclo,
que vai proxectar a produción
uruguaia Whisky (2003), de
Juan Pablo Rebella e Pablo
Stoll, o martes 8 ás 20:30 h.
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.

■ DANZA

KOMPANIE JANET
RÜHL E ARND MÜLLER
Desde este xoves 3 e até o
domingo 6 preséntase, no
teatro Ensalle, o espectácu-
lo 02-04 Danza para músi-
ca electroacústica, forma-
do por dous duetos e catro
solos nos que o elemento
unificador é a música crea-
da, modificada e distorsio-
nada no computador.

V CERTAME DE NARRACIÓN
TERRA DE MELIDE
Poden participar todos aqueles autores
que o desexen cunha única obra narra-
tiva (novela ou relato) de temática li-
bre, en galego con liberdade de norma-
tiva, e cunha extensión mínima de ao
arredor de setenta páxinas. Os traballos
deberán ser orixinais e inéditos, non
premiados con anterioridade, e presen-
taranse por quintuplicado, en tamaño
DIN A4, mecanografados a duplo espa-
zo por unha soa cara. Enviaranse, antes
do 15 de marzo, debidamente encader-
nados ou grampados, dentro dun sobre
baixo plica e sen remite, co título, lema
e dados do autor á Secretaría Xeral do
Concello de MELIDE, Praza do Con-
vento 5, Melide -A Coruña. Máis infor-
mación no telf. 981 505 003.

AXUDAS A INICIATIVAS SOCIAIS
Dirixidas a entidades galegas sen áni-
mo de lucro que desenvolvan progra-
mas dirixidos a mulleres ou menores
en situacións de carencias graves, con-

flictos, desigualdades ou víctimas de
violencia doméstica. O prazo de solici-
tude remata o 31 de marzo. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

III PREMIO DE XORNALISMO
CIENTÍFICO GALICIA
INNOVACIÓN
Poderán participar aqueles xornalistas
dos medios de comunicación galegos
que publicaran ou publiquen algún tex-
to xornalístico de carácter científico
(especialmente sobre temas de investi-
gación e desenvolvemento) entre o 30
de novembro de 2004 e o 31 de marzo
de 2005. Os traballos, publicados indi-
vidualmente ou en equipo, poden per-
tencer a calquera xénero xornalístico e
estar publicados en soporte escrito, au-
diovisual ou electrónico e serán envia-
dos, xunto co formulario dispoñíbel
debidamente cumprimentado, currícu-
lo, fotocopia do DNI e un certificado
da empresa que acredite que traballa
como xornalista nela, facendo constar
a data de publicación, antes do 31 de

marzo á Dirección Xeral de I+D da
Consellaría de Industria en SANTIAGO
DE COMPOSTELA. O traballo gañador
recibirá 5.000 euros e o segundo 2.300.
Máis información en www.dxid.org.

IX CERTAME DE POESÍA
FRANCISCO AÑÓN
O Concello de Outes organiza esta ac-
tividade para promover os valores cre-
ativos e literarios da nosa lingua e con-
tribuír deste xeito a apoiar os novos
valores das nosas letras, así como ren-
der homenaxe ao literato e autor do
Rexurdimento. Poderán participar to-
das aquelas persoas interesadas, de
calquera nacionalidade, con traballos
inéditos escritos en lingua galega. Es-
tablécense catro categorías: A) crian-
zas de 6 a 10 anos, cun premio dun va-
le de 90,15 euros en libros a canxear en
calquera das librarías do Concello e
publicación da obra, e un accésit para a
publicación do poemario; B) crianzas
de 10 a 14 anos, cun premio dun vale
de 120 euros en libros e publicación do

poema, e un accésit para publicación
da obra; C) mocidade de 15 a 17 anos,
cun premio dun vale de 150,25 euros
en libros e publicación do poemario, e
un accésit para a publicación da obra
seleccionada; e D) maiores de 18 anos,
cun cheque de 901,52 euros e publica-
ción da obra, e un accésit para publica-
ción da obra seleccionada. Para a cate-
goría C e D os poemas terán unha ex-
tensión mínima de 150 versos. Os tra-
ballos presentaranse nun sobre pecho,
co orixinal e 5 copias, facendo referen-
cia ao premio no exterior, incluindo
dentro un sobre pequeno, tamén pecho,
co título da obra, categoría na que par-
ticipa e lema ou pseudónimo por fóra,
e os dados personais, centro de estu-
dos, título da obra e lema ou pseudóni-
mo e fotocopia do DNI no interior. En-
tregaranse na Casa da Cultura - Ofici-
na de Información Xuvenil (Avda. de
San Campio s/n 15230) de OUTES (A
Coruña), antes do 4 de abril. O fallo
darase a coñecer nos actos de celebra-
ción do Día das Letras Galegas.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Apróbanse as bases reguladoras da conce-
sión de subvencións para a execución de
proxectos de cooperación ao desenvolve-
mento no exterior ás universidades, ás
empresas e organizacións empresariais,
aos sindicatos e ás comunidades galegas
no exterior e procédese a súa convocato-
ria. As solicitudes dirixiranse ao secreta-

rio xeral de Relacións coa Unión Europea
e Cooperación Exterior. Os beneficiarios
deberán reunir os seguintes requisitos: de
ser sindicatos ou organizacións empresa-
riais deberán ter depositados os seus esta-
tutos, por medio dos seus promotores ou
dirixentes, na oficina pública correspon-
dente e dispoñer de sede central ou dele-
gación permanente en Galiza; as universi-
dades deberán formar parte do sistema
universitario galego. A información com-
pleta sobre esta orde está recollida na pá-

xina institucional da Xunta de Galicia.♦

CONSELLARÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anúncianse axudas económicas destina-
das a subvencionar a realización de acti-
vidades por parte das confederacións, co-
ordinadoras ou agrupacións de aso-
ciacións de asociacións de veciños de Ga-
liza. Máis información no DOG do martes
22 de febreiro de 2005.♦

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

Susana
Seivane

celebra o
Día

Internacional
da Muller
no teatro

Principal de
SANTIAGO

este venres 4.



■ EXPOSICIÓNS

AS VISIÓNS
DESDE OS FAROS
É a mostra que podemos coñe-
cer de visitar o Museo do Mar,
onde estará até  17 de abril.

DANIEL VILA SEOANE
Este artista amosa o seu tra-
ballo no Universitas Café
até final de mes.

ROSA ÚBEDA
A mostra Arredores do bos-
que de Nemi permanecerá
na galería Chroma até o
mércores 9, en horario de
martes a sábado e de 18 a
21:30 h.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amosa,
na Fundación Laxeiro desde
este venres 4 e até o 15 de
maio, o seu proxecto Coexis-
tencias pacíficas, no que va-
léndose de soportes fotográ-
ficos, debuxos dixitalizados e
a proxección dun vídeo, nos
fala da súa preocupación po-
la relación do individuo con-
temporáneo cos medios de
comunicación de masas.

FOTOGRAFÍA
HUMANITARIA
O VI Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria
Luis Valtueña poderase
contemplar na Casa da Xu-
ventude até este venres 4,
de 10 a 14 e de 17 a 21 h.

ÁLEX MAJEWWSKI
Podemos ollar as súas foto-
grafías na galería Ad Hoc até
este domingo 6 de marzo.

LATITUDES II
Mostra conxunta de Almu-
dena Fernández e Álvaro
Negro que podemos visitar
na Fundación Caixa Gali-
cia até o 20 de marzo.

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.

CODERCH 1940-1964
A exposición deste arqui-
tecto catalán é a que alber-
ga a sala de mostra do Co-
lexio de Arquitectos, até es-
te domingo 6.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica exhíbense 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.

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.

■ MÚSICA

POTAJE VUDÚ
O vindeiro xoves 10 ás
19:30 h. no Universitas Ca-
fé, e con entrada de balde,
vai dar un concerto esta
banda que parte dun con-
cepto de rock e a través da
performance, accións e tru-
cos visuais, adéntrase na
confusión do ser humano
na sociedade moderna.

VADO PERMANENTE
Esta grupo vai tocar o vin-
deiro venres 11 ás 00:30 h.
na Iguana Club.

ISMAEL SERRANO
A Asemblea Republicana de
Vigo (Amigos/as da Repú-
blica) organiza, para con-
memorar o 14 de abril, un
concerto do cantautor ma-
drileño, que se vai celebrar
no C.C. Caixanova o sábado
16 de abril, e no que se pre-
sentará o seu último traballo
discográfico Naves Ardien-
do más allá de Orión. As
entradas xa están á venda
por 15, 17 e 19 euros, na bi-
lleteira telefónica de Caixa-
nova (986 110 500 e 986
504 500), e na súa páxina
web www.servinova.com.

■ TEATRO

TANXARINA
A coñecida compañía pre-
senta no Universitas Café,
este xoves 3 ás 19:30 h. e
con entrada de balde, a peza
A bomba e o xeneral, adap-
tación libre do conto do
mesmo título de Umberto
Eco, un espéctaculo satírico
e de humor acedo no que
actores e títeres recrean esta
narración antimilitarista.

DIATRIBA DE AMOR
CONTRA UN HOMBRE
SENTADO
Este xoves 3 ás 20:30 h. no
C.C. Caixanova represéntase
esta obra de Gabriel García
Márquez, dirixida por José
Carlos Plaza e protagoniza-
da por Ana Belén.

IMPRESIÓN
DE DON QUIJOTE
O C.C. Caixanova acolle o
mércores 9 ás 20:30 h. a es-
trea desta obra a cargo de
Teatro Negro de Praga, di-
rixida por Pavel Marek, e
na que colabora Fernando
Fernán Gómez coa súa voz.

ACROBACIA ACUÁTICA
O dúo O orfanato Albert
Ansot de Gramont simula
a existencia dun orfanato de
poetas ante un público que
actúa de testemuña, do vin-
deiro venres 11 ao domingo
13 no teatro Ensalle. Máis

información en www.tea-
troensalle.com.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

GUILLERMO PEDROSA
Mostra da obra recente do
artista, que co título Super-
ficies Tensionadas se expón
na galería Arcana até o 18
de marzo.

VVilalbailalba
■ TEATRO

O CANTANTE E AS
MULLERES
Poderemos gozar con Mi-
gallas Teatro o vindeiro
domingo 12.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

FAUSTO
Representado pola compa-
ñía Teatro de Ningures o
vindeiro sábado 12.

MadridMadrid
■ ACTOS

VIII ROMARÍA DO
POLBO E DO MEXILLÓN
Organizada pola Xuntanza
de Galegos en Alcobendas,

coa colaboración do conce-
llo, na Praza de la Artesanía,
desde o venres ás 18:30 e
até o domingo 6 (de 12 a 14
e de 18 a 24 h), con actua-
cións folclóricas da grupo
da asociación. O pregón es-
tará a cargo do xornalista e
escritor J.M. Rivas Troiti-
ño o sábado 5 ás 2 da tarde.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

AS CULTURAS
MUSICAIS NA GALIZA
Conferencia a cargo de Ra-
món Pinheiro Almuinha,
profesor no Conservatorio
de Música Tradicional e
Folque de Lalín, director do
curso de postgrao en Músi-
ca tradicional galega da
USC, e asesor do Arquivo
Sonoro de Galicia, o venres
11 ás 19 h. no Edific Histò-
ric, aula 103, da Facultat de
Filologia (Gran Via de les
Corts Catalanes 185).

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

PORTOCARTOON
Os gañadores das seis edi-
cións do PortoCartoon,
considerado un dos tres
principais concursos humo-
rísticos do mundo, xunto
coas mencións de honra, no

Museu Nacional da Im-
prensa até o 31 de marzo.

■ MÚSICA

FANTAS SOUND
Este ciclo especial de concer-
tos promovido polo Fantas-
porto (Festival Internacional
de Cinema do Porto) para con-
memorar o seu 25 aniversario,
continúa este xoves 3 co teclis-
ta brasileiro Claudio Simo-
netti 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 con-
certos na sede do Fantasporto,
(rúa Aníbal Cunha 84, sala
1.6), ou en info@fantaspor-
to.online.pt.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
Fundação C. Gulbelkian
acolle a mostra Looking both
ways. Das esquinas do olhar.
Arte da diáspora africana
contemporánea, con obra de
Fernando Alvim, Ghada
Amer, Oladéle A.Bamgbo-
ye, Allan de Souza, Kendell
Geers, Moshekwa Langa,
Hassan Musa, N’Dilo Muti-
ma, Wangechi Mutu, In-
grid Mwangi, Zineb Sedira
e Yinka Shonibare até o 3
de abril; neste mesmo lugar
podemos contemplar a foto-
grafía de Eduardo Nery, ti-
tulada Metamorfoses, até o
20 de xuño. No CJAMP es-
tán os deseños de Ana Hat-
herly até o 20 de xuño; e as
gravuras de Mully Possoz
até o 13 de xuño. De 10 a 18
h, fecha as segundas feiras.♦

CONCELLO DE XERMADE
www.xermade.com

Páxina electrónica do Concello de Xer-
made, con información sobre os accesos,
servizos turísticos e empresariais, lista de
asociacións municipais, novas, fotografí-
as, festas, ligazóns, etc. O nome de Xer-
made é o único que está en galego.♦
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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. Ma-
teria-soporte de madeira tratada con
xeso. 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 permi-
ten 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 Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.

■ EN-Mocidade vén de editar un ca-
lendario de peto bautizado  como
Calendario Europeísta 05, co obxecti-
vo de reafirmar o carácter plenamente
europeísta do nacionalismo cívico gale-
go ante o referendo do Tratado da
Constitución. Solicítao en mocida-
de@esquerdanacionalista.com e pode-
rás recibilo de balde no teu domicilio.

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo.Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234

■ Ofrécese rapaza responsábel pa-

ra coidar crianzas por horas en Vi-
go. Tlf: 687 315 234.

■ Psicólogo galego-arxentino aten-
de consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na esco-
la. Primeira consulta de balde. Psico-
terapia breve. Organización de gru-
pos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.

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

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

■ Alúgase cuarto en Vigo, na Travesía
de Vigo. Telf. 670 528 678 / 986 250 144.

■ Mudanzas e traslados con efica-
cia e seriedade en Vigo. J.J. Herbón,
telf. 647 047 790.

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

■ Merco Diccionario de usos Cas-
tellano-Gallego de Xosé Mª Freixedo
e Fe Álvarez Carracedo. Ofertas ao
telf. 986 204 774.

■ Cóidanse nenos e anciáns en Vi-
go, persoal especializado en educa-
ción e con experiencia na atención de
persoas maiores. Preguntar por Ro-
sana Pérez no telf. 667 545 033.

■ Realizo animación de festas in-
fantís con xogos, deportes e bailes, e
adestramentos persoais para distin-
tas idades para manterse en forma

física en Vigo. Interesados contactar
con Emiliano no telf. 667 545 033.

■ En Meira, Lugo, alúgase casa ru-
ral, perto do nacemento do río Mi-
ño. Tres cuartos dobres con baño, co-
ciña, calefacción e 10.000 m2 de finca.
Fins de semana ou temporada. Telf.
982 331 700, 686 753 105 ou www
distridido.com

■ Merco violoncello 1/8, de madeira
maciza. Chamar ao 629 955 152.

■ Véndese lote de móbeis antigos e
variados. Preguntar por Fátima no
665 386 661.

■ Merco montes na provincia de
Lugo, preferentemente occidental.
Contactar no 630 522 101 ou en mon-
cho_com@yahoo.es.

■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.

■ Alúgase cuarto exterior en San-
tiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.

■ Interésate pola reivindicación ga-
leguista do Bierzo. Visita www.fala-
ceibe.tk e opin no noso foro. Apóianos!

■ Oferécese Diplomado en Rela-
cións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.

■ A Plataforma en Defensa do Río
Miño desenvolve unha iniciativa coa
que quere instar á Dirección Xeral
de Patrimonio da Xunta a 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

A Kompanie
Janet Rühl e
Arnd Müller

estará en
VIGO desde

este xoves
3 ao

domingo 6.

Daemonia,
o grupo do
teclista
brasileiro
Claudio
Simonetti,
toca no
PORTO este
xoves 3.
O venres 4
faráo Plaza.
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Nº 1.166
Do 3 ao 9
de marzo
de 2005 Observen a José Mª

Aznar. Aínda é novo.
Vaise conformar cun-

ha vida de conferenciante?
Nin ten netos grandes para
que o escoiten. Agarden e van
ver. Aznar fará algo. Agora

non. Agora nin el mesmo o
sabe. Mais si pronto. Xa co-
mezou a dicir que o partido
non aprecia o seu labor his-
tórico, xa bateu con Fraga
(con Raxoi rifara antes).
Chema non se rinde. Funda-

rá un partido, igual que Suá-
rez. (Felipe non, porque non
marchou el, botárano). Hai
xente que pasa a vida anun-
ciando que se retira, pero
cando lle toca, cóstalle. A
política é coma o tabaco.♦
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Contraste
XOSÉ A. GACIÑO

Mariñeiro en terra,
ancorado pola te-
traplexia a unha

cama fronte a unha ventá,
desde a que podía verse o
mar aberto –metáfora viva
da liberdade inaccesíbel–,
Ramón Sampedro deixou o
recordo dun home vitalista
que se negaba a converter a
vida nunha pasiva contem-
plación da impotencia, nun-
ha dependencia absoluta e
humillante, nunha carga
obrigada que os seus acep-
taban con cariño e resigna-
ción pero que el veía como
unha cadea perpetua arbi-
traria e sen sentido. Fronte
aos argumentos legais e so-
ciais –tan remisos a que as
persoas dispoñan da súa vi-
da, nin siquera cando non
lles afecta a outros–, Sam-
pedro defendía a liberdade
individual. Nin moito me-
nos pretendía servir de
exemplo: só pretendía que
se respectase a súa decisión
persoal (e que se permitise a
axuda que necesitaba para
superar as dificultades que a
súa parálise case total signi-
ficaban para levar a cabo o
suicidio).

Quizáis este premio es-
tadounidense, de resoancias
internacionais, que lle ve-
ñen de conceder á película
que recolle os últimos anos
da súa vida varada pola des-
graza, sirva para comezar a
sacudir cerradas mentalida-
des, máis estendidas e arrai-
gadas do que sería de dese-
xar, porque a ideoloxía do
poder controlador nos leva
moitos séculos de vantaxe.

A sinceridade vital de
aquel Ramón Sampedro,
disposto, porén, a sumer-
xirse na nada para ser cohe-
rente co seu concepto da
dignidade, contrasta co es-
pectáculo dun poder ecle-
sial empeñado en exhibir a
degradación física dun ho-
me, precisamente o seu
máximo xerarca, que se-
mella ter renunciado ao de-
reito a sufrir na intimidade.
Crentes noutra vida mellor,
parece que non teñen repa-
ro en mostrar até que punto
debe apurarse o cáliz da
amargura terreal para casti-
gar o corpo, indigno de en-
trar no paraíso. Entre a pe-
dagoxía torturadora e a sos-
peita de que non sexa máis
ca prolongación interesada
dunha situación agónica,
para ter tempo de asegurar
determinados lazos de po-
der, este comportamento
dista moito de ser respec-
tuoso coa vida que alardean
defender e moi pouco com-
pasivo coa dor dun home
vello e enfermo, ao que non
deixan descansar en paz, á
espera dunha morte digna. 

Entre a sensibilidade
do Mar adentro de Alejan-
dro Amenábar e a morbo-
sidade da Paixón de Mel
Gibson, teño moi claro cal
quero que sexa a película
da miña vida.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

PERFECTO CONDE
Marisol Lorenzo, economista,
exerceu de profesora nun ins-
tituto de Formación Profesio-
nal de Ourense. Estudou logo
en Harvard, antes de vivir va-
rios anos no Lonxano Orien-
te, onde aprendeu os segredos
da ikebana. Hoxe é unha exper-
ta nesta arte floral xaponesa.

Dígame o que é iso da ikebana.
A ikebana é a arte floral dos

xaponeses. Ten a súa orixe nos
monxes chineses que levaron ao
Xapón a tradición de ofrecerlle
flores a Buda. Xurdiu no século
VI e non perdeu as súas connota-
cións relixiosas até o XV. Polo
século X, os xaponeses empeza-
ron a enriquecer esa ofrenda coa
inclusión de recipientes. Rema-
tou sendo unha arte de moito
simbolismo e moi complicada,
até que no século pasado un mes-
tre de ikebana, Teshigahara Sen-
sei, simplificouna notabelmente
porque se deu conta de que é al-
go que se podia desenvolver non
só nos templos senón tamén nos
pazos e nas casas da nobreza.

En realidade, en que con-
siste?

A ikebana baséase na harmo-
nía que pode ofrecer unha sinxe-
la construción liñal que inclúa
flores ou outros elementos pro-
cedentes da propia natureza.
Nesta arte úsase calquera mate-
rial: xesta, toxo, uces, a flor do
grelo ou da ervilla... É algo que
che fai ver a natureza de maneira
diferente. Vas andando polo
monte e miras para as uces, as
acacias, as xestas e os toxos dun-
ha maneira que che fai apreciar
moito máis o que ves.

Como chegou vostede a in-
teresarse por esta arte?

O meu home ocupou un desti-

no diplomático na China primeiro
e logo no Xapón. Xa na China
empecei a facer algo de caligrafía
e de pintura, e, por suposto, apren-
dín o chinés. En Xapón metinme
nunha escola de arte floral moder-
na. O mundo oriental conduce a
que se descubra o mundo interior
a través das cousas máis sinxelas.
En occidente levamos un sistema
de vida que nos fai esquencer un
pouco o interior persoal.

Falamos de algo moi parti-
cularmente xaponés ou que xa
se estendeu polo mundo?

A ikebana ten presenza hoxe
en todo o mundo. Cáculase que hai
arredor de 15.000 escolas, e mes-
mo hai países (Asutralia, Alemaña
e Suíza) nos que esta arte floral é

estudada nas propias universida-
des. Pola influencia da moda mini-
malista, tomou forza como parte da
decoración moderna, na que xa en-
trou con forza a súa esencia.

Agora vostede vive en San-
tiago. Coida que é unha arte
apreciada en Galiza?

Eu dei varios cursiños de ike-
bana nas asociacións culturais de
Vidán e de Vite, e decateime de
que a xente desfruta aprendéndoa.
Saben apreciala como técnica cre-
ativa e como terapia de revivencia
e estímulo do seu interior.

Véxoa convertida en gran
mestra galega da ikebana.

Precisamente, debido a que
tivo a súa orixe nos monxes dos
que falei antes, foi durante moito

tempo unha arte practicada só
polos homes. Hoxe en día é moi
distinto, e na ikebana hai moitísi-
mas mulleres, pero os seus gran-
des mestres aínda seguen sendo
homes. Pola miña parte, eu son
mestra en ikebana polas escolas
Sogetsu e Koriu, despois de sete
anos de práctica no Xapón. Gus-
taríame moito desenvolver esta
arte aquí por varias razóns. Entre
elas, o feito de que o Xapón e
Galiza teñen un lugar que lles é
común: as súas querencias moi
asentadas pola terra e pola auga
e, por tanto, pola natureza. Dende
logo, o que non nos falta é mate-
ria prima de primeira calidade
para facer ikebana, que pode ter
un gran futuro en Galiza.♦

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.

Marisol Lorenzo
‘A ikebana pode ter un gran futuro en Galiza’

P. CONDE


