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XOÁN PAULO II CONVERTEUSE NUN SÍMBOLO DO MUNDO
globalizado que el oficializou coma ninguén, utilizando sabiamen-
te os medios de comunicación nos que a Igrexa católica ten unha
gran presenza que mesmo se incrementou durante este papado. A
súa mensaxe, clara no moral, estaba sobre todo afastada da cien-
cia, a técnica e a democracia, que conforman a modernidade da so-
ciedade actual. Tamén impuxo un conservadorismo relixioso, ado-
biado con afirmacións xenéricas, tan gabadas como as chamadas á
paz, compartidas por todos os líderes mundiais. A diferenza foi que
Karol Woityla, un home mediático, lograba darlles credibilidade.
Mais, a súa actuación crítica e a súa pastoral profética, perderon
credibilidade co simultáneo apoio ás ditaduras latinoamericanas. A
principal liña de actuación do seu papado estivo, por outra parte,
dirixida a instaurar a moral non xa católica, senón vaticanista, co-
mo norma mundial de comportamento. A atención sen par que lle
dedicaron os medios de comunicación á súa agonía, morte e ente-
rramento, o predicamento en amplas capas de poboación do mun-
do occidental, é preciso contemplalos con este prisma, pero, sobre
todo, ollando que a Igrexa Católica non ten unicamente a exclusi-
va da morte, senón que asenta nela e no sufrimento (ten como sím-
bolo a Xesús crucificado) os seus alicerces como institución.♦

Incerto futuro
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como parlamentario

As asembleas
do BNG apoian
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da Executiva
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Touriño evita
definirse
sobre o Estatuto
de Iniciativas 21
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X.L. Barreiro
Rivas 
‘Un maior
autogoberno
pasa por un bo
financiamento’
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AS TRES MORTES DE LORENZO VARELA
Antón Lopo

LETRAS GALEGAS 2005.
Un libro mosaico de toda unha
época e un tempo que Lorenzo
Varela viviu nas trincheiras do
campo de batalla, nas barricadas
da literatura, no seu combate
interior entre razón e emoción.

PACO VILABARROS

Balance da era Fraga
As axudas ao ensino privado
multiplicáronse por catro
(Páx. 2 a 5)



A CIG denuncia á Administra-
ción, tanto estatal como autonó-
mica, por privilexiar o ensino
privado concertado. A denuncia
está fundamentada nunha serie
de datos que demostran, en pala-
bras do secretario xeral da CIG-
Ensino, Anxo Louzao, que “hai
unha planificación en favor do
ensino privado concertado”.

En efecto, Louzao indica que
a Xunta foi pioneira no modelo
privatizador do ensino, pero ago-
ra sumouse o Estado, aínda que
sexa o PSOE quen estea á fronte
do Goberno central. Unha proba
é o anteproxecto de Lei da Edu-
cación que presentou a semana
pasada a ministra do ramo María
Jesús San Segundo. Este texto
non pon límite aos concertos cos
colexios privados nos treitos non
obrigatorios do ensino e en con-
secuencia continúa subvencio-
nando a Educación Infantil e o
ensino post obrigatorio. “Isto
consolida unha dobre rede, a pú-
blica e a privada concertada, que
están pagadas as dúas con cartos
públicos”, asegura Louzao.

A CIG denuncia o desvío de
grandes cantidades ao ensino
privado concertado, benefician-
do sobre todo a importantes gru-
pos económicos e congregacións
relixiosas. “Desde 1989 as sub-
vencións ao ensino privado au-
mentaron en Galiza un 421%”,
denunciou Anxo Louzao.

A política de promoción do
ensino privado non só se pon de
manifesto cunha perspectiva dos
últimos quince anos, tamén é
patente no presente. Así, en 2005
o orzamento da Consellaría de
Educación incrementouse un

6,01%, pero as subvencións á pri-
vada aumentaron o 10,15%. En
conxunto, as subvencións ao ensi-
no privado superan os 198 millóns
de euros, unha cantidade maior
que a suma dos gastos da Xunta
en transporte escolar, comedores,
formación do profesorado, finan-
ciamento dos centros, investimen-

tos reais, construcións e amplia-
cións nos colexios públicos.

Preferencia fronte o público

Mais o grave para a CIG-Ensino
é a planificación que fai a Con-
sellaría de Educación en función
dos intereses dos centros priva-

dos, dotándoos de todo tipo de
servizos e impedíndolles aos
centros públicos ter eses mesmos
servizos. A consecuencia desta
situación nas cidades de Vigo,
Ferrol, Santiago, A Coruña e Ou-
rense o número de alumnos ma-
triculados na privada concertada
é maior que na escola pública.

A política de promoción do
ensino privado concertado non
queda aí, a Administración tende
a suprimir prazas e unidades no
ensino público cando estas lle
fan a competencia ao privado.
Así, no ensino primario, nos cen-
tros de titularidade pública desde
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O ENSINO A DEBATE

A escola de pago recibiu 1.900 millóns de euros do presuposto público
en quince anos

No 2005 o orzamento de Educación da Xunta
aumentou o 6% e a subvención á privada o 10

H. VIXANDE

Coincidindo co inicio das matriculacións para o curso que vén, a CIG iniciou unha
campaña para animar aos pais e nais a inscribir os fillos no ensino público. Ta-
mén denuncia que a Xunta privilexia o ensino privado concertado fronte o público.

PACO VILABARROS



1998 pecháronse 378 unidades,
mentres que nos privados só 34.
“Se sumamos a infantil e a pri-
maria, desde 1998 suprimíronse
1.263 unidades na pública”, de-
nuncia Louzao.

En realidade, indica a CIG,
moitas unidades do ensino con-
certado podían ser absorbidas
polo público e de feito, coa lei na
man, pódense suprimir 263 uni-
dades da educación infantil, 836
da primaria e 551 da ESO.

Porén, acontece o contrario e
na Formación Profesional os da-
tos indican que a Xunta potencia
o ensino privado. Deste modo na
privada de grao medio hai 2.442
postos e na pública 708. Non
embargantes, neste tramo nos
centros públicos quedan vacan-
tes 51 prazas pero nos privados
as vacantes son 855. Igual acon-
tece cos ciclos superiores da For-
mación Profesional, onde hai
800 prazas no ensino concertado
e 530 no público, cando sobran
máis prazas no privado (158)
que no público (19). Ademais, a
tolerancia da Administración co
ensino concertado chega até li-
mitarlle á pública a oferta de pra-
zas nalgúns ciclos a 22; trátase
de evitar desdo-
bres, cando na
privada é habitual
que se ofrezan 30
prazas por grupo.

Formación
Profesional

A promoción do
ensino privado
concertado é unha
norma na FP.
Neste sentido, é
moi frecuente que
haxa concellos
nos que a oferta
de FP estea dupli-
cada, cando nos
centros públicos
hai pouco alumnado e que haxa
cidades que non contan con ofer-
ta pública dalgunhas ramas, can-
do si hai da privada. Un exemplo
é o ciclo medio de Farmacia en
Ourense e Vigo, cidades nas que
só se ofrece na privada. Ade-
mais, en Vigo non hai oferta pú-
blica de Preimpresión e Impre-
sión en Artes Gráficas, pero si de

privada concertada. “Especial-
mente grave é que non haxa en
Vigo oferta pública e si concerta-
da dos ciclos superiores de Edu-

cación Infantil e
Integración So-
cial, cando este
último non se
oferta en todo o
ensino público da
provincia de
Pontevedra”, si-
nala a CIG-Ensi-
no.

O relatorio de
situacións de pri-
vilexio para o en-
sino privado con-
certado na For-
mación Profesio-
nal é moi amplo.
Deste xeito, ano
tras ano queda
vacante un eleva-

do número de prazas nos ciclos
medios de Xestión Administrati-
va e de Comercio, cando a Con-
sellaría segue a manter as unida-
des concertadas. A CIG denun-
ciou que “sobrarían dez unidades
concertadas no ciclo medio de
Xestión Administrativa e seis no
ciclo medio de Comercio sen
que o alumnado tivese que tras-

ladarse de concello para cursar
eses ciclos”.

Tolerancia coas irregularidades

Ademais destas prácticas que fi-
nalmente poñen de manifesto a
preferencia da Administración
polo ensino privado concertado
fronte o público é a tolerancia
que manifesta con accións frau-
dulentas dos concertados. “A
Consellaría vén encubrindo dife-
rentes actuacións fraudulentas
dos centros concertados. Vén
sendo norma que mediante dife-
rentes artimañas as familias de
nenos escolarizados nos centros
concertados teñan que contribuír
con diversas cantidades para ac-
tividades extraescolares, secreta-
ría, psicomotricidade, calefac-
ción, etc.”, denuncia Anxo Lou-
zao, secretario xeral da CIG-En-
sino. O obxectivo desta actua-
ción sería “seleccionar o alum-
nado”. “Só así se pode entender
que a case totalidade do alumna-
do inmigrante se escolarice nos
centros públicos ou que o alum-
nado con dificultades na apren-
dizaxe ou «conflitivo» non se es-
colarice nos centros concerta-
dos”, matina Louzao.

A pesar da preferencia da Ad-
ministración polo ensino privado
concertado fronte ao público, os
colexios privados presentan un-
ha serie de eivas admitidas pola
Xunta para aumentar a súa rendi-
bilidade, aínda que a consecuen-
cia é unha diminución da calida-
de na formación. Estes centros
non só cobran cantidades indebi-
das aos alumnos, senón que ta-
mén incorren noutras prácticas
como a alteración do calendario
escolar, a superación da ratio de
alumnos por aula, a existencia de
máis unidades que as concerta-
das e, nalgún caso, a imposibili-
dade de escolari-
zación mixta de
nenos e nenas.

Adoutrinamento

“Os nenos que
van á escola pri-
vada concertada
son adoutrina-
dos”, denuncia
Anxo Louzao, se-
cretario xeral da
CIG-Ensino. Este
adoutrinamento dáse en todos os
casos, mesmo no daqueles nenos
que teñen que ir a un centro con-

certado por non atopar praza nos
públicos –hai ramas da FP para
as que non hai oferta na pública.
A lexislación actual recoñécelle
aos propietarios dos centros mar-
car o seu ideario a pesar de seren
concertados e estaren financia-
dos con cartos públicos. “A Ad-
ministración paga o profesorado
e subvenciona as unidades pero
non ten ningunha participación
na selección do profesorado nin
este na elección do director do
centro”, denuncia a CIG. A con-
secuencia é que o titular do cole-
xio elixe os traballadores e defi-
ne a liña ideolóxica, sen que se
respecte  o dereito á liberdade de
cátedra dos ensinantes.

Ante toda esta situación, a
CIG esixiu a planificación do
sistema educativo con vistas á
desaparición do ensino privado.
Como medida inmediata reclama
suprimir os concertos no ensino
non obrigatorio e reducilos no
obrigatorio. O obxectivo último
deste sindicato é a “integración
de todos os centros sostidos con
fondos públicos nunha única re-
de pública”.

Aínda que o obxectivo desta
central é que haxa unha única re-
de, en tanto non se dea este paso
reclama que a contratación do
profesorado no ensino concerta-
do sexa mediante un sistema pú-
blico e transparente.

Ademais, a CIG reclama o
acceso aos servizos complemen-
tarios de todo o alumnado públi-
co, as actividades extraescolares
gratuítas, maiores partidas orza-
mentarias para os centros públi-
cos, profesorado suficiente, me-
nor número de alumnos por aula
e máis oferta pública de forma-

ción en todos os
tramos.

Por último, a
CIG-Ensino ani-
mou aos pais e
nais a matricular
aos seus fillos no
ensino público
por ser non dis-
criminatorio e
democrático. Trá-
tase dun chama-
do que se realiza
coincidindo coa

etapa de preinscrición para o
curso que vén, que está en mar-
cha na actualidade.♦
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Estes oito e nove de abril celé-
branse na Escola de Maxisterio
de Santiago as Xornadas de
Lingua e Literatura, que chegan
á décimo quinta edición e que
organizan conxuntamente a
CIG e a AS-PG.

O prazo de matriculación re-
mata o sete de abril, un día an-
tes comezo das clases, e implica
o pagamento de dez euros no
caso da afiliación da CIG e da
Asociación Socio Pedagóxica
Galega, quince se se trata de
persoas paradas e trinta para o
resto. As prazas son limitadas.

Lorenzo Varela e Manuel
María serán obxecto de estudo
nunha xornadas que inclúen a
presenza de numerosos escrito-
res e ensinantes.

O acto inaugural comeza ás
cinco da tarde do venres oito de
abril cunha conferencia sobre o
poeta recentemente falecido Ma-
nuel María, que corre a cargo da
mestra e escritora Marica Cam-
po e o escritor Lois Diéguez.

Esa mesma tarde a profesora
de medias e escritora Marga Ro-
mero aborda a obra doutro autor
desaparecido nos últimos tempos,

como é Lorenzo Varela. A xorna-
da conclúe cunha actuación do
mestre e músico Antón Castro.

O sábado nove comeza o
día ás dez da mañá con varios
seminarios: o escritor e profe-
sor de medias Román Raña fa-
lará da súa obra, o catedrático
universitario Antonio Raúl de
Toro Santos abordará as rela-
cións entre James Joyce e Ga-
liza, o Colectivo Tagen Ata re-
alizará diversas propostas de
normalización e dinamización
das aulas e o profesor universi-
tario Elías Torres centrarase

nos obxectivos do ensino da li-
teratura.

Seguidamente, ás once e
media, os profesores de ensino
medio Xosé Manuel Rosales e
Antonio Díaz Otero presentan o
“Proxecto Terra” e a continua-
ción, ás doce e media, novos se-
minarios: a escritora Rosa Anei-
ros fala da súa obra, o profesor
universitario Xulio Pardo de
Neyra aborda o sexismo na li-
teratura galega contemporánea,
a escritora Anxos Sumai toca o
aspecto da literatura galega na
rede e o profesor de medias Xu-

lio Cuba lembra a Anxel Casal.
A tarde comeza coa pre-

sentación de varias experien-
cias educativas de inmersión
sociolingüística do alumnado
inmigrante: os casos de Per-
douro (Burela), Xinzo e Vila
de Cruces.

Ás seis e media a profesora
universitaria Pilar García Negro
imparte a conferencia “Socio-
lingüística ou «suciolingüísti-
ca»?” e, a continuación, a con-
clusión das Xornadas cunha ac-
tuación musical a cargo de Ca-
baré de Aquí.♦

As XV Xornadas de Lingua e Literatura celébranse
o oito e nove de abril

‘Hai unha
planificación
do sistema
educativo en favor
do ensino privado
concertado”
ANXO LOUZAO,
secretario
da CIG-Ensino Desde 1989

as subvencións
ao ensino privado
aumentaron
en Galiza un 421 %.

Anxo Louzao, Secretario da CIG-Ensino, e Xosé Palacios Secretario Comarcal de CIG-Ensino de Santiago, na presentación da campaña.
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É este  2005 ano de centenarios: cuarto cen-
tenario da publicación do Quixote; terceiro
centenario do estabelecemento, polo astróno-
mo e físico inglés Edmond Halley, da perio-
dicidade de paso do cometa que leva o seu
nome; bicentenario do nacemento da coruñe-
sa Xoana de Vega ou de Hans Christian An-
dersen, escritor dinamarqués. E celébranse os
centenarios da morte de Jules Verne ou o cin-
cuentenario da morte de Albert Einstein. Efe-
méredes que nos fan reparar na dupla verten-
te, científica e cultural, en que se desenvolve
a nosa vida e se instrúen os nosos escolares.

Destas efeméredes, unhas son celebra-
das, elevadas mesmo á categoría de festas
nacionais; outras pasan desapercibidas e
talvez nalgún momento futuro se reflexione
sobre elas ou sobre as ideas que transmiten.

Creo que ese será o caso da lei france-
sa de separación dos poderes civil e reli-
xioso promulgada hai xustamente cen
anos e que, na práctica, consagrou a Fran-
cia como un estado laico. A lei aplicase ás
catro confesións entón representadas en
Francia: catolicismo, protestantes lutera-
nos, protestantes calvinistas e xudeus, e
tivo como principal virtude que desde en-
tón Francia viva nun estado de pax reli-
xiosa que permitiu solucionar, de maneira
case satisfactoria para todos, casos como
os recentes conflitos sobre o uso do hiyab
e outros símbolos relixiosos nas escolas. 

Nesa lei, a República asegura a liberda-
de de conciencia dos cidadáns e garante o
libre exercicio de cultos mais non recoñe-
ce, nin remunera nin subvenciona ningún.

Obviamente, esa lei non fixo máis que
recoller e ser punto final dun estado de
opinión e unhas correntes de pensamento
que se foron desenvolvendo ao longo do
século XIX e que levaron a un incremen-
to da aconfesionalidade oficial e, conse-
cuentemente, a unha incipiente separación
entre Igrexa e Estado. 

Se tomarmos en conta os achegamentos
lexislativos que precederon esta lei debemos
mencionar, como mínimo, os seguintes: lei
de 1882 que declara obrigatoria a instrución
laica no ensino primario; lei que restabelece
o divorcio (1884); lei que suprime os rezos
públicos ao comezar os períodos parlamen-
tares (1884); lei que exclúe do ensino públi-
co os institutos relixiosos (1886); lei que de-
clara obrigatorio o servizo militar dos cléri-
gos (1889); lei de supresión dos institutos
relixiosos dedicados ao ensino(1904).

O concepto de laicismo expresado na lei
de 1905 e anteriores tradúcese no principio
de liberdade de relixión, que lle permite a

cada cidadán escoller o seu propio credo es-
piritual ou relixioso, na igualdade de derei-
tos para todas as opcións espirituais e reli-
xiosas, que prohibe á súa vez toda discrimi-
nación ou marxinación e, por último, esta-
belece a neutralidade do poder político que
recoñece os seus límites absténdose de toda
inxerencia no ámbito
espiritual ou relixioso.

Como consecuen-
cia da aplicación desta
lei a partir do 1 de xa-
neiro de 1906 eliminá-
ronse  dos orzamentos
do Estado, dos departa-
mentos e dos munici-
pios todos os gastos re-
lativos ao exercicio dos
distintos credos. 

A Igrexa non per-
maneceu indiferente
diante desta situación e
a reacción que se pro-
duciu na cúpula relixio-
sa francesa foi enorme,
provocando mesmo a
intervención do Vatica-
no con dúas encíclicas
do Papa Pío XI. Nunha
delas, na titulada Vehementer nos, utilízanse
unha serie de argumentos practicamente
idénticos aos que usa hoxe a xerarquía cató-
lica española para mobilizarse contra as re-
formas educativas do goberno en materia re-
lixiosa. Así mesmo, o propio Pío XI, noutra
encíclica, a Divini Illius Magistri, estabelece
os fundamentos para a Igrexa se opor ao en-
sino laico. 

Recentemente, ante as tensións vividas
nas escolas (e despois de que unha comisión
creada polo goberno de centro dereita con-
cluíse que “a escola non pode ser escenario
de loitas relixiosas. O laicismo recoñece o
feito relixioso, mais na escola teñen que se
encontrar todas as persoas e é o lugar onde
deben desaparecer esas diferenzas, porque
aí é onde se forma a cidadanía”), o goberno
francés quixo lembrar con rotundidade os
principios que deben primar na vida común
dos estabelecementos públicos, comezando
polo principio que entronca o laicismo coa

tradición republicana dos dereitos humanos. 
As ideas laicistas expresadas por pen-

sadores franceses durante o derradeiro
terzo do século XIX, tiveron, obviamente,
repercusións fóra de Francia, se ben non
contaron, na maior parte dos casos, con
apoio legal para as levar a cabo. 

En Galiza, un tími-
do laicismo escolar foi
introducido, na derra-
deira parte do século
XIX, fundamentalmen-
te polos emigrantes ga-
legos en Sudamérica,
que promoveron esco-
las no seu lugar de ori-
xe na maior parte dos
casos con orientación
laicista.

En España só du-
rante a República se
plasmou constitucio-
nalmente o Estado Lai-
co, cousa que de novo
provocou unha violenta
reacción do clero, cun-
ha encíclica de Pío XI,
a Dilectissima Nobis,
onde, entre outras cou-

sas, se di: “Precisamente porque a gloria de
España está tan intimamente unida coa reli-
xión católica, sentímonos dobremente ape-
sarados ao presenciar as deplorábeis tentati-
vas que, dun tempo a esta parte, se están rei-
terando para arrincar esta nación a Nós tan
querida, coa fe tradicional, os máis belos  tí-
tulos de nacional grandeza. Non deixamos
de facer presente con frecuencia os actuais
gobernantes de España –segundo nos ditaba
o noso paternal corazón– que falso era o ca-
miño que seguían, e de lembrarlles que non
é ferindo a alma do pobo nos seus máis fon-
dos e caros sentimentos como se consegue
aquela concordia dos espíritos que é indis-
pensábel para a prosperidade dunha nación”

Cen anos despois destas cousas sucede-
ren, estase a falar, aquí, de reformas consti-
tucionais e de reformas educativas. O tema
da relixión saíu de novo á palestra e, a igre-
xa, de novo á rúa cunhas campañas que,
mesturando diferentes temas (eutanasia,

preservativos, embrións) non pretenden ou-
tra cousa que manter, e aumentar, cotas de
poder, sobre todo económico. Mais é evi-
dente, véxase se do punto de vista que se ve-
xa, que a formación catequística dos cida-
dáns non é obriga de ningún estado. É máis,
só un estado laico é garantía de liberdade re-
lixiosa, na medida en que aceptamos que as
crenzas relixiosas son un dereito de quen as
asuma, mais non se poden impor como un-
ha obriga, como un deber a ninguén. Por
outra parte, nunha sociedade democrática,
ninguén pon en dúbida que as diferentes
confesións poden orientar e definir o que é
pecado ou non para os seus crentes, mais
non están facultadas para estabelecer o que
é legalmente delito, e moito menos para ne-
gar as evidencias científicas, a non ser que
voltemos aos tempos de Galileo. 

Pensamos que agora sería o momento
de que estas reformas que se anunciaban
consagrasen o Estado Laico, coa debida se-
paración entre Igrexa e Estado. Mais o go-
berno do PSOE, ao presentar o seu Ante-
proxecto de Lei Orgánica de Educación
(LOE) e retornar ao status que a relixión
mantiña na LOXSE, desaproveita unha vez
máis a oportunidade de abordar definitiva-
mente o tema da relixión no ensino, a pesar
de nesta ocasión contar co visto e prace do
Consello Escolar do Estado (e mesmo dou-
tras institucións, como o Concello de Lagu-
na de Duero, en Valladolid, que en sesión
de 24 de febreiro, aprobou unha moción a
favor do laicismo do Estado e das Adminis-
tracións Públicas, cos votos a favor dos
Concelleiros do Grupo Socialista).

Non se fixo, e quizá se perdese a posibi-
lidade de avanzar nunha sociedade máis xus-
ta e democrática, menos desconfiada cara ás
ideas dos demais. Porque na  sociedade laica
cada igrexa, cada crenza debe tratar as res-
tantes como a ela mesma lle gusta ser trata-
da, e non como pensa que a outra merece.

Podíase tomar como modelo o exemplo
francés, ou mesmo outros menos drásticos
que abundan polo mundo adiante, mesmo
en países fondamente católicos, porque no
ensino, sexa público ou sostido con fondos
públicos, só pode ter cabida aquilo que é
válido para todas as persoas e o  que é cien-
tificamente contrastábel no momento ac-
tual de coñecemento científico. A relixión,
como a amizade, como o amor, é un acto
de confianza que atinxe exclusivamente á
vida privada de cada persoa. 

O ensino, ademais, é ciencia.♦

XOÁN COSTA é presidente da AS-PG.

Cen anos de ensino laico
XOÁN COSTA

No 1905 Francia culminaba a separación entre Igrexa e
Estado coa súa lei sobre ensino laico. A Igrexa reaccionou
daquela dun xeito semellante a como o fixo diante das re-
formas educativas formuladas polo Goberno Zapatero.

‘O goberno do PSOE,
ao presentar o seu

Anteproxecto de Lei
Orgánica de Educación e
retornar ao status que a

relixión mantiña na
LOXSE, desaproveita,

unha vez máis, a
oportunidade de abordar
definitivamente o tema
da relixión no ensino”



O programa electoral do PSOE
contemplaba mudar a polémica lei
de educación aprobada na etapa
popular. Segundo sinalaban os so-
cialistas, a lexislación do PP tiña
un forte carácter segregador pois
ía separando os mellores e os peo-
res alumnos. Ademais, obrigaba a
decidir o itinerario que se quería
escoller dende moi cedo, algo que
os expertos cualificaban coma
contraproducente. A nova lei que
pretende introducir o Goberno
central é máis flexíbel de cara ao
alumnado. Un rapaz da ESO pode-
rá pasar de curso con tres materias
suspensas a non ser que os profe-
sores decidan o contrario. Coa
LOCE repetíase con dúas materias
non aprobadas. No bacharelato
mantense a obrigatoriedade de re-
petir con tres suspensos.

O Estado devolverálle ás co-
munidades autónomas as compe-
tencias que tiñan en materia edu-
cativa antes da LOCE. Segundo o
portavoz do BNG no Congreso,
Francisco Rodríguez, “é unha boa

noticia que se dea marcha atrás á
centralización do PP. Non embar-
gante, habería que conseguir que a
educación fose unha competencia
exclusiva das comunidades autó-
nomas de maneira que existise un
acordo de mínimos para todo o
Estado e despois as administra-
cións autónomas puidesen tomar
as súas propias decisións”.

Unha das polémicas máis
grandes sobre a nova lei xira en
torno á materia de relixión. Coa
LOCE era obrigatoria para a admi-
nistración e optativa para o alum-
no aínda que tiña as mesmas con-
dicións académicas que calquera
outra materia de xeito que a cuali-
ficación obtida se computaba na
media final. A reforma do Gober-
no prevé deixar a relixión como
optativa e sen a mesma considera-
ción académica que outras mate-
rias aínda que segue sendo obriga-
torio que a administración a oferte.

Segundo a secretaria de Políti-
ca Social e Benestar do PP, Ana
Pastor, “debe proporcionárselle un

ensino relixioso a aqueles alumnos
que o soliciten en iguais condi-
cións que o resto de materias. Ao
resto dos estudantes ténselles que
proporcionar un ensino non confe-
sional do feito relixioso”. Pola súa
banda, para Francisco Rodríguez,
“o Goberno debería apostar por un
ensino laico de maneira que a ofer-
ta da materia de relixión non fose
obrigatoria para a administración”.

Outro dos aspectos que critica
o BNG é que “non se aposta clara-
mente polo ensino público, xa que
non se entra a discutir a situación
actual de subvención aos centros
privados”. No ensino preescolar o
Goberno mantén a gratuidade que
recollía a LOCE, aínda que esa
etapa (dende os tres aos seis anos)
segue sen ser obrigatoria na LOE.
En canto ás materias, o Goberno

aposta por implantar dende os seis
anos o ensino do inglés e da infor-
mática. Non embargante, suprime
o ensino de tecnoloxía na ESO,
que antes era obrigatorio.

Desaparición dos itinerarios

Os itinerarios previstos na LO-
CE desaparecen a partir de ter-
ceiro da ESO. Isto supón que xa
non se separan os alumnos se-
gundo o seu rendemento, tal e
como defendía o PP. Como al-
ternativa, o anteproxecto recolle
varias opcións. En primeiro lu-
gar propugna suprimir o número
de materias en primeiro e segun-
do da ESO, pasando das once
actuais (dez nas comunidades
sen dúas linguas oficiais) a nove
(oito nos outros casos). En se-
gundo lugar, haberá un mesmo
currículo en 1º, 2º e 3º da ESO,
de xeito que as materias que non
son comúns nos tres cursos xa
non se impartirán.

Por outro lado, mantense co-
mo optativa unha segunda lingua.
Haberá unha segunda optativa
que é de libre elección por parte
das comunidades. A especiali-
zación chegará en 4º da ESO, con
opcións encamiñadas ao bachare-
lato e outra aos módulos profesio-
nais. Por último, permitiráselle ás
comunidades autónomas dividir
as clases en dous grupos en mate-
rias como a lingua estranxeira e
as matemáticas.♦
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O ENSINO A DEBATE

Os nacionalistas reclaman máis competencias para as comunidades autónomas

O Goberno central presenta
un proxecto de reforma ‘non segregadora’

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

RUBÉN VALVERDE
O Goberno central presentou un anteproxecto de lei para o en-
sino non universitario que derroga en gran parte a Lei Orgáni-
ca de Calidade da Educación (2002) que fora aprobada polo PP
tan só cos apoios de Coalición Canaria. O borrador presentado
polos socialistas pretende “acabar coa segregación dos alumnos
e cos itinerarios” en palabras da ministra, María Jesús San Se-
gundo. Devolve as competencias que tiñan as autonomías antes
da LOCE, pero os nacionalistas critican que o Estado “segue
controlando os currículos de xeito que o ensino non se adapta a un-
ha realidade plurilíngüe, plurinacional e pluricultural do Estado”.

Mª Jesús San Segundo, ministra de Educación.                                                   AGN



–Todo é relativo.
–Depende –contestou o galego.

Que saibamos, por agora son três os as-
pirantes a ocupar nos próximos anos a
Presidência de Galiza: Manuel Fraga

Iribarne, Emilio Pérez Touriño, Anxo Quin-
tana González. Isto é o que hai. Poderia nom
ser, mas é. O PP poderia ter optado por um
candidato, senom melhor, polo menos mais
novo, mas o virtual empate Madrid-Ourense
e a ínfima envergadura dos vice-aspirantes
permite a Fraga refundar-se a si próprio. O
PSdeG-PSOE, com o chefe instalado na Co-
runha, nom tinha outra alternativa que reedi-
tar a penosa estampa do segundom de sem-
pre: Fernando González Laxe, Antolín Sán-
chez Presedo, Abel Caballero... Touriño. O
BNG tinha alternativa e bem poderia ter
aproveitado o merecido retiro de Xosé Ma-
nuel Beiras para apresentar umha persoa com
forte background político, mas hai estigmas
que parecem obstáculos insalváveis e ser da
esfera da UPG é sem dúvida um deles.

E aqui estamos, com três candidatos de a ver
que passa, dous que já se auto-proclamam ven-
cedores e o outro obrigado a gestionar o declí-
nio eleitoral que herda do seu predecessor. Pa-
rodoxos do destino, se o resultado se decidisse
polo que dos aspirantes consta, nom se sabe mui
bem como haveriam de conseguir Fraga e Pérez
Touriño fazer efectiva a anunciada vitória, nem
por quê haveria de ser precisamente Quintana
quem carregasse com a derrota.

■ FRAGA

De Fraga já está praticamente todo falado.
Os anos dobregarom o buxo mas nom abran-
darom o cerne franquista. 

■ PÉREZ TOURIÑO

De Pérez Touriño, nom. A sua trajectória po-
lítica e a sua trajectória profissional, que as
duas tem, permanecem estranhamente sumi-
das no silêncio. Ninguém parece querer re-
cordar que este velho militante de Bandera
Roja já foi Secretário de Estado de Infraes-
truturas (tramo Vigo-Porrinho, escándalo de
Siemens, etc.) e que de Secretário de Estado
passou directamente a investigador financia-
do por empresas construtoras de estradas.
Como ninguém parece lembrar que, ocupan-
do o cargo público, protagonizou um túrbio
–e ruidoso– episódio acadêmico. 

Mas de nada serviria furgar em feridas vel-
has se nom fosse que o presente parece ir polo
mesmo silencioso caminho. Que sabemos nós
deste homem que já se proclama presidente de
Galiza? Sabe alguém o que pensa sobre os pro-
blemas politicos do país? Espinha vergada pe-
rante os interesses especulativos de militantes
anti-galegos de tanta sona e proveito como
Francisco Vázquez e Ventura Pérez Mariño, o
que anda na cabeça de Touriño é, polo menos
para quem isto escreve, umha imensa incógni-
ta. Que pensa, por exemplo, para falar de um

caso bem actual, da localizaçom de ENCE? Pen-
sa que a soluçom é modificar a fronteira admi-
nistrativa como quer a ministra do governo
PSOE? Pensa que se hai que pôr
do lado da patronal como defende
parte da UGT? Pensa que hai que
aplicar a lei como defende a Pri-
meira Tenente de Alcalde de Pon-
te-Vedra, militante do PSdeG?
Que pensa, se é que pensa, este
homem de rosto que os retoques
tornam cada dia mais inexpressi-
vo? Este homem inseguro, de falar
sincopado e bilingüismo estrito
(léxico espanhol, morfologia gale-
ga), que vemos sempre escoltado
por ministros e altos cargos do
PSOE procurando absorver por
metonímia o halo do poder.  Este
homem de quem os seus compan-
heiros dim ser  “un mal candidato,
pero un bó presidente” porque pa-
ra governar Galiza, decidirom-no
eles, as sobras de Madrid som
mais do que suficiente.

■ QUINTANA

De Quintana também pouco sa-
bemos. Sabemos da sua gestom
no concelho de Alhariz, sabe-
mos que acedeu ao cargo de co-
ordenador do BNG da mao do
anterior candidato e sabemos que depara
com obstáculos para fazer-se com o leme do
navio. Disto sabemos muito, talvez dema-
siado, porque os média e o seu predecessor
parecem dispostos a impedir-nos saber ou-
tras cousas, tal é o barulho que montam em
torno a um assunto que deveria dar-se por
fechado. Que o tempo político de Beiras
passou já, irremediavelmente, é um feito in-
contestável. E se, para sobreviver-se, Beiras
morde agora o anzol que o PSOE lhe ofere-
ce (a Presidência do Parlamento) em troca
de garantir a conformidade do BNG com o
papel de um Quintana subordinado, nem os
seus mais leais seguidores poderám fechar
os olhos. La Voz de Galicia e El Correo Ga-
llego som aliados poderosos, sem dúvida,
mas nom podem fazer milagres. E nas filas
do nacionalismo galego militam ainda mui-
tas persoas honestamente nacionalistas.

Certamente, nom será Quintana o melhor
dos candidatos imagináveis, mas parece in-
discutível que, se invejas e resentimentos

nom o impedem, será o melhor
dos candidatos reais. Bem é ver-
dade que gostaríamos vê-lo ac-
tuar com mais firmeza nalgum-
has ocasions, rodear-se de per-
soas com maior consistência po-
litica, mostrar sem ambiguidade
que a etapa da estridência ver-
bal, a preocupaçom obsessiva
pola estética e o compadrio com
a direita som cousa do passado.
É bem verdade também, antes e
sobretodo, que quereríamos vê-
lo demonstrando que o BNG
nom é alavanca para a pro-
moçom persoal senom que exis-
te para defender inequivoca-
mente os interesses das classes
populares galegas. Vale a pena
repeti-lo: que existe para de-
fender inequivocamente os inte-
resses das classes populares ga-
legas. Recende a anos setenta,
mas é pertinente.

Também é verdade que o que
por agora levamos visto nom dá
para fazer umha festa. Mas dá, is-
so sim, para obrigar-nos moral-
mente a outorgar umha margem
de confiança a este candidato

com quem se assanham nom só PSOE, PP e os
seus respectivos média, senom também um
grupo heterogêneo de descontentos que mili-
tan no próprio BNG.

Se Beiras e este variopinto grupo final-
mente recapacitam e deixam de lhe fazer o
servicinho ao PSOE, se Quintana demonstra
ser capaz de nom ceder à pressom e se liber-
ta dessa prática vil que consiste em estig-
matizar a gente da casa e tirar o pucho dian-
te do poder, se a UPG despe de umha vez a
pele de bode expiatório que tam masoquista-
mente aceita, estaremos ainda a tempo de ver
o nacionalismo galego corrigir o rumo. 

De confiar a bandeira às maos de quem
tem força, valor e experiência para tremar
dela. Com ou sem títulos acadêmicos, que is-
to nom é a universidade.♦

ELVIRA SOUTO é escritora.
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O tsunami
informativo, con
epicentro no
Vaticano, resulta
espectacular. A
apisonadora
mediática non
traballaba tanto
desde o segundo
óscar de
Almodóvar.

Como dixo Juan
Cueto, tres cadeas de
televisión distintas e
unha única
información
verdadeira.

Na era audiovisual
resulta fundamental
que cada
organización teña un
líder que unifique o
discurso. A televisión
é monoteista. Un só
Deus e a poder ser un
só Papa. As igrexas
protestantes levan
desvantaxe nisto.

Seguindo co
papado. Outro
infalíbel é o
presidente do Fondo
Monetario
Internacional (véxase
a Arxentina). O
actual responsábel,
Rodrigo Rato, que
non acadara nin a

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

O melhor
dos candidatos

ELVIRA SOUTO

Quem é o melhor candidato para a Junta da Galiza?
Conhezido Fraga, é hora de falar de Pérez Touriño e Quintana.

‘Quereríamos
ver a Anxo
Quintana

demonstrando
que o BNG

nom é alavanca
para a

promoçom
persoal senom
que existe para

defender os
interesses das

classes
populares
galegas”

Cartas Correo electrónico: info@anosaterra.com

Moitas horas
ao volante

Os sindicatos e outras organiza-
cións veñen denunciando os abu-
sos aos que son sometidos os tra-
balladores do sector do transpor-
te deste Estado sen que, por parte
de ningunha administración, se
tomen medidas reais que impidan
as excesivas xornadas ás que se
ven obrigados a realizar. Resulta-
do destas xornadas abusivas son
moitos dos accidentes de tráfico
nos que se atopan involucrados
os membros deste colectivo. Es-
tes accidentes reclaman cada ano
o seu tributo de mortos, inválidos
e familias desfeitas. Porén, pode-
mos escoitar quen xustifica o in-
xustificábel, quen considera que

a culpa destas mortes non é dun
empresariado sen escrúpulos e si
dos traballadores dispostos a
aceptaren estas condicións, sen
ter en conta que estes traballado-
res xóganse o seu sustento e o da
súa familia, motivo polo que se
ven na obriga de realizar un labor
que pon en perigo a súa propia
vida. Dá igual que o empresario
non cumpra as mínimas normas,
os culpábeis parecen ser os traba-
lladores ao seren eles os que asu-
men a responsabilidade de se po-
ren diante do volante. En todo ca-
so, de ser certo que son os únicos
responsábeis por aceptaren estas
condicións abusivas, estes sem-
pre pagan polas consecuencias
dos accidentes, pero case nunca
un empresario se ve ante un xuíz
por coaccionar o seu traballador

para que incumpra a normativa
vixente. 

Sería motivo de inquedanza e
saltaría á opinión pública a situa-
ción laboral deste colectivo se
non falecesen seis gardas civís?

De cantos accidentes temos noti-
cias nos que o condutor quedou
durmido por exceso de traballo?
Cantos promoveron tantas horas
de informacións? Cantos levaron
o propietario da empresa en
cuestión a declarar en comisaria
polo accidente ocasionado por
un dos seus traballadores? Non
podo mais que pensar que se os
protagonistas deste fatal acci-
dente fosen outros, o interese re-
duciríase bastante. Parece ser
que nesta ocasión as vítimas ti-
ñan medios e apoios para adqui-
rir un pouco de xustiza. Con isto
non quere decir que non na me-
recera, pero todos e todas a me-
recemos.♦

RENATO NÚÑEZ DA SILVA
(TEO)

Fé de erros

Na información sobre os ca-
bezas de lista do BNG do nú-
mero pasado deslizáronse
dous erros. A abstención que
se lle adxudicaba a Domín-
guez Olveira corresponde en
realidade a Tareixa Novo. Por
outra parte, Iago Tabarés é
concelleiro en Ourense, mais
non portavoz municipal.♦



Antonio Téllez Solá nunca imaxinara que al-
gunha das súas impactantes historias vería a luz
en galego. E tal cousa aconteceu cando Edi-
cións A Nosa Terra estabeleceu contacto con el
no Perpignan do seu exilio e tamén o que o pa-
sado 28 de marzo coñeceu da súa morte.

Unha información de Eliseo González,
ampliada por Dionisio Pereira, púxonos na
pista dun traballo que semellaba imposíbel de
que existise. Tratábase dunha suposta biogra-
fía sobre o mítico guerrilleiro antifranquista
galego Mario de Langullo O Pinche que, ao
parecer, escribira o mesmo autor das tamén
míticas biografías de Quico Sabaté e Facerí-
as, maquis anarcosindicalistas cataláns.

Cando un día de 1999 Antonio Téllez aten-
deu o chamado de A Nosa Terra confirmouse. O
traballo sobre O Pinche non era un espellismo e
en poucos días Antonio fíxoo chegar á editora.

A emoción foi monumental cando nos
atopamos cun libro que era o testemuño fran-
co e directo entre dous resistentes natos. Un
home, o Mario de Langullo, que se abriu de
cheo ante outro guerrilleiro coma el e, de tal
xeito, ditar unhas memorias únicas sobre un-
ha etapa da nosa historia tan recente como
esquecida. Un relato de primeira man e inza-
do de sinceridade que Antonio Téllez iniciou
en 1977 logo de recibir informacións contun-
dentes sobre a lendaria vida de O Pinche nos
montes galegos. Téllez foi quen de converti-
lo nunha das obras máis apaixonantes e in-
tensas da nosa historiografía contemporánea.

Antonio Téllez Solá nacera o 18 de xa-
neiro de 1921 en Tarragona e sendo un ado-
lescente participou primeiro no conflito ar-
mado de 1936-39 e sumouse despois, logo de
ter sido internado nun campo de concentra-
ción francés, na resistencia armada contra o
nazismo. Tamén foi un dos miles de guerri-
lleiros que tentaron penetrar novamente no

Estado español polo Val de Arán empuñando
as armas contra o exército franquista. 

Desde mediados de 1950, compaxinando
co seu labor profisional en France Press, to-
mou a militante decisión de historiar as prin-
cipais actividades armadas dos anarcosindi-
calistas contra a ditadura e os seus libros (en
especial Sabaté. Guerrilla urbana en España
e La guerrilla urbana. Facerías) serviron
tanto de inspiración como de memoria para
toda a nova xeración de militantes libertarios
que adoptaron renovados métodos de loita.
Os que mesmo foron historiados polo propio
Téllez na súa obra El MIL y Puig Antich.

Coa súa compañeira Armonía, veu a Ga-
liza para visitar a un Mario de Langullo xa
retornado á Terra logo da morte do xeneral
Franco e recentemente, en xullo de 2002, o I
Congreso da Historia da Guerrilla celebrado
en Berga (Girona) foi concebido como unha
homenaxe a súa traxectoria combativa. 

Antonio Téllez, con José Martínez, o creador
da Editorial Ruedo Ibérico, Pons Prades e Octa-
vio Alberola, todos eles de extración libertaria e
empeñados  en manter a memoria dos loitadores
antifranquistas, foi un facho de liberdade.♦

X. ENRIQUE ACUÑA
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designación como
candidato dentro do
seu propio partido,
visita Madrid para
darlle instrucións aos
gañadores das
eleccións. Rato
mandou facer outra
reforma laboral e
frear as pensións. ZP
e Solbes aceptaron
con disciplina
monacal.

Falar polo
mancontro na rúa é
perigoso. Descobre
moito mentireiro. Un
di: Estou a entrar na
casa. E ti ves que vai
andando polo medio
da rúa. Nada, aquí
no Porriño,
traballando, di outro,
en canto cruza o
Obradoiro. Quédame
unha xestión por
facer, di aquel desde
a cafetaría, mentres
introduce o rabo dun
calamar na boca da
súa acompañante.

Xa se vai aclarando
a nube de fume do
sonado incendio de
Madrid. Lean os
titulares El País (1 de
abril): “Deloitte revela
que as auditorías de
FG Valores arderon
no Windsor”,
“Anticorrupción
requeriu os
documentos na
investigación sobre a
venda a Merrill
Lynch”. Un gran tema
de Estado –os
delincuentes de colo
branco– que, non
embargante, está a
pasar case
desapercibido.♦

O biógrafo privilexiado de Mario de Langullo
NECROLÓXICAS

Arquetipo da burguesía provinciana que se
sentiu a gusto na orde estrita e ditatorial do
xeneral Franco, faleceu o pasado 1 de abril
en Pontevedra Rafael Landín Carrasco. Fillo
dunha familia de fasquía liberal que sempre
soubo abeirar baixo o poder conservador na
Restauración, o seu pai, Prudencio Landín
Tobío foi un selecto e oscilante líder agrario
que engrandeceu posteriormente o seu nome
como cronista, entre cursi e decimonónico,
daquela Pontevedra que lle tocou controlar
politicamente desde a propiedade, editorial e
efectiva, de El Diario de Pontevedra. 

O seu vástago Rafael Landín nacera en
1923 e soubo de primeira man como a cada
vez máis escorada bandería política do seu
pai cara o dereitismo españolista de pouco
serviu para que o proxenitor obtivera cargos
do Movimiento Nacional. Contodo, a familia
Landín abrazou o benestar e a tranquilidade
de clase do novo réxime falanxista e educou
os seus fillos no culto servicial ao Estado.
Militares uns e funcionarios outros, Rafael
Landín Carrasco foi reclamado por Manuel
Fraga Iribarne en 1963 para ocupar o seu pri-
meiro cargo político no Ministerio de Infor-
mación y Turismo. Experiencia funcionarial
no réxime nacido en 1936 que o embarcou en
posteriores ascensos polo escalafón profisio-
nal até acadar o posto de maior xerarquía po-
lítica da súa carreira —gobernador civilo—
outra vez ao chamado de Fraga Iribarne, ago-
ra Ministro de Gobernación.

Rafael Landín —“excelentísimo señor”,
recordábase na súa esquela— ocupou o posto
de Gobernador Civil de Álava e, forzas baixo
a súa responsabilidade gobernativa, ametra-
llaron o 3 de marzo de 1976 unha manifesta-
ción de traballadores que pacificamente cir-
culaba polo barrio de Zaramaga en Vitoria. O
resultado foi a acción máis brutal da policía

armada española contra unha reivindicación
obreira e a morte, o mesmo día dos feitos, de
tres manifestantes, mentres que outros dous
máis falecerían en días posteriores.

Cando Rafael Landín tentou visitar os fe-
ridos en compañía do mesmísimo Fraga Iri-
barne, os familiares non llo permitiron, á vez
que os expulsaban das habitacións e lles be-
rraban: vídelos rematar?

A cultivada figura de Landín Carrasco —
“todo un dandy”, dicían os que con el disfru-
taban da tranquilidade elitista e distante dos
saraos do Liceo Casino de Pontevedra— for-

ma parte da nómina de “xente de orde” indi-
solubelmente ligada á negra historia da re-
presión tardofranquista.

Os nomes de Pedro Martínez Ocio, Ro-
mualdo Barroso Chaparro, José Castillo Gar-
cía, Bienvenido Pereda e Francisco Aznar
Clemente, os obreiros asasinados aquel tráxi-
co e ominoso día en Vitoria, deben ser pro-
nunciados en voz alta e a música de Lluis
Llach escrita na memoria deles xa é patrimo-
nio da humanidade.  “Campanades a morts”.♦

X.A.

Xosé Lois

Rafael Landín, gobernador civil de Vitoria en 1976

Antonio Téllez e Mario de Langullo fotografados xuntos no exilio francés.
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A Igrexa,
‘monarquía
absolutista’,
segundo Boff
O teólogo da liberación, Leo-
nardo Boff, deposto das súas
funcións editoriais e académicas
polo Vaticano en 1985, comenta
para IPS/El Mundo (4 de abril)
as características de Xoán Paulo
II. “Cal é a característica funda-
mental deste Papado? A restau-
ración e o retorno á gran discipli-
na. Xoán Paulo II non se carac-
terizou pola reforma, senón pola
contrarreforma. Representou a
tentativa de deter un proceso de
modernización que irrumpiu na

Igrexa desde os anos 60 e que es-
taba interesando a todo o cristia-
nismo. Deste modo retrasou o
axuste de contas que a Igrexa es-
tá facendo en relación a dous
graves problemas que a martiri-
zan desde hai catro séculos. O

primeiro está ligado ao surxi-
mento doutras Igrexas por mor
da Reforma Protestante do sécu-
lo XVI, que fracturou a unidade
da Igrexa romano-católica e
obrigouna a tolerar outras igre-
xas que interpretaba como cis-

máticas e heréticas. A segunda
gran cuestión deriva da moderni-
dade das luces, co surximento da
razón, da tecnociencia, das liber-
dades civís e da democracia. Es-
ta nova cultura colocaba en xa-
que a revelación da cal a Igrexa
se sente portadora exclusiva e
denunciaba a forma na que a
Igrexa se organiza institucional-
mente: como unha monarquía
absolutista espiritual en contra-
dición coa democracia e a vixen-
cia dos dereitos humanos”.♦

Xoán Paulo II,
‘consumido
como unha
estrela do rock’
A escritora italiana Rossana
Rossanda escribe (Página 12,
6 de abril) sobre a morte do Pa-
pa. “Xoán Paulo II apagouse
despois de días de padecemen-
to, en canto Italia se mergullaba
nun mar de palabras, imaxes
roubadas, indiscrecións. Un vo-
yeurismo indecente. A derradei-
ra fotografía do seu rostro, des-
figurado no inútil intento de fa-
larlle á multitude, exhibiuse nas
primeiras páxinas. Estaba quen
o anunciaba morto, quen o ou-
vía falar en italiano e en ale-
mán, quen o consideraba en vi-
xilia e quen en coma. Se tive-
sen podido ter as cámaras a me-
dio metro do seu leito e captar o
audio do derradeiro suspiro, te-
riano feito. Os bispos habituais

da TV non estaban a rezar de
xeonllos, estaban nos estudos
da RAI ou de Mediaset, convi-
dando a outros a que rezasen
(...). Foi consumido como unha
estrela do rock cando debía ter
sido protexido”.♦

A música galega
prohibida
na televisión
andaluza
O cantautor Miro Casabella,
que vén de presentar o seu no-
vo disco Orvallo, comenta en
La Voz de Galicia (31 de mar-
zo), edición de Vigo, algunhas
curiosidades da estratexia das
televisións autonómicas. “Fai-
me graza que nos chamen se-
paratistas en algúns sitios de
España, cando os separatistas
son eles porque a mín non me
chaman para a televisión an-
daluza, cando na galega canta
canto andaluz hai”.♦

Devociós
BIEITO IGLESIAS

Afalar verdade, direilles que sentín máis a morte
do fillo dun caro amigo –con sete aniños– que o
óbito do Papa. Isto pode xulgarse como

blasfemia, non contra Deus senón defronte á sociedade
mediática que converte en icone publicitario ao propio
vigairo neste mundo do Padre Eterno. A mazada de tó-
dalas cadeas de televisión conectadas ao Vaticano

reafírmame na alerxia que sempre lle tiven aos progra-
mas informativos. Gusto máis da ficción, os filmes e
os xogos desportivos. De pequeno rabeaba porque non
acababa máis o telexornal, cando eu esperaba
impaciente pola cabeceira de Bonanza: mapa
inflamado de Nevada, catro xinetes cabalgando cara o
primeiro plano e música contaxiosa. Se me apuraba
moito Rosita, romántica viciña sentada comigo á face
do televisor do Xeremías (único en quilómetros á
redonda), transixía con Reina por un día, antecedente
do reality-show conducido por Mario Cabré e José
Luis Barcelona; pero do parte non tiña ansia ningunha.
Ora ben, a Santa Sé xa se publicitaba daquela. Nalgun-

has casas de aldea había pratiños de xeso decorando as
paredes, coas imaxes de Pío XII ou Xoán XXIII estam-
padas. A enciclopedia que a escola me puxo entre maos
dedicaba unhos parágrafos á biografía –haxiográfica–
de Giovanni Battista Montini, nome e apelidos
belísimos en comparanza co alcume de Paulo VI, por
máis solemnidade que acheguen os números romanos.
O deceso do Pontífice coincidiu co 50 aniversario de
nupcias dos meus pais. Mamá é católica e chorou na
miña Primeira Comuñón (de alegría e de pena, por ver-
me coas caxatas entre apolíneas miniaturas de almiran-
te). Pra enxugar aquelas engradas escribo libros (van
alá nove) e pezas elexíacas como esta.♦

O tempo vital de Manuel María

CAMPUS / A NOSA TERRA

A súa poesía axudounos a agrandar os nosos universos íntimos; a descubrir
as arelas, ensoñacións, paixóns, conflitos, ilusións... dos que nos precederon.

Estas páxinas abren un diálogo entre o home e o poeta, arredor da súa traxectoria.

Unha crónica sociolingüística de Galiza
baixo o franquismo e na restauración democrática.

CAMILO GÓMEZ TORRES

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 1 de abril do 2005

Miro Casabella.



“A Executiva vai valorar os re-
sultados das asembleas e os com-
portamentos habidos no proceso
de discusión das candidaturas”.
Con estas palabras explicaba un
voceiro oficial do BNG cal será o
futuro dos candidatos presenta-
dos pola dirección, pero, sobre
todo, de Xosé Manuel Beiras.

Non aclaraba moito o diri-
xente nacionalista. Así que tere-
mos que recorrer a diversas fon-
tes e conversas off the record pa-
ra poderlles explicar aos nosos
lectores o futuro que lle depara
ás listas do BNG.

En primeiro lugar semella
claro o apoio das bases aos catro
cabeceiras de lista presentados
pola Executiva nacionalista (An-
xo Quintana, como candidato a
presidente da Xunta xa fose eli-
xido pola Asemblea Nacional).

Cando pechamos esta edi-
ción, no serán do mércores, 6 de
abril, remataran dez asembleas.
Nelas, o 80,27% dos militantes
deulle o seu apoio á proposta da
dirección. Votou en contra un
6,9% sen propoñer alternativa. O
10,7% abstívose e unicamente un
2,07% apoiou a proposta de Bei-
ras. Aínda que faltaban as princi-
pais comarcas por pronunciarse,
todo semella que non vai mudar
considerabelmente a tendencia.

Á vista destes resultados, to-
do semella indicar que o Conse-
llo Nacional apoiará por ampla
maioría a proposta da Executiva
(que contara con só tres absten-
cións). Máis incerto é o futuro
que lle agarda a Beiras.

O presidente do Consello Na-
cional chamou a Quintana para
comunicarlle que aceptaba ser o
número dous da candidatura de
Pontevedra, como lle ofrecera a
Executiva. Pero Beiras negouse
a retirar o seu voto particular,
mantendo que debía de ser dis-
cutido polas bases. Ao mesmo
tempo, realizaba declaracións
públicas nas que afirmaba, entre
outras cousas, que fora un erro
“non volver presentarse a porta-
voz nacional”, que o  BNG “se-
gue roto”, ou comparando a
UPG cos “porcos que mandan na
granxa”, nun símil orweliano dos
que tanto gosta Beiras.

As declaracións de Beiras

Estas declaracións e a postura de
Beiras de non retirar o seu voto
particular, levaron a Quintana a
estimar que o presidente do Con-
sello Nacional non contribuía “a
encauzar o proceso de renovación
e de configuración das listas”. Así
que a súa decisión, comunicada a
Beiras, foi a de que a oferta de nú-
mero dous por Pontevedra queda-
ba en suspenso agardando a deci-
sión das bases, como o mesmo
Beiras demandara na Executiva.

Beiras, ao mesmo tempo, sen
retirar o seu voto particular, afir-
maba que non era necesario que as
asembleas votasen a súa proposta.
Deuse así a circunstancia que, en
moitas destas asembleas, se discu-
tiu a proposta de Beiras pero non
existiu un pronunciamento expre-
so das bases. A votación só se pro-

duciu naquelas asembleas nas que
existiron militantes que defende-
ron expresamente o voto particular
presentado polo presidente do
Consello Nacional.

A votación só tivo lugar en
comarcas como a do Ribeiro, on-
de as teses de Beiras tiñan un
amplo apoio, con recollida de si-
naturas. Tanto é así que nesta co-
marca a postura de Beiras obtivo
o 40% de apoio, fronte ao 46,6
da lista oficial.

Nas outras asembleas, as posi-
cións oficiais decidiron non forzar
as votacións da postura de Beiras
para, segundo as nosas fontes, que
“non se visualizase tan drastica-
mente a derrota do presidente do
Consello Nacional e poder encau-
zar axeitadamente o proceso”.

Pero non se aforraron as crí-
ticas a quen fora o referente na-
cionalista até hai ben pouco.

Fortes críticas

Criticáronse sobre todo as súas
últimas declaracións públicas e o
seu “ego que o anaga todo, le-
vándoo a unha guerra pública
que dana gravemente o BNG”.
Tamén o acusaron de “indecen-
cia” ao pretender discutir a seu
voto particular e querer asegu-
rarse, paralelamente, o segundo
posto por Pontevedra, atacando
ao mesmo tempo a Quintana.

Igualmente, nas distintas asem-
bleas puxeron en cuestión o traba-
llo parlamentario de Beiras nos úl-
timos anos, acusándoo de non par-
ticipar como portavoz nin nos ple-
nos nin nas reunións do grupo. 

Tamén foi acusado Beiras de
non só procurar un posto de saí-
da nas listas electorais, cando
arremeteu duramente contra o
traballo parlamentario, despre-
zando agora os outros postos
dentro da organización, senón
tamén de querer condicionar,
“con argumentos falaces”, a
conformación das listas, impe-

dindo a renovación para conso-
lidar o poder da “súa corte per-
soal de aduladores”.

Se até de agora existía un pac-
to tácito interno no BNG para pre-
servar a Beiras das críticas, como
líder que era da organización,
agora semella que se abriu a veda.

É significativo un documento
de Roberto Mera, que foi o cabeza
de cartel dos Non adscritos na últi-
ma Asemblea Nacional do BNG.
Neste escrito, que lles fixo chegar a
todos os militantes integrados nes-
ta corrente de opinión, Mera defen-
de as listas oficiais e rebate un por
un os argumentos utilizados polos
militantes para apoiar a Beiras.

Como conclusión, Mera afir-
ma: “non creo que Beiras sexa o
garante da pluralidade do BNG, a
proba do algodón da falla de con-
trol da UPG, o baluarte principal
para unha batalla final, nin se-
quera o garante da legalidade in-
terna e do cumprimento dos acor-
dos das Asembleas Nacionais,
nin, por suposto, o mellor exem-
plo de coherencia, confianza, le-
aldade e valentía. E, polo tanto,
non creo que teña a suficiente le-
xitimidade para criticar a propos-
ta de candidatura feita pola Exe-
cutiva, nin para esixir o que el
non foi quen de facer nin de ten-
tar facer sequera”.

Ante este panorama, é tan in-
certo o futuro de Beiras como
número dous da candidatura
pontevedresa, coma o seu futuro
parlamentario. Todo dependerá
da postura que asuma no próxi-
mo Consello Nacional. A maio-
ría do BNG semella que non
quere prescindir del como parla-
mentario se así o desexa, pero ta-
mén van demandar del unha pos-
tura clara e un apoio decidido a
Quintana e á dirección da que
forma parte na próxima campaña
e, sobre todo, lealdade á organi-
zación, aclarando a súa postura e
desmentido as chantaxes dos que
din falar pola súa boca.♦
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Latexos

Wojtyla
en imaxes
X.L. FRANCO GRANDE

Wojtyla, na vida e na
morte, e aínda
despois desta, foi un-

ha permanente imaxe. O papa
mediático por excelencia. Em-
pezarei dicindo que nunca me
caeu ben. Foi un polaco que
xamais entendeu o mundo
occidental, dominado por
certos medos –á modernidade,
á sexualidade, ás ideas que non
fosen as súas...– e con ares
máis ben de señor feudal. Por
iso me custa comprender ese
histerismo que as imaxes da
súa  enfermidade e da súa mor-
te provocaron en moita xente.

Máis aínda me custa
entrar nas actitudes da prensa
española de calquera signo,
facéndose eco de sobrenomes
que tampouco se entenden (o
Grande, que xa se está poñen-
do en circulación) e facendo
do botafumeiro arma en subs-
titución da análise e dunha ac-
titude minimamente crítica.
Os teólogos, por agora, foron
os únicos que nos dixeron al-
go cun mínimo contido e ver-
dadeiramente esclarecedor.

Mário Soares, nun recente
artigo en La Vanguardia, dicía
que ao seu ver a idea que hoxe
buliga na prensa mundial, no
sentido de que podemos agar-
dar democracia no Oriente
Medio e, por iso, que George
Bush podería ter razón, ten to-
da a fasquía dunha campaña
mediática da CIA. E pode que
non vaia desencamiñado. En
comparanza, penso, ou sospei-
to, se ao mellor non ocorre al-
go semellante con Wojtyla.
Pero hai unha dificultade, e é
que non acerto a ver que inte-
reses hai detrás con capacida-
de para manexar semellante
campaña.

Ao cabo, Wojtyla promo-
veu con teima actitudes e de-
cisións ben pouco cristiás,
como, entre outras, seguir
vendo as mulleres como
seres inferiores ou só destina-
das á maternidade, perseguir
e condenar ao silencio a teó-
logos e outros discrepantes,
calar coma un peto diante das
atrocidades das torturas no
Iraq ou Afganistan –o dereito
á vida, para el, só rexía para
o feto– ou promover un
ferreño servilismo da
xerarquía á súa persoa.

Porque se detrás de todo
isto non hai intereses que
moven o que sucedeu e aínda
está sucedendo –un
espectáculo faraónico á
maneira do vello
Hollywood–, a outra conclu-
sión posíbel non pode ser
máis ca esta: que a nosa
sociedade chegou a tal grao
de acriticismo que no seu
conxunto actúa coma un ver-
dadeiro zombi. Porque se
non non hai maneira de
entender semellante estado
de cousas, alleas a toda espi-
ritualidade e só preto das
emocións primarias e da
prensa rosa máis
sensibleira.♦

O futuro de Beiras nas listas cada vez máis incerto

As asembleas do BNG apoian
masivamente as candidaturas oficiais

A. EIRÉ
Este xoves 7 de abril o Consello Nacional do BNG referendará,
con toda seguridade, os catro cabeceira de listas presentados po-
la Executiva a pasada semana, logo de que obtivesen o respaldo
maioritario das asembleas comarcais. A grande incógnita vai ser
o papel de Xosé Manuel Beiras despois de que a súa pretensión
de ocupar o número un pola Coruña ou Pontevedra fose ampla-
mente rexeitada polas bases e Anxo Quintana deixase en sus-
penso a oferta de ocupar o número dous por Pontevedra, á vista
das manifestacións públicas do presidente do Consello Nacional.

Reunión do Consello Nacional presidida por Xosé Manuel Beiras.                                                                                                                                       PACO VILABARROS



H.V.
A Consellaría de Xustiza e In-
terior presentou un recurso
contencioso administrativo
contra a decisión do concello
da Coruña de mudar o nome
da localidade para incluír o
topónimo deturpado. A Xunta
lembra que é a única Admi-
nistración que ten competen-
cias na materia e que non hai
máis forma válida que a galega.

A decisión de mudar o nome to-
máraa o pleno municipal o dous
de novembro de 2004, cos votos
a favor dos catorce concelleiros
do PSOE, a abstención dos sete
do PP e o voto en contra dos seis
edís do BNG. O acordo implica-
ba adoptar o nome deturpado en
castelán ademais da denomina-
ción galega.

Tras ignorar en decembro pa-
sado o requirimento da Xunta ao
concello para anular o acordo
plenario de cambio de nome, a

sala número tres do Tribunal Su-
perior admitiu a trámite o recurso
da Consellaría de Xustiza e Inte-
rior e xa solicitou ao concello o
expediente administrativo que
deu lugar ao acordo plenario.
Agora, a sala do contencioso ad-
ministrativo valorará a solicitude
da Xunta de suspender cautelar-
mente a decisión municipal.

O alcalde da Coruña, Fran-
cisco Vázquez (PSOE), decretou
que o Concello se presentase no
procedemento e invitou á Xunta
a chegar a un acordo, o que po-
dería indicar que non ten fe nas
posibilidades de que os tribunais
avalen o acordo plenario de cam-
bio do topónimo.

O argumento da Xunta é que
o concello non ten competencias
para cambiarlle o nome á cidade,
por moito que teña invocado a
Lei das Grandes Cidades para to-
mar esta decisión. A incompeten-
cia da corporación local para ru-
bricar este acordo vén dada por-

que o cambio de denominación
corresponde á Xunta e ten que fa-
cerse a través do que dispón a Lei
de Administración Local de Gali-
za. Ademais, a deturpación do to-
pónimo é contrario á Lei de Nor-
malización Lingüística, que esta-

blece que o único nome dos to-
pónimos galegos é o galego. Por
outra banda, este tipo de cues-
tións son de competencia exclu-
siva da Comunidade autónoma,
polo que a Lei de Grandes Cida-
des non é aplicábel neste caso.

A pesar de non confiar nas
posibilidades de que o Superior
lle dea a razón a el, Francisco
Vázquez ten empregado os tribu-
nais para tentar adiar a aplica-
ción da Lei de Normalización
Lingüística, tanto no uso do to-
pónimo como no emprego do ga-
lego na Administración munici-
pal. E aínda que recorreu aos tri-
bunais para atrasar o uso do to-
pónimo oficial, ao perder ante
todas as instancias –Superior,
Supremo e Constitucional–, de-
cidiu ignorar as sentenzas, o que
lle levou aos xuíces a lembrarlle
sen éxito que debe cumprir o fa-
llo. Esta traxectoria de Vázquez
fai temer que siga este mesmo
camiño nesta ocasión.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Omesmo día, á mesma
hora en que morría
Xoán Paulo II, ente-

rrabamos nós un anxo na
parroquia de Asma, nas
terras de Chantada. Inmedia-
tamente puidemos
decatarnos da diferenza
entre a dor fundada (Dicía
Stendhal que Deus só ten
perdón porque Deus non
existe; talvez.) e a catarse
que se produciu no orbe,
con desmedidas mostras de
sentimento tráxico.

A beataría é a virtude
afectada. A esaxeración das
virtudes. A celebración
mórbida da dor, filla do medo
á morte, á vida e á liberdade.
Como comprender senón a
conduta desas multitudes cho-
rando publicamente, alongan-
do os rostos, palidecendo a
pel, apertando os rosarios en-
tre lágrimas, facendo público
que son eles e non os de aca-
rón os máis afectados, os que
máis senten?

Confúndense os
modernos e os estatísticos,
crendo que Deus é aquí un
cadáver. A historia ensina
que por tras dos avances ma-
teriais, moito por tras, evolú-
en lentamente as
mentalidades. 

Dor e tortura divirten, di-
cía o poeta. No monte de
dor, está o cerne do
incomparábel éxito da morte
e tamén desta morte. Dor e
tortura divirten, e sen media-
ción posíbel pasamos do ha
ha ha televisivo, do degrada-
do carpe diem, tan publicita-
do ultimamente polas
multinacionais, á colectiviza-
ción da morte do Papa en to-
dos os medios posíbeis. Con
sensación de novidade, de
espectáculo e de
representación. Lonxe de cal-
quera estoicismo, de calquera
contención, da dignidade que
outorga o recato. 

Algúns quedámonos con
Stendhal, alomenos despois
de volver de Chantada. Ou
con don Athaualpa, máis ru-
do e por iso máis noso,
cando ante a pregunta de se
existe Deus, responde que
pola súa casa non pasou tan
importante señor. 

Que estraño final de
inverno. Debemos recoñecer
que nunca imaxinamos a
morte como unha peza do
puzzle posmoderno, aínda
que algo se podía intuír con
esa alegre colectivización do
sado-masoquismo, tan de mo-
da nos últimos anos en
calquera programiña da tarde.

Chega abril. Na Avenida
do Parque de Lugo agroman
as follas, novísimas, fetais,
anunciando que todo fica por
diante, a luz, as flores e os no-
vos nacementos. Volveremos
soñar desde dentro dos
poemas de Álvaro Cunqueiro,
que sempre escolleu abril,
porque era o comezo do
comezo. Abril para achegarse
ao sagrado, silenciosos e que-
dos, fundidos na inmensidade,
que é como rezamos os
comanches.♦

Escoitaba hai uns días a alcalde-
sa de Vigo argumentar contra a
pertinencia dunha moción de
censura aludindo ao clima de dis-
tensión e diálogo que, na súa par-
ticular visión, impregna hoxe a
vida política viguesa. Non é ob-
xecto deste artículo comentar a
conveniencia ou sequera a posi-
bilidade de que se presente esa
moción, que nestes momentos é
máis unha elucubración xornalís-
tica que unha opción real. Máis
ben me interesa facer unha com-
paranza mal intencionada entre
este tempo de bonanza social que
está supostamente caracterizando
o mandato de Corina Porro e os
“días de axitación” que se vivi-
ron en periodos anteriores.

É certo que a vida política vi-
guesa mudou progresivamente
nos últimos anos e que aquel cli-
ma de confrontación permanente
que se expresaba con frecuencia
en protestas violentas e insultos,
quedou reducido a manifesta-
cións puntuais que xa non adoi-
tan ser alentadas polos partidos e
que non espertan gran simpatía
na sociedade. Desapareceron da
primeira liña política mestres da
demagoxia que contribuían a
acender os ánimos coas súas in-
tervencións; introducíronse as
boas maneiras nos debates nos
plenos e, ao menos publicamen-
te, xa non se encirra os colectivos
de afectados contra os seus repre-
sentantes na corporación munici-
pal. Corina teno máis doado que
os seus antecesores. Pero iso non
significa que a cidade sexa nestes
momentos un mar calmo onde a
concertación, o diálogo e a coo-
peración institucional acabaran
por substituír as disputas partida-
rias, as protestas veciñais e a tra-
dicional desconsideración que os
vigueses senten polos políticos
locais. Pola contra, estou conven-
cido de que a nosa alcaldesa está

a acentuar vicios que crimos fe-
lizmente superados.

Se na actualidade hai algo no
que está de acordo a maioría da
sociedade viguesa é na necesida-
de de que exista unha xenerosa
colaboración entre institucións e
axentes sociais para afrontar os
múltiplos problemas que ten a
cidade, aproveitando que existe
un amplo consenso sobre o seu
diagnóstico e tratamento. Malia
que nas declaracións públicas to-
do o mundo asume este aserto,
na práctica política a nosa alcal-
desa é a primeira en arrombar o
consenso. Corina Porro foi sem-
pre unha muller de acenos, preo-
cupada máis en cultivar a súa
imaxe que en realizar unha xes-
tión eficaz. Demostrouno co seu
paso polo goberno de Manuel
Pérez e volveuno deixar en evi-
dencia mentres exerceu como
conselleira de Manuel Fraga.
Agora, mentres cultiva flores na
Gran Vía e se prodiga en actos
sociais, tenta sacar tallada elec-
toral das contradicións do PSOE
vigués esquecendo o seu cargo e
as boas maneiras do respecto
institucional. Vestida de alcalde-
sa, Porro non dubida en ningún
momento en enarborar a bandei-
ra do seu equipo e bater con ela

na cabeza dos que non compar-
ten a súa visión. A ministra de
Fomento sufriu xa varias contu-
sións e o Delegado do Estado no
Consorcio da Zona Franca xa
non sabe se atrincheirarse en
Bouzas ou sair á rua con casco.

A crítica política é consubs-
tancial á vida democrática, pero
unha persoa que ostenta un cargo
de relevo institucional e que re-
presenta unha cidade debería
coidar as súas manifestacións
públicas e non rachar pontes con
administracións e organismos
que deben ser necesarios colabo-
radores. Porén, a Corina Porro
nestes momentos non lle interesa
tanto estabelecer unha política
de cooperación leal co goberno e
coa Zona Franca como poñer en
evidencia o escaso compromiso
de un e do outro cos proxectos
estratéxicos de Vigo. Por iso non
dubida en acusar un día ao exe-
cutivo de José Luis Rodríguez
Zapatero de boicotear todas as
iniciativas que parten da cidade e
asegurar, ao seguinte, que Fran-
cisco López Peña quere facer de-
saparecer o Consorcio. O que a
alcaldesa pon de manifesto é que
non existe nin o máis mínimo es-
pírito de colaboración entre esas
institucións e, o que é máis preo-

cupante, tampouco interese en
estabelecelo, senón simplemente
o propósito de desgastar a imaxe
do rival (o PSOE) de cara a pró-
ximas contendas electorais. Po-
rro está disposta a prescindir do
diálogo institucional sabendo
que pode refuxiarse baixo as ás
dun goberno autonómico pro-
penso incluso a empeñarse se é
preciso por amparar o seu mellor
estandarte municipal.

A crispación volve asomarse á
vida municipal alentada non só
polo afán electoralista da alcalde-
sa, senon tamén polos erros dun
Ventura Pérez Mariño desnortado
e a locuacidade incontrolada de
López Peña. A alguén lle estraña-
ría que outros tomen exemplo e
que algúns colectivos de Teis sin-
tan nostalxia de pasadas batallas,
que a Festa da Reconquista se
converta nunha liorta entre Aso-
ciación de Veciños e Plan Comu-
nitario ou que os traballadores da
ORA acaben secuestrando o
“multamobil”? Estou seguro de
que, aínda así, algúns medios de
comunicación seguirían falando
da “estabilidade acadada polo go-
berno municipal”, e contrapoñen-
do esta situación a outros tempos,
cando o BNG estaba na alcaldía
discutindo a diario cos seus socios
do PSOE. Claro que daquela o
Concello asinaba convenios coa
Zona Franca ou coa CPTOP, ne-
gociábanse proxectos con todas as
administracións e non había repa-
ros a recibir en Vigo o presidente
da Xunta ou o ministro de Fomen-
to para conseguir o seu apoio a
iniciativas municipais. Aínda hai
quen, mentres louva o espírito de
consenso de Corina Porro, fala da-
quel goberno presidido por Lois
Pérez Castrillo como un periodo
de inestabilidade, esquecendo que
curiosamente conseguiu aprobar
catro presupostos, algo inédito no
Concello de Vigo.♦

Clima de diálogo?
XOSÉ MANUEL AÑEL

Os medios de comunicación dan a imaxe de
que na cidade se impuxo a distensión e o diá-
logo. Mais furando un pouco na tona da ac-
tualidade compróbase que a “estabilidade” de
Corina Porro baséase en desencontros con to-
das as institucións que non pertencen ao PP.

Vigo

Lembra que a única denominación válida da Coruña é a galega

A Xunta preséntalle un recurso a Vázquez
por castelanizar o topónimo

Francisco Vázquez, Alcalde da Coruña.
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“Cómpre modificar o Estatuto a
partir de esta e doutras propostas
que nos cheguen da sociedade”.
Así se refería Emilio Pérez Touri-
ño á proposta de Estatuto que pre-
sentou a Fundación Iniciativas
XXI nun acto celebrado o sábado
en Santiago ao que asistiron va-
rios dirixentes socialistas entre os
que figuraban alcaldes, deputados
e secretarios de Estado. O que ti-
ña que ser a asunción por parte do
PSOE dunhas bases estatutarias
galeguistas acabou converténdo-
se nun mitin político no que non
quedou claro cal será o compro-
miso de Pérez Touriño no caso de
ser o vindeiro presidente á Xunta.

O acto comezou cunha pre-
sentación por parte do alcalde de
Santiago, Xosé Sánchez Bugallo,
da actual situación que vive Gali-
cia. Na tribuna escoitaba Emilio
Pérez Touriño, flanqueado polos
membros de Iniciativas XXI e
profesores da Facultade de Cien-
cias Políticas, Ramón Máiz e Xo-
sé Luís Rivera Otero. O resto da
primeira fila completábana os re-
dactores sectoriais do libro Gali-
cia 21. Reflexións e propostas da
Fundación Iniciativas 21 para a
Galicia que vén. As áreas nas que
está dividido o volume son edu-
cación, sanidade, servizos so-
ciais, cultura, deporte, universi-
dade, economía, territorio e patri-
monio, muller e Galicia exterior.
Tamén destacaba a presenza na
primeira ringleira do secretario
xeral de CC OO-Galicia, Xan
María Castro, ademais doutros
representantes deste sindicato.

Non asistiron, sen embargo,
membros do  PSOE da corda do
alcalde coruñés Francisco Váz-
quez. A pesar disto, os compo-
ñentes de Iniciativas XXI non
conseguiron arrincar de Pérez
Touriño un compromiso claro

coa proposta de reforma de Esta-
tuto que lle entregaron. Ao longo
da súa intervención, que pechou
o acto, o secretario xeral dos so-
cialistas galegos só se compro-
meteu publicamente cunha das
numerosas propostas que se pre-
sentan nas máis de catrocentas
páxinas que ten o traballo elabo-
rado pola Fundación. Concreta-
mente, Touriño aceptou crear un
Insituto Galego de Asuntos so-
ciais “cando sexa presidente”. 

O discurso do socialista con-
verteuse nun mitin político so-
bre “os anos que leva perdidos
Galicia”. Só ao final da súa in-
tervención fixo referencia á re-
forma estatutaria. “Defendo un-
ha modificación baseándome en
dous principios: que estea den-
tro do marco constitucional e
que parta do consenso entre to-
das as forzas políticas. Propostas

como as de Iniciativas XXI son
importantes e escoitarei todas
aquelas que me cheguen do con-

xunto da sociedade”, explicou
Pérez Touriño. “A reforma ten
que ter dous obxectivos básicos:

a mellora do autogoberno e a co-
hesión social e territorial. Só
deste xeito se lle prestará un me-
llor servizo aos cidadáns”.

O resto da intervención do
candidato socialista xirou en tor-
no á crítica do actual modelo eco-
nómico e social. “Galicia vive de
costas aos sectores máis empren-
dedores dos país. Non podemos
seguir eternamente cunha econo-
mía subsidiada e dependente. É a
hora da Galicia do federalismo,
da equidade e da igualdade”.
Pouco dixo das temáticas que
abordaron os membros de Inicia-
tivas XXI, Xosé Luís Rivera Ote-
ro e Ramón Máiz, nos discursos
que pronunciaron con anteriori-
dade sobre o “galeguismo cívico”
e a concepción de “Galicia como
nación”. “Non imos entrar en se
somos unha nación, unha comu-
nidade nacional ou unha naciona-
lidade histórica, o caso é que a
Galicia do futuro ten que ser a do
investimento tecnolóxico e a da
especialización económica. Por
iso propoño un gran pacto social
para acabar coa precariedade la-
boral. Por que non podemos se-
guir apostando por un modelo de
man de obra barata”.♦
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Sinala que ‘estudará todas as propostas que lle cheguen da sociedade’

Touriño non se compromete
co proxecto de Estatuto de Iniciativas XXI

RUBÉN VALVERDE
A uns meses das eleccións, o secretario xeral do PSdeG-PSOE,
Emilio Pérez Touriño, garda silencio sobre cal vai ser o seu
proxecto de Goberno en caso de ser o vindeiro presidente da
Xunta. Se en outubro do 2004 asumía totalmente as Bases pa-
ra un Novo Estatuto da Fundación Iniciativas XXI, agora ad-
mite que o seu proxecto sairá dunha conxunción de propostas
que contentarían ao sector centralista dos socialistas galegos.

A proposta de Iniciativas XXI
é sobre todo social. No Capítu-
lo II das Bases, chamado Dos
dereitos da cidadanía galega,
inclúense numerosos dereitos
propios dun sistema de benes-
tar. Por exemplo, inclúese o
“dereito a unha renda básica e
a unha axuda á vivenda para
garantirlle unha existencia dig-
na aos galegos que non dispo-
ñan de recursos suficientes”.
Tamén o “dereito a unha axuda
digna en caso de desemprego”,
o “dereito ás persoas discapa-
citadas a beneficiárense de me-
didas que garantan a súa auto-
nomía” ou o “dereito á paisaxe
e recoñecemento como bens

públicos da auga, o aire e os
bosques”, que prevé a creación
dun Valedor da Paisaxe e do
Medio Ambiente.

Todo este elenco de princi-
pios programáticos non vai
acompañado, non obstante, de
instrumentos de financiamento
que aseguren que van ser cum-
pridos malia que se pide expre-
samente que o Estado transfira
os fondos necesarios. A propos-
ta de Iniciativas XXI aposta por
un modelo de corresponsabili-
dade fiscal entre o Estado e a
autonomía. “O presente estatuto
garante o obxectivo de autono-
mía financeira efectiva asegu-
rando competencias normativas

sobre os tributos propios así co-
mo os proporcionados polo Es-
tado”. Non se fai referencia a
unha Facenda Galega, seguindo
por exemplo o modelo que pro-
pugna Pasqual Maragall (PSC)
para Catalunya. Simplemente
se pide liberdade para gastar o
que se ten e o que se transfira.

No tocante aos principios
fundamentais, as Bases reco-
llen a definición de nación. Ta-
mén sinalan que “está esgotado
o principio dispositivo de acce-
so á Autonomía previsto na
Constitución de 1978” e que
por isto é irreversíbel o proce-
so de autogoberno de Galicia.
Este principio anularía o artigo

155 da Constitución que sinala
que unha autonomía podería
chegar a ser disolta “en caso de
non cumprir as leis que se lle
impoñan”. 

As bases inclúen tamén o de-
reito de cidadanía galega e esta-
blecen que “a lingua propia é o
galego e todos teñen o deber de
coñecela e o dereito a usala”.
Supón un avance con respecto
ao actual Estatuto que sinala só
que “todos teñen o dereito a co-
ñecela”. Ademais, tamén sinalan
que “o galego será de uso oficial
no Senado en canto cámara de
representación territorial, e im-
pulsarase o seu recoñecemento
como lingua oficial da UE”.♦

Unha proposta social sen responsabilidade fiscal

O candidato do PSdeG-PSOE, Pérez Touriño, charla con Ramón Máiz, promotor de Ini-
ciativas XXI.                                                                                      OTTO / AGN
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Unha lista negra minguante, esa
é que ten o Concello de Santiago
coa relación dos inmóbeis da zo-
na monumental en estado de ruí-
na. Unha lista negra alimentada
en 2003 cuns corenta edificios
que constituían un perigo, unha
relación que evolucionou á baixa
para quedar con só once entradas
en 2004 e seguiu baixando até
verse na actualidade con só cin-
co. A ameaza de expropiación fi-
xo (está a facer o milagre) e o
Concello vai camiño de non ter
que poñerse serio de verdade.

As palabras máxicas existen.
En canto se menta a máxica pa-
labra de expropiación tomando
como referencia o valor catas-
tral, a moita distancia do de mer-
cado, os propietarios deixan a un
lado a súa deixadez e contribúen
deseguida a mellorar a situación
arquitectónica da cidade. Nin ex-
propiación, nin poxa. Os propie-
tarios (ás veces residentes no ex-
terior, ás veces en desacordos
polas herdanzas) van aparecendo
e van reaccionando. Non hai co-
mo unhas palabras máxicas para
animar os propietarios. O Conce-
llo debería ensaiar decontado
fórmulas semellantes para pro-
curar que non haxa tantas casas
baleiras, para que non suban tan-
to os alugueres, para que non
medren sen tino os prezos dos
pisos. Por pedir que non quede.

O Concello tamén está tras
outros xeitos de impulso reha-
bilitador. Polo de agora, está á
espera de contar co apoio do
goberno “amigo” de Madrid pa-
ra impulsar a rehabilitación dal-
gún dos barrios composteláns
máis necesitados de melloras.
Vista Alegre semella contar con
posibilidades certas de atopar
apoio. Moitas menos no caso
das chamadas casas de Ramí-
rez, non menos deterioradas pe-
ro cun problema de situación no
medio dun Ensanche onde os

prezos da vivenda son case in-
morais. Casas modestas nunha
zona de potentados, difícil de
resolver o dilema. Polígonos
moi degradados ou residentes
de niveis económicos medios
ou baixos. Son condicións ne-
cesarias para que unha zona
poida ser área de rehabilitación
con apoio oficial.

Mentres tanto, o Concello
vén de presentar uns presupostos
onde haberá máis atención para
as infraestruturas dos suburbios
e zonas rurais, en detrimento do
ritmo de reurbanización no En-
sanche. Ben está o que está ben,
e hai asuntos que poden esperar
mellor que outros.♦

Impulso rehabilitador
XAVIER LÓPEZ

Ante o medo á expropiación dos inmóbeis en
ruína, os propietarios do centro vello come-
zaron unha rápida carreira de rehabilitacións.

Santiago

O papa Xoán
LOIS DIÉGUEZ

Cando morre unha persoa, calquera, vaise con ela un mundo. Po-
lo xeral, pasa a ser unha especie de heroe, aínda que en vida se
abourase. Non é o caso de Xoán Paulo II. A el si que se louvou,
arreo, poñéndoo como modelo de virtudes. Non dicimos nós que
non as tivese. Pero tampouco non podemos silenciar o que todo o
mundo oculta agora, mesmo os que están a moita distancia da súa
obra: no relixioso, no político ou no social.  Cousas deste tempo
de autocensuras e comenencias. Xoán Paulo foi un home e como
tal o vemos. Na nosa memoria non se nos borra aquela imaxe da
súa viaxe a África. Moitos milleiros de persoas saíron a recibilo,
cantando e bailando ao son da súa cultura propia, esa precisa-
mente que a Igrexa aínda combate. Cos problemas que alí hai de
natalidade e enfermidades, choca que se lles fose repetir a canti-
lena de criar fillos para Deus. Usar o condón é pecado. E neste no-
so mundo, primeiro mundo, din, a Igrexa segue tamén a comba-
ter a aconfesionalidade dos Estados e quere primicias que non ca-
san co respecto á diversidade social e relixiosa. Non hai curas por-
que non poden casar e os homes e mulleres de prácticas sexuais
non convencionais tamén seguen a vivir no pecado. As mulleres
son a tentación demoníaca e quizabes por iso non poden asumir
as funcións do sacerdocio. En fin, Xoán Paulo II ten moito que ver
con estas e moitas outras cousas. Non foi precisamente un anima-
dor da teoría da liberación. Así que, cada cousa no seu sitio, e el,
na nube na que cría, tamén terá que dar algunha explicación.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Discurso e Tempo.
Na procura dun socialismo para Galicia

de MIGUEL BARROS
As reflexións de máis de vinte anos de dedicación política a Galicia na procura de construir unha

alternativa socialista. En boa medida estes anceios acadan unha cabal expresión na definición que do
socialismo galego acuña a resolución política do X Congreso do PSdeG, cando alude o socialismo como

galeguismo cívico e socialdemócrata, elevando a categoría de síntese os conceptos de identidade e
solidariedade. Esta definición permítelles aos socialistas incorporarse ideoloxicamente a un diálogo co

nacionalismo, sen renunciar ás súas raiceiras ilustradas e universalistas.

A NOSA TERRA

Vista do conxunto histórico compostelán.                                                                                                     MANUEL G. VICENTE



É necesario modificar o actual
Estatuto?

O debate non estaba presente
na sociedade e nos partidos gale-
gos até que comeza nas outras dú-
as nacionalidades históricas. In-
cluso chega antes a Andalucía. As
forzas políticas galegas deben ex-
plicar para que se precisa un novo
Estatuto. Na miña opinión, unha
reforma é necesaria cando despois
de vintecinco anos de vixencia do
actual se advirten disfuncionalida-
des, imprevisións e cambios que
obrigan a mudar a normativa. Ta-
mén existe unha visión distinta da
autonomía que obriga a incluír un
modelo competencial e financeiro
novo. En terceiro lugar, hai unha
modificación constitucional en
cernes. O obxectivo había que telo
definido antes de iniciar a propia
reforma. O que pasa é que se nos
guiamos polo xeito en que politi-
camente usamos os galegos o Es-
tatuto non existiría necesidade dun
novo porque imos moi por debai-
xo das posibilidades que nos dá o
actual. Non obstante teño a espe-
ranza de que a nosa vontade políti-
ca cambie e polo tanto é necesario
ter xa un marco novo definido.

Propostas como a do Foro
para un Novo Estatuto, a cata-
lá ou a vasca semellan querer
remarcar os feitos diferenciais
que recoñece a Constitución.
Pretenden implantar un novo
modelo de Estado?

A práctica lóxica sería modifi-
car primeiro a Constitución e logo
os Estatutos. Como o proceso é o
contrario, non se pode evitar que
detrás destas propostas de reforma
estatutaria haxa unha intencionali-
dade de cambiar a Carta Magna. O
que acontece é que o Goberno
central tamén propón unha refor-
ma constitucional que discrepa das
propostas estatutarias e ninguén se
quere sentar a falar deste galimatí-
as xurídico. Por outro lado, cando
Cataluña inicia a súa reforma está
claramente pedindo que se lle re-
coñeza o seu feito diferencial. Pe-
ro non só polas cualificacións que
lle dan á autonomía: nación ou co-
munidade nacional. A discusión
fundamental no caso catalán, co-
mo na nosa proposta, vai estar so-
bre todo no financiamento. Euska-
di xa ten resolto este asunto. O
problema do futuro Estatuto de
Galicia pode ser o de caer na li-
teratura e non ser capaz de imitar
un modelo de financiamento se-
mellante ao vasco e o catalán.

Por que motivo?
Porque chegado o momento

pode ser que a un Estatuto se lle
diga que si e a outro que non de-
pendendo dos recursos dos que
dispoña a comunidade, de xeito
que Galicia pode acabar contri-
buíndo á creación de feitos dife-
renciais que despois non pode-
mos desenvolver. Na parte que
elaborou na nosa proposta Fran-
cisco Constenla trata de buscar a
conexión entre un sistema fiscal
avanzado e un nivel competen-
cial amplo. Por iso hai que pactar
co Estado unha distribución de
recursos que nos favoreza a todos
e que non se quede no que piden
cataláns e vascos  que consiste en
que o que máis ten máis leva.

Pódese dicir entón que para
avanzar no autogoberno hai
que modificar o modelo de fi-
nanciamento?

Un maior autogoberno pasa por
un bo financiamento. Non importa
o que se poida reclamar dende o
punto de vista xurídico senón o que
se pode gobernar de xeito eficiente.
Eu sempre poño un exemplo moi
claro. Cando un rapaz novo lle pide
permiso aos pais para ir a un con-
certo de Bon Jovi a Madrid, real-
mente non lle pide autorización se-
nón os cartos para ir. Polo tanto aín-
da que formalmente se faga unha
solicitude de competencia, en reali-
dade o que se reclama son os recur-
sos. Non é o mesmo o noso debate
competencial que o dos países
grandes e ricos. Por iso a nosa pro-
posta está enmarcada no absoluto
realismo e temos que ter claro que
o avance no autogoberno no se po-
de producir sen desenvolvemento
económico. De todos os xeitos, aín-
da que teñamos unha economía
menos potente e uns niveis de ren-
da máis baixos, non temos porque
renunciar á autonomía financeira.

O que pasa é que hai que modificar
o modelo de goberno e as posibili-
dades de investimento.

En que sentido?
Unha familia que ten unha ren-

da de mil euros ao mes non pode
gastar o mesmo que unha familia
que posúe seis mil euros. Iso non
quere dicir que non poida vivir con
dignidade. Nós temos un Goberno
que imita o Goberno do Estado e
ás comunidades ricas. Temos as
mesmas prioridades, os mesmos
organismos opulentos e o mesmo
número de directores xerais, os
mesmos recursos de protocolo e
repetimos as facultades, por exem-
plo. Todo iso cos nosos cartos non
se pode facer. Polo tanto o noso
modelo ten que ser distinto.

No relatorio que preparou
sobre democracia e partici-
pación cidadá enumera unha se-
rie de dereitos que xa están reco-
llidos noutras cartas. É necesa-
rio incluílos nun novo Estatuto?

Por un lado hai que partir da
base de que existen xa normativas
e cartas de dereitos a nivel euro-
peo e mundial máis avanzados
que a Constitución. Por outro la-
do, pensamos en ser radicais nos
dereitos cidadáns. Por exemplo,
defendemos que non se poda su-
primir nin por sentencia xudicial o
dereito a sufraxio. Igual que un
galego non pode perder a súa ci-
dadanía a menos que o pida ex-
presamente. Tamén incluímos de-
reitos que forman parte da cultura
moderna, como a igualdade de se-
xos ou a atención social que sirve
de garantía da dignidade humana.
Todo isto forma parte dunha defi-
nición moderna de cidadanía.

Falan de cidadanía galega,
unha definición que levantou
moita polémica na proposta de
Estatuto vasco.

Tanto a definición do Plano
Ibarretxe como nas nosas propostas
é perfectamente asumíbel. Levan-

tou polémica na circunstancia polí-
tica de Euskadi. O Plano Ibarretxe
supedita o outorgamento, privación
e documentación do dereito de ci-
dadanía ás leis do Estado. Polo tan-
to non debe existir ningún tipo de
problema porque o único que fai é
transferir a xestión da cidadanía. En
ningún caso nin nós nin eles pedi-
mos a capacidade de lexislar os
principios xerais da cidadanía á
marxe das leis do Estado.

De que xeito se establecen
na súa proposta as canles de
participación cidadá?

Queremos adaptar os procesos
electorais ás circunstancias de Ga-
licia. Por iso demandamos unha
circunscrición para o Parlamento
Europeo ou a supresión da provin-
cia como circunscrición para ou-
tras convocatorias. Pensamos que
estas decisións farían eficiente a
participación dos cidadáns. 

Estas reformas das circuns-
cricións xunto coas reformas ad-
ministrativas modificarían siste-
mas clientelares de votacións?

Se hai máis circunscricións e
son máis pequenas entón serían
máis participativas, coñeceríanse
máis as listas e habería unha
maior vinculación do deputado á
terra. En parte melloraría algo o
problema do clientelismo político,
pero por outro lado non se pode
esquecer que non se trata basica-
mente dun problema instrumental
senón cultural. É unha actitude
dos cidadáns. Como en toda tran-
sacción un non vende senón hai
outro que compra. Aínda que pen-
so que a longo prazo as propostas
que se recollen nas bases axudarí-
an a un cambio na cultura política.

Tamén recollen moitos de-
reitos propios do sistema de
benestar.

Volvemos ao de antes. Falar
non ten cancelas. Todos os dereitos
que recollemos como os de renda
básica, vivenda ou pensións non
contributivas logo hai que pagalas.
Xa existen noutras partes do Esta-
do e en moitos son de maior contía.
Un vello que nunca traballo cobra
en Euskadi o duplo que aquí. No
exemplo do rapaz que pide ir ao
concerto pode ser que o pai lle di-
ga que si pero non lle dá os cartos.
O resultado é que o rapaz non po-
de ir ao concerto aínda que teña o
permiso. Hai que decidir clara-
mente canto se pode gastar e en
que se quere gastar, para compaxi-
nar o benestar co realismo político.

Como será o debate sobre o
Estatuto entre os partidos?

Se lemos o texto que lle encar-
gou o PSOE a Iniciativas XXI, ve-
mos que aínda que hai diferenzas
co noso sobre todo na definición,
existen puntos de encontro. Iso fa-
ría que un grupo de expertos pui-
dese fusionar os dous, porque non
hai que esquecer que un Estatuto
non é dun partido. O problema pre-
séntao o PP, aspecto que marca di-
ferenzas enormes co caso catalán e
o vasco. Mentres alí é o partido
maioritario quen inicia o debate,
aquí son os minoritarios. Dá a sen-
sación de que o PP ten a intención
de paralizar o proceso. Esta situa-
ción deixaríanos aínda máis atrás
do que estamos. O problema teno a
cidadanía galega que debe enfron-
tar a este proceso co seu voto. Non
podemos seguir cunha mentalida-
de de que precisamos favores e es-
molas de todo o mundo.♦
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FORO PARA O NOVO ESTATUTO

Xosé Luís Barreiro
‘Non pode haber maior autogoberno

sen cambiar o financiamento’
RUBÉN VALVERDE

Coordinou a área de Democracia e Participación cidadá do Foro pa-
ra o Novo Estatuto encargado polo BNG a un grupo de expertos. No
seu relatorio, Barreiro aposta por recoñecer unha serie de dereitos
que van máis alá dos que inclúe a Constitución e deixa claro que
“nada é posíbel sen un sistema de financiamento propio e racional”.

OTTO / AGN



PERFECTO CONDE
Debe haber poucas obras no
mundo que, coa envergadura e
os custos do porto exterior que
se está construíndo en Ferrol,
rematen a súa primeira fase
sen ter máis enlace coas vías de
comunicación que a vella es-
trada que xa existía e que prac-
ticamente non é máis ca unha
corredoira chea de fochas.

Tres anos e medio despois de co-
mezada a primeira fase, que debe
rematar o próximo mes de maio, o
Ministerio de Fomento non sabe
aínda a que empresa lle vai adxu-
dicar a construción do primeiro
tramo da estrada que se dirixe ao
cabo do Prioriño Pequeno dende a
zona de Fontemaior. En total, 4,9
quilómetros, que está previsto
construír nun prazo de dous anos.

A construción do segundo
treito desta comunicación nin se-
quera está oficialmente convoca-
da e, como aconteceu cando o
deputado Francisco Rodríguez
preguntou por este tema, o go-
berno estatal non é quen de dicir
cando vai quedar conectado o
novo porto de Ferrol.

“Isto parece que non pode
ser, pero é –díxonos o parla-
mentario nacionalista Xosé Dí-
az–. É como se vas comprar un

coche e che din que o motor da-
rancho dentro de cinco anos.
Que fas coa carrozaría que che

entregan agora? Facerlle fo-
tos?”. En realidade, a política
de novos portos a estabelecer

en Galiza naceu con mal pé e
está a medrar con moita falta de
vitaminas. O porto exterior de
Ferrol foi deseñado hai dez
anos e, polo medio, xa se falaba
de construír outro porto exte-
rior na Coruña. En vez de bus-
car unha localización axeitada
que servise para toda a zona
norte e que constituíse a opción
menos agresiva e degradante
para o medio ambiente, o go-
berno de Aznar comezou a
construír o porto de Ferrol no
2001, sen sequera ter prevista a
comunicación por estrada e
moito menos aínda por medio
do ferrocarril.

Un espigón de 1.500 metros,
coa conseguinte afección na bo-
ca da ría, e unha enorme super-
ficie conseguida a base de furar
nos montes da zona están agora
a punto de constituír unha nova
dársena que vai triplicar a capa-
cidade de carga e descarga por-
tuarias de Ferrol. Tendo en con-
ta que o transporte marítimo que
canaliza a zona é moi especiali-
zado, basicamente baseado na
descarga de carbón con destino
a central térmica das Pontes, es-
tá por ver como se vai nutrir esa
nova capacidade portuaria de
Ferrol. É certo que, a partir de
2007, a térmica pontesa deixará

de utilizar lignitos propios e te-
rá que duplicar a importación de
carbóns. Concretamente, pasará
a recibir arredor de seis millóns
de toneladas. Pero como as vai
transportar até a central se non
hai acceso ao porto exterior? En
lancha até o peirao que está a
construír Reganosa do outro la-
do da ría?

Non está previsto que Megasa
incremente a súa capacidade de
recibir chatarra e a única esperan-
za visíbel é a de que aumente a en-
trada de papel para ser logo redis-
tribuído a distintos destinos da pe-
nínsula. Despois do dramático fi-
nal de Astano, as descargas de
chapa naval pode que acaben con-
verténdose nunha lembranza para
a historia. E, ademais, sen estrada
e sen tren que cheguen ao porto.
Vanse encher así de mercadorías
os peiraos do Prioriño?

Xa é tarde, pero alguén debeu
pensar en que pode resultar que
haxa demasiados portos na mes-
ma zona. O exterior de Ferrol, a
piques de rematar a primeira fase
das súas obras, o exterior da Co-
ruña, que xa recibiu a primeira
pedra, o interior de Ferrol –cal
vai ser o seu futuro?–, o de Mu-
gardos... E aínda hai quen fala de
construír un chamado Superporto
Ártabro en Ares.♦
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Dentro da treboada de debates, co-
mentarios, críticas e denuncias que
se cualifican arredor do asunto da
casa nº 22 da rúa de Tabernas da
Coruña e que xa tiveron cumprido
tratamento informativo neste me-
dio, polo que pouco ou nada xa
poderiamos dicir ao respecto; hai
unha xeira de referentes colaterais
que, nun país normalizado, deberí-
an acadar unha meirande impor-
tancia pola trascendencia que en
termos de consecuencias políticas
teñen para todos nós.

Esta problemática desenvol-
vida en torno á devandita casa do
rexedor coruñés, xa foi posta en
coñecemento público hai tempo
por A Nosa Terra, pero non tivo
nin a repercusión, nin a acollida
mediática actual que acadou coa
publicidade dos resultados dun-
ha investigación realizada por un
xornal coruñés do sistema, afas-
tado, evidentemente, da mais mí-
nima veleidade nacionalista.

Son datos indiciarios do arque-
tipo ideolóxico que domina na li-

beral cidade de outrora e que po-
ñen de manifesto as singularidades
do presunto progresismo coruñés
que se marcan por dúas liñas per-
fectamente definidas: a submisión
ás formulacións do centralismo
democrático e o provincianismo
nostálxico dun pasado de prepo-
tencia mesquiña. Estas son as cali-
dades que se decantan en cada un
dos seus acenos: conservar as es-
molas funcionarais de fin de mes e
ollar á reviravolta das “Ceas de
ala” no salón de María Pita en

honra do xeneral Franco. Nesas
circunstancias non é nada estraño
que mereza máis credibilidade un
periódico español que un semana-
rio galego. E a contraposición per-
manente que subxace no subcons-
ciente dese todo Coruña que ten
como honra o desprezo á sua pro-
pia condición. Así neste asunto de-
saborido da posta en cuestión de
moitas honorabilidades e legalida-
des públicas, decántase este desen-
contro permanente entre a “Na-
ción Incesante” e a simple postura

de costas a todo o que signifique
Galicia e galego que é práctica
constante nos que se teñen por
xente de modernidade como antes
se tiñan por “xente de orde”.

No que atinxe ao propio asunto
do que estabamos a referirnos, hai
que facer uns sinxelos apontamen-
tos en semellante liña do anterior.
Por exemplo, serve para desenca-
dear unha situación convulsiva en-
tre as diversas familias do socialis-
mo coruñés, así como o morbo que
se percibe en moitos cidadáns de-

vorando caladamente, nun reco-
lleito recuncho de cafetaría, as no-
vas publicadas no silencio das súas
bocas autofechadas ou o ambiente
de final de ciclo que, como se dicía
na portada deste periódico recente-
mente, significa a conta atrás dun
camiño político que como todo na
vida, vai cara á sua consumación.
A factura dunha eternidade falsa é
o remate serodio de toda carreira
pública, como a daquel Pericles
que abrangueu o século dourado de
Atenas, levantando a Acrópole e
facendo da súa cidade o centro do
mundo civilizado de entón e que
fora elixido strategos autokrator
durante catro décadas consecutivas
polos seus concidadáns. Finalmen-
te, un asunto doméstico, como o
proceso da súa compañeira, púxo-
lle un tráxico remate á súa andaina
pública, con esquecementos e acti-
tudes que nos eidos terminais das
etapas políticas, unen á sensación
propia de fracaso o despracer da
ingratitude daqueles que antes
aproveitaron a situación.♦

Aspectos secundarios
dunha tormenta política

MANUEL LUGRÍS

A denuncia da nova casa do alcalde mostra certos indicios de esgotamento do
‘réxime’ que Francisco Vázquez construíu durante os moitos anos de mandato.

A Coruña

GONZALO

O de Ferrol remata a primeira fase sen conexión por estrada nin por tren

A febre dos portos exteriores

O novo porto de Ferrol dana a paisaxe e servirá, sobre todo, para o desembarco de carbón destinado á Central Térmica das Pontes. Non embargante os accesos por estrada son moi deficientes.                         P. CONDE



MARIA ÁLVARES
Divulgar de forma masiva os va-
lores ecolóxicos de respecto e con-
vivencia co entorno ademais de
potenciar o compromiso da po-
boación co medio son os obxecti-
vos primordiais de Cerna, un
novo programa creado porADE-
GA e emitido en máis de vinte e
unha emisoras de toda Galiza.

Retomando un programa que se
facía dende ADEGA-Lugo hai
dous anos e que se emitía nas prin-
cipias emisoras locais desta pro-
vincia, a asociación ecoloxista co-
mezou a emitir, dende xaneiro, un
espazo radiofónico semanal dunha
hora de duración  a través das fre-
cuencias moduladas de vinte unha
emisoras repartidas polas catro
provincias galegas. Polo de agora,
aínda que é cedo para facer un ba-
lanzo, a iniciativa está tendo unha
gran receptividade e acollida.

O programa divídese en dúas
partes, a primeira media hora xira
entorno a unha reportaxe de ac-
tualidade sobre feitos que supo-
ñen unha agresión para o medio
natural ou un avanzo no desen-
volvemento de políticas sustentá-
beis. A segunda parte conta con
pequenas seccións explicativas
coma “consellos ambientais para
a vida cotiá”, “terminoloxía natu-
ral”, “curiosidades da natureza” e
apartados dedicados ao noso pa-

trimonio cultural tradicional tales
coma “toponimia galega” ou
“música e literatura de Galiza”.
Estas seccións tratan de ensinar-
nos a levar unha convivencia res-
pectuosa co medio, explicar con-
ceptos relativos ao entorno natu-
ral ou remontarnos as orixes da
toponimia galega e a relación que
pode ter esta co medio.

Todas as seccións do progra-
ma contan coa colaboración de
expertos ou especialistas do
mundo das ciencias naturais, de
asociacións como ETNOGA e a
propia ADEGA ou mesmo a
Universidade de Santiago.

Radio Cerna ven complemen-
tar a labor da revista do mesmo
nome (tamén de ADEGA) e pre-
tende, segundo Belén Rodríguez,
coordenadora do programa “con-
verterse nun instrumento didácti-
co para a poboación ademais  dun
referente na cultura do país”.

Para isto, procuran achegar
dun xeito ameno e sinxelo os va-
lores ecolóxicos e medio am-
bientais á sociedade galega e
abordar dende unha  perspectiva
científica, cultural, política e
académica as agresións que ame-
azan os nosos ecosistemas dunha
maneira rigorosa e profesional. 

As vinte unha emisoras que
acolleron a iniciativa son munici-
pais, salvo as de Vilalba e Monfor-
te que pertencen á Cadea SER.♦
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Non, o artigo de hoxe non vai falar do sol
senón das notas musicais e de música:
Fa…la…do…sol…

O nome das notas procede dun himno
relixioso medieval, un canto gregoriano
que ao parecer compuxo en honor de San
Xoán un diácono chamado Paulo. Como
tiña a particularidade de que cada verso
comezaba nun ton máis alto que o anterior,
a finais do século X un frade da Toscana,
Guido de Arezzo decidiu darlle o nome da
primeira sílaba de cada verso ás notas da
escala musical. E este era o texto latino:

Ut queant laxis / Resonare fibris /
Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve
polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes.

Daquela, a escala comprendía só seis
notas, e cando máis tarde se engadiu a
sétima, optouse por unir as letras iniciais
do nome latino do santo: SI.

O troco de ut (o popular termo dos
encrucillados) por do, seica foi motivado
pola súa dificultade para o solfexo. E por
que se escolleu do? Unha explicación

moi espallada di que o musicólogo do sé-
culo XVII Giovanni Battista Doni esco-
lleu a primeira sílaba do seu apelido, pe-
ro moitos especialistas apuntan que xa
antes del aparecía a nota do.

Sexa como for, o que non se pode negar
é o peso de Italia na historia da música. Es-
ta importancia levou a que os termos italia-
nos estean constantemente presentes na ac-
tividade musical. Dende a palabra partitura
(rematada en –ura como obertura) a libre-
to (en italiano en –etto igual que cuarteto ou
quinteto) ou ás indicacións da medida do
tempo musical, as célebres allegro, andan-
te, adagio, etc.  Ou ás denominacións de

soprano, mezzo-soprano, contralto…
Tamén no eido dos instrumentos

musicais está moi presente. Limitaré-
monos a uns poucos exemplos. Tanto o
nome do ledo e lixeiro violín coma o do
grave e solemne violonchelo son de ori-
xe italiana, o que resulta evidente se es-
cribimos violoncello ou, con máis fami-
liaridade, cello. Piano é unha palabra
italiana que teriamos que traducir por
plano, ou mellor aínda por suave xa que
iso é o que indica a denominación. Os
instrumentos que precederon ao piano
foron o clavicémbalo e o clavicordio,
ben característico este da música do ba-

rroco. O piano foi inventado como un
clavicémbalo col piano e il forte, é dicir
co suave e máis co forte ao mesmo tem-
po. Por iso ao primeiro foi coñecido co-
mo pianoforte, denominación que se
abreviou axiña en piano

E a humilde ocarina. Trátase do nome
dado polo seu inventor –tamén italiano–
no século XIX. Chamoulle así pola se-
mellanza entre a forma do instrumento e
a cabeza da gansa. Ocarina. Parruliña.

Claro que se hai un xénero musical on-
de triunfe o italiano é a ópera, a obra por
excelencia, coas suas divas e as súas arias. 

Lembremos que aria –fóra do signi-
ficado musical– é en italiano ‘aire’, e que
a mesma orixe lingüística ten a palabra
malaria (mal’aria) pois atribuíuse en
tempos esa enfermidade, o paludismo, ás
emanacións de aire viciado daquelas zo-
nas pantanosas.

Lisquemos delas! Un’ aria serena!
Fala do sol!

Che bella cosa, na jurnata ‘e sole!♦

Fala do sol
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

H.V.
Os organizadores do campionato
Galego de Kaiak Extremo cele-
brado no alto Ulla foron denun-
ciados por Augas de Galiza por
organizar sen permiso un evento
que tamén reivindicaba a parali-
zación dos proxectos de mini-
centrais neste río.

Tanto a Plataforma pola De-

fensa do Alto Ulla como o club
de remo Arrepións resultaron
denunciados pola entidade pú-
blica Augas de Galiza. A acusa-
ción é organizar sen permiso o
Campionato Galego de Kaiak
Extremo, que se celebrou nas
torrentes do Mácara Ramil os
pasados doce e trece de febrei-
ro. O acto non só consistiu nun-

ha actividade deportiva, tamén
incluíu a reivindicación de de-
ter os procesos de construción
de varias presas na zona alta do
río. A autorización destes pro-
xectos dada a Unión Fenosa en-
fróntanse ademais a un recurso
contencioso administrativo pre-
sentado polos afectados.

Por outra banda, o vindeiro

sábado dezaseis de abril ten lu-
gar en Antas de Ulla un acto ho-
menaxe ao actual secretario xe-
ral de ADEGA, Daniel López Vis-
po, pola súa defensa do alto Ulla.
Ás sete da tarde na Casa da Cul-
tura do concello de Antas celé-
brase unha conferencia sobre o
mexillón de río a cargo do cate-
drático de Ecoloxía Emilio Ca-

rral Vilariño. Este molusco de
auga doce desaparecera do Ulla
e volveu aparecer e a constru-
ción de varias minicentrais pon
outra vez en perigo a continuida-
de dunha especie en vías de ex-
tinción. Por último, os actos de
homenaxe a López Vispo con-
clúen cunha cea en Agolada o
mesmo sábado dezaseis.♦

Os organizadores reclamaban a paralización das minicentrais no alto Ulla

Denunciado o Campionato Galego de Kaiak
por non pedir permiso

ADEGA crea Radio Cerna
para informar sobre o medio ambiente
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Calquera persoa sensata, e particularmente
aquelas que teñen responsabilidades políti-
cas ou empresarias, como o presidente do
Goberno galego, Manuel Fraga, e o presi-
dente de ENCE e director xeral de Caixa Ga-
licia, Xosé Luís Méndez, debería concordar
con que, por fondas razóns económicas e
sociais que atinxen á mellora da renda e ao
emprego, amais de selo por razóns ambien-
tais, a factoría de ENCE debería ser traslada-
da a outro sitio en Galiza e próximo a Pon-
tevedra antes de que remate en 2018 a con-
cesión administrativa dos terreos publicos
de Praceres. Xunto con ELNOSA, a factoría
ocupa un dos sitios máis privilexiados de
Galiza: esténdese ao longo de quilómetro e
medio á beira da ría de Pontevedra, dentro
practicamente da cidade. O complexo impi-
de o desenvolvemento urbano e económico
da capital e de Marín e constitúe un grave
elemento de contaminación tanto das aguas
da Ría como do ar, prexudicando a habitabi-
lidade das dúas cidades e de toda a comarca.

Porén, obstinada e sen atender a estas ra-
zóns, e para consolidar o seu emprazamento,
a empresa está, desde hai un tempo, a enrare-
cer o clima político e económico galego co
seu intento de montar unha fabrica de papel
sobre os terreos que ficaron sen uso na zona
da antiga balsa de decantación dos seus
afluentes. Fíxoo apresentando como socio in-
dustrial a compañía dos EE UU Georgia Pa-
cific Corporation, caracterizada polos seus
conflitos derivados de problemas ambientais
e de seguranza, que chegaron a causar a per-
da de vidas humanas e deforestacións abusi-
vas no terceiro mundo. O carácter desta em-
presa e o contido do acordo, enganoso e pre-
cario, que xa foi rescindido por Georgia Pa-
cific, obriga a pensar que a iniciativa non res-
pondía a outro cousa máis que á pretensión
de evitar a reversión da concesión no domi-
nio público marítimo-terrestre de 430.000
m2, coa perspectiva de apropiarse definitiva-
mente daquela grande superficie. 

Pensando que, en cumprimento da lei,
apenas lle restan 13 anos para abandonar
Praceres, se a súa política non respondese
como ocorre a un fanatismo agresivo senón
a criterios de eficiencia económica e de ser-
vizo ao país, ENCE tería que, xa neste mo-
mento, encertar o necesariamente dilatado
proceso de traslado. Tería que negociar coas

institucións públicas, tratando mesmo de
encontrar apoios económicos para minimi-
zar os custos dunha operación inaprazábel e
legalmente inevitábel. Desde os intereses de
ENCE e dunha caixa que leva o nome do pa-
ís que a xustifica, non ten sentido a insensa-
ta posición de combate que manteñen, che-
gando a manifestar, por boca dun dos direc-
tivos, da factoría, de
apelido galego, que de
irse dese lugar se esta-
belecería en calquera
sitio menos en Galiza. 

A empresa contou
nesta actitude sectaria
coa asistencia dun Go-
berno Galego que, por
motivos inexplicábeis,
se sitúa ao lado dos que
antepoñen os seus inte-
reses ilexítimos por riba
da sociedade da que
forman parte. A Xunta
apoia a dirección da empresa e argalla a tra-
vés dos responsábeis do porto de Marín-Pon-
tevedra a proposta fraudulenta e prevaricado-
ra de estender os límites do porto de Marín
até ocupar os terreos públicos ocupados por
ENCE, como xa o fixera antes querendo, de
xeito insólito, darlle un carácter supramunici-
pal ao planeamento urbanístico referente á
factoría, co obxectivo de tirar as decisións da
competencia do Concello pontevedrés. 

O Goberno de Galiza contribúe a or-
questrar unha campaña sistematica de de-
nigración dun goberno municipal que ten
unha posición responsábel, compartillan-
do as propostas e as loitas democráticas da
cidadanía en defensa do medio ambiente e
procurando a mellora económica da cida-
de; practicando unha política que se ins-
cribe na que realiza transformando a fas-
quía urbana da cidade; conseguindo a ins-
talación en Pontevedra de empresas que
contan con moitos máis postos de traballo
que a fábrica de ENCE; facendo da cidade
unha parte decisiva da área metropolitana
do Sur atlántico galego. Unha política que

contribuíu a incorporar a Pontevedra ca-
racteres económicos, que xunto coa uni-
versidade, farán dela e da súa ría un espa-
zo privilexiado para traballar e para vivir.

Obcecados cunha política impropia da
súa responsabilidade, Manuel Fraga e Xosé
Luís Méndez encontraron como aliados de-
terminados sindicalistas de Pontevedra que

se distinguen por vio-
lentar o normal funcio-
namento da principal
institución democratica
da cidade e por ter un
comportamento insul-
tante de tipo peronista,
subordinado aos intere-
ses políticos da dereita
reaccionaria. Estraños
sindicalistas estes, que
dan por suposto, e
aceptan, a idea de que a
empresa abondone o
país galego no 2018 a

pesar de ser Caixa Galicia o principal accio-
nista e estando aquí os recursos forestais que
precisa. Curiosos estes bravos sindicalistas
que baixo as saias da dereita se dedican a
“defender” postos de traballo de dentro de
13 anos, que non teñen por que perderse se
triunfa a razón económica e ecolóxica, e que
en cambio non parecen preocuparse polo
emprego que por millares desaparece, xa
neste momento, na construción naval ou po-
las ducias de miles de persoas excelente-
mente formadas que continúan a emigrar.
Contando co apoio da retrógrada dereita da
cidade e confabulados con ela, emprenden
campañas intoxicadoras ao servizo dos inte-
reses ilexítimos de ENCE. Están cunha em-
presa que, cucamente, quere facerse dona
dunha propiedade pública. (Pódese compro-
bar o imenso beneficio inmobiliario poten-
cial que caería no peto da empresa.)

A Xunta, ENCE, os peronistas, certos
actores forestais e burócratas de aso-
ciacións empresariais, din que o sector fo-
restal galego non pode existir sen esa em-
presa, ou coa empresa emprazada noutro

sitio, como si a produción dos bosques ga-
legos puidese ser substituída na península
mediante o simple uso da intoxicación
mediática. Menten, amais, con descaro
sobre a influencia de ENCE na economía e
nas condicións de vida de Pontevedra. 

Fronte a iso, e con argumentos que sitúan
no seu lugar o que ENCE representa, o cate-
drático Xavier Vence escribiu recentemente
que na área de Pontevedra, con Marín, Poio e
Vilaboa, “a industria do papel (pasta) apenas
contabiliza 300 empregos directos, un 0,6%
do total”, concentrándose o emprego, basica-
mente, en  sectores terciarios, como entre eles
a administración e os servizos públicos con
8.000 persoas, así como na construción, a ali-
mentación, a pesca e mesmo, en maior medi-
da que na pasta de papel, en determinados
sectores industriais como o automóbil ou a
construción naval. Amais de resaltar que a
importancia relativa da industria papeleira é
modesta e declinante e salientar os seus efec-
tos negativos para a cidade e a ría, Vence pon
en evidencia que “os efectos beneficiosos de
ENCE noutras actividades complementarias
(transporte marítimo e terrestre, etc) non de-
rivan da súa ubicación física actual senón que
poderían producirse en igual ou semellante
medida de estar ubicada noutros puntos da
comarca ou da provincia”. 

Mendez e Fraga saben que, mesmo sen
ter en conta as razóns ambientais e de susten-
tabilidade, que no noso tempo, e en especial
na Unión Europea, son recoñecidas como
elementos centrais da economía, as razóns
estritamente económicas derivadas do uso di-
recto dos terreos de Praceres para actividades
relacionadas co mar ou non contaminantes e
para o desenvolvemento urbanístico e turísti-
co de Pontevedra e Marín e a consecuente
mellora inducida no valor dos terreos próxi-
mos do interior multiplicarían por moitas ve-
ces todo o que hoxe produce ENCE e todos os
empregos con que conta. Para Pontevedra is-
to suporía a definitiva consolidación do ca-
rácter central que partilla con Vigo na área
metropolitana das Rías Baixas. Se saben todo
isto, amais de recoñeceren que hoxe ENCE

non se podería situar no emprazamento elixi-
do nos anos cincuenta, por que seguen coac-
cionando a Pontevedra e con ela a toda a so-
ciedade galega? Que razóns poden ter para
non deixalas traballar en paz?♦

Méndez, Fraga e os peronistas
CAMILO NOGUEIRA

A unión entre a Xunta, Caixa Galicia e certos sindicatos na defensa
de ENCE ameaza, segundo o autor, o desenvolvemento de Ponteve-
dra como espazo privilexiado para habitar con alta calidade de vida.

‘Curiosos estes bravos
sindicalistas que,

baixo as saias da dereita,
se dedican a ‘defender’

postos de traballo
de dentro de 13 anos”

A.N.T.
No devir da Semana de Filosofía
deuse a coñecer un manifesto asi-
nado por intelectuais residentes en
Pontevedra, contra a permanencia
das instalacións de Celulosas na
Ría de Pontevedra. “Os nosos pos-
tos de traballo tamén están nesta ría
que se soña perfumada de argazos
e sal, que se quere reinventar desde
os areais tóxicos e o aire emponzo-
ñado, bandeirolas noxentas que,
arestora e desde hai medio século,
anuncian aos ventos onde está
Pontevedra con exactitude.  Hoxe
estamos aquí como cidadáns li-
bres, activos, comprometidos cos
nosos ideais e a nosa comunidade.
Non obedecemos a mandatos ou
consignas,  salvo os da utopía de
acadar unha sociedade máis xusta
e harmónica”, así apresentou o tex-
to Susana Trigo nun acto celebrado
no Teatro Principal

No manifesto, titulado “Pola

recuperación da Ría de Ponteve-
dra” asegúrase que “as fabulosas
gañancias que lles ía reportar aos
donos eran máis importantes có es-
trago que causaría envelenando a
auga, o aire e a paisaxe ribeirán,
privando do seu sustento a centos

de mariñeiros e mariscadoras, a
hosteleiros, comerciantes e outras
empresas, roubándonos a súa bele-
za singular, arriscando a saúde de
toda a poboación da contorna. A
cambio, ofrecíannos o mantemen-
to dun exiguo continxente obreiro

e algunhas cativas esmolas sociais.
Esta infamia mantívose durante
máis de corenta anos porque os
que estaban antes deixaron todo
atado e ben atado con arame de es-
piños e os que viñeron despois ti-
veron coidado en manter os seus
privilexios. Pero o tempo da dita-
dura pasou e hoxe acollémonos ao
mandado democrático da lei e a ra-
zón. E a lei di que a concesión está
a acabar e que os terreos nos que se
asenta a fábrica deben ser desocu-
pados e reverter ao dominio públi-
co. A razón, reiteradamente expre-
sada pola maioría cidadá, demanda
para a nosa ría un futuro claro e só-
lido de traballo, prosperidade e be-
nestar. O goberno da cidade de
Pontevedra reclamou o cumpri-
mento da legalidade en consonan-
cia coa vontade popular: a fábrica
debe ser trasladada a un lugar me-
nos sensíbel á contaminación e re-
mozada con tecnoloxías non agre-

sivas; os postos de traballo dében-
se manter e aínda ampliar con no-
vas liñas de produción. Un novo
horizonte ábrese ante nós, un hori-
zonte de futuro no que caberán to-
dos os traballos e todos os praceres
derivados do aproveitamento ra-
cional dunha ría saudábel, fermosa
e fecunda”. Asinan e impulsan, en-
tre outros, o manifesto Antonio de
la Peña, Manuel Lourenzo, Fina
Casalderrey, Óscar Ibáñez, Luís
Rei Núñez, Enrique Acuña, Celso
Bugallo, Manolo Barreiro, Carlos
Morgade, Fernando Vilanova, Ma-
rio Iglesias, Ana Fernández, Mano-
lo Martí, Carme Adán, Ramón Re-
gueira, Manuel Ayán, Xosé Abi-
lleira, Pilar Allegue, Luís Bará,
Francisco Carballo, Antón Sobral,
Adolfo Caamaño, Xosé Montea-
gudo, Pascuala Campos, Basilio
Lourenço Fondevila, Xurxo Gar-
cía, Humberto González Gargama-
la ou Vicente Vázquez Diéguez.♦

Manifesto da cultura pontevedresa contra ENCE

Factoría de ENCE en Lourizán.                                                       PACO VILABARROS

CELULOSAS E CONTAMINACIÓN



Nunha catástrofe das dimen-
sións do Prestige, e polas súas
propias carcasterísticas, falar en
termos de limpeza é absurdo.
Pois ben, a investigación que ti-
ña preparada o PP para esta co-
misión nas súas visitas ao exte-
rior consistía en buscar que “to-
do estaba limpo”; non na conta-
minación non visibel ou na alte-
ración dos procesos ecolóxicos
do contorno. O importante, co-
mo se puido descubrir ao longo
dos días, é convencer a opinión
pública de que se as praias non
teñen chapapote á vista, a situa-
ción xa está normalizada.

A primeira parada foi no Par-
que Natural do complexo dunar
de Corrubedo e as lagoas de Ca-
rregal e Vixán, no Barbanza. Alí
agardaba pola “caravana do Pres-
tige” unha flota de jeeps para o
percorrido. Os traballadores do
parque falan do duro que está a ser
restaurar o espazo degradado polo
movemento de areas, a perda de
vexetación polos traballos de lim-
peza durante o Prestige, e que
continúan a recibir mareas con ga-
lletas, que cren debe ser cousa de
“sentinazos”. Nada se falou do
cuestionada que foi a operación
que se realizou durante a crise do
Prestige neste espazo, que ningún
técnico aprobou, e que mesmo re-
bentou unha das marismas. 

No porto de Aguiño, a expedi-
ción investigadora pretende em-
barcar na lancha de Salvamento
Marítimo da Xunta Paio Gómez
Chariño, mais de novo volve es-
tar avariada, polo que se utiliza a
Punta Fisteña, de Inspección
Pesqueira. Como non se dá cum-
prido o horario, a visita a Sálvora
é realizada nunha zodiac polo
presidente da Comisión, Xesús
María Fernández Rosende, e o
deputado do BNG, Bieito Lobei-
ra. Pola precariedade da embarca-
ción volven rapidamente. E así,
coa hora de comer, rumbo a Por-
tonovo, a comprobar que nos pei-
xes das rías xa non queda nin o
“retrogusto a fuel” do Prestige. 

A visita ás illas Ons e Cíes
realízase nunha tarde de ceo azul
e augas claras, até as zonas onde
se está a aplicar a biorremedia-
ción. Os axentes forestais co-
mentan que algo máis dunha
hectárea continúa contaminada
polo fuel do Prestige. Os efectos
da hidrolimpeza hiperagresiva
pódense contemplar nunhas ro-
chas como lavadas con lixivia.
Hai outras voces, como as dos
mergulladores de Cangas que
traballan no ourizo, que falan de
fondos con fuel nas Cíes, entre a
praia dos Alemáns e o faro. Nes-
tas visitas non hai ningunha per-
soa responsábel do parque na-
cional, polo que a misión dos co-
misionados parece máis ben un-
ha excursión turística ca unha in-
vestigación. 

Na ‘zona cero’

O segundo día comeza no Museo
de Man, en Camelle. Alí, Mari-
sol Soneira, concelleira e deputa-
da socialista na comisión do
Prestige explica como o Alemán
estivo no centro dun mar de cha-
papote na súa propia casa, que
era este o seu espazo de creación
e vida, agora danado pola hidro-
limpeza e o desleixo. 

Na zona do cemiterio dos in-
gleses, a expedición abrése paso
sobre os coídos, impregnados
de fuel, e rapidamente a carava-
na do Prestige volve subir ao
autobús. 

Nas Somozas, os técnicos
de Sogarisa amosan as máis de
43.000 toneladas de residuos
do Prestige que comezaron a
almacenar desde o 6 de decem-
bro. Xosé Luís Álvarez, presi-
dente de Sogarisa, realiza un
chamamento ás administra-
cións: “Non debemos manter
esta situación. Non hai mellor
seguridade que tratar estes resi-
duos canto antes, non temos
garantias de saber que evolu-
ción poden ter e non se pode
manter agochado debaixo dun-

ha verza o chapapote. Teñen
que darlle unha saída urxente e
unha solución aos residuos”.
Os populares aproveitan para

lanzaren consignas contra o no-
vo goberno de Madrid, “que se
esquece de nós”, talvez esque-
cendo que o problema dos resi-

duos era algo que tiña na súa
axenda pendente o Ministerio
de Medio Ambiente desde an-
tes de marzo do 2004.♦
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P R E S E N T A C I Ó N
EN

S A N T I A G O
DE

“UNHA HISTORIA QUE NOS PERTENECE.
A POESÍA EN GALEGO DE LORENZO VARELA”

DE CARLOS M. CALLÓN TORRES

A NOSA TERRA

O MÉRCORES 13 DE ABRIL ÁS 20,30 H.
NA LIBRARÍA COUCEIRO

COA INTERVENCIÓN DO AUTOR

ELIAS TORRES E

XAN CARBALLA.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O
DE

“CÁRCERE DE VENTAS”
DE MERCEDES NÚÑEZ

A NOSA TERRA

O MARTES 12 DE ABRIL ÁS 20 H.
NA CASA DO LIBRO

COA INTERVENCIÓN DE

CARLOS NÚÑEZ,
CARME VIDAL,

PABLO IGLESIAS NÚÑEZ e
XOSE ENRIQUE ACUÑA.

O PP insiste en identificar limpeza con normalidade na costa

A comisión do Prestige visita as praias

Na terceira xornada, a primeira
visita foi ao material anticonta-
minación almacenado no Polí-
gono da Grela. Un antigo par-
que de automóbiles militar, con
carteis de “non pasar, zona mili-
tar”, e unhas naves con aspecto
de posguerra, sen ningún tipo
de acondicionamento para man-
ter este material tan custoso, é a
paisaxe que nos recibe.

O maior problema encóntra-
se ao carón destas instalacións:
unha fábrica de granito que en-
che de pó daniño para o mante-

mento do material. Tan só hai
dous técnicos de Sasemar nesta
base para todas as emerxencias
que teñan lugar en Galiza e As-
turias. Recoñécese que a base
máis preparada para calquera
catástrofe está en Madrid.

En Alvedro, o Helimer, o
helicóptero de rescate para a zo-
na do Cantábrico, é analizado ás
présas. Ali, os tripulantes, en
folga polos excesos dos hora-
rios e a precariedade laboral a
que se ven sometidos polas sub-
contratas de Fomento, ensinan

este helicoptero, que data do
1968. Na Laracha, ante a evi-
dencia das dúas balsas, con
máis de 20.000 toneladas, repí-
tese a petición de solucionar o
problema dos residuos. 

O que queda desta xornada é
a grellada de peixes da comi-
sión en Porto do Son;  unha vi-
sita ao centro de salvamento
marítimo de Fisterra, que amosa
as precarias condicións de co-
bertura de radar do noso litoral;
e fugaces visitas aos remolca-
dores de Sasemar e máis remol-

cadores que se están a construír
nos estaleiros privados de Vigo.
Nada se fala da potencia de tiro,
das necesidades da nosa costa e
dos medios de salvamento ma-
rítimo cada vez máis privatiza-
dos e precarios.

Haberá máis visitas desta
comisión. Tamén se esperan xa
para dentro de pouco as con-
clusións, que se albiscan par-
ciais e sen autocrítica por par-
te das autoridades responsá-
beis no tempo do naufraxio do
petroleiro.♦

Só dous técnicos para emerxencias en Galiza e Asturias

A.N.T.
O luns, 4 de abril, comezaba a expedición de parlamentarios
da comisión de investigación do Prestige que, dous anos e me-
dio despois, visitaban as praias na procura de chapapote ou
dispuñan dos medios de inspección pesqueira para realizar un
cruceiro polas Illas Atlánticas. Só a seriedade e as noticias che-
garon ao comprobar a cantidade inmensa de residuos que con-
tinúan ateigando balsas nas Somozas, A Laracha e Cerceda.

Maquinaria limpando unha zona costeira o pasado 16 de marzo.                                                                       PEPE FERRÍN / AGN



H. VIXANDE
A partir do once de abril a com-
pañía irlandesa de voos baratos
comeza a enlazar diariamente
Santiago de Compostela con
Londres a prezos moi inferiores
aos da súa competidora Iberia.

O fenómeno dos voos baratos que
trunfa en toda Europa chega a
Galiza con Ryanair. Desde agora,
os pasaxeiros galegos saberán o
que é ir nun híbrido entre autobús
e un avión. O aparello ir, vai polo
aire, pero a prezo de liña por es-
trada e con luxo semellante.

Se voa con Ryanair, esquéza-
se de que lle reserven asento a ca-
rón da xanela. Terá que procuralo
vostede, porque as tarxetas de em-
barque non levan numeración pa-
ra sentarse, aínda que si un núme-
ro correlativo de secuencias que
serve para clasificar os pasaxei-
ros, así que trate de chegar pronto
ao aeroporto. Os que teñan o ante-
rior ao 65, entran antes, o resto
despois, aínda que os que teñen
preferencia en todo caso son quen
viaxen con crianzas e quen estean
fisicamente impedidos.

Esquézase do noxento zume
de laranxa que daba Iberia. Aquí
non hai, como tampouco hai comi-
das nin nada polo estilo por moi
internacional que sexa o voo. Terá
que mercala a bordo a prezos pou-
co competitivos, pero tamén pode-
rá levar o bocata de alcriques de
casa, como facían os que ían na
RENFE a Madrid ou a Barcelona.

¡E que dicir do persoal de ca-
bina! En Ryanair os auxiliares de
voo son iso, auxiliares de voo. Na-
da de fermosas azafatas de vesti-
mentas impecábeis. Nesta compa-
ñía de baixo custo, son persoas
normais que até poden levar unha
carreira nas medias. Non sempre
acontece así nesas liñas aéreas ba-
ratas. En EasyJet, que vai aterrar
na Coruña proximamente, os uni-
formes son moito máis estilosos
que os de Ryanair. Estes últimos
son dun azulón eléctrico que só
pode ter escollido un irlandés.

Tampouco os pilotos son ma-
rabillosos. Ryanair é das que
menos paga e en consecuencia,
os novatos son os que marchan
para esta aroliña, coa esperanza
de rematar nunha compañía ban-
deira como Iberia, onde o todo-

poderoso Sepla é un lobby que
protexe os pilotos. E a pilotos
noveles, aterraxes con decisión.

Os avións, todos do mesmo
modelo: Boeing 737 da serie 800;
uns de segunda man, outros no-
vos e cunha configuración espe-
cial para Ryanair; a saber: nada
de asentos reclinábeis que se ava-
rían con máis facilidade, xa que
as reparacións son ao final do día.

Liña subvencionada

A chegada de Ryanair á Galiza
prodúcese sen haber unha estra-
texia da Administración para que
operen este tipo de liñas. A Xun-
ta e o Concello de Santiago limi-
táronse a ofrecer unha subven-
ción xenerosa a cambio dun ser-
vizo desde Compostela a Lon-
dres. Hai que entender como ope-
ra esta liña aérea para compren-
der qué implica isto. Ryanair
conta cunha serie de aeroportos
base desde os que opera e esta-
blece conexións nas primeiras e
últimas horas do día. Os voos de
segunda fila, opéranse a medio-
día, cando hai menos demanda. É
o caso de Santiago, de modo que
ir e volver de Londres significa
perder unha mañá e unha tarde.

No Porto, Ryanair hai meses
que opera. Aterrou sen subven-
ción algunha e inaugurou dous
voos diarios (e outras tantas vol-
tas) a Londres, un á mañá e outro
á noitiña. Sá Carneiro é un aero-
porto con taxas elevadas, pero a
Ryanair isto non lle importa por-

que o que procura é un mercado
que considera moi amplo e que
podería levar á liña aérea a inau-
gurar novas rutas. En Santiago, en
troques, acontece o contrario.
Ryanair vén recadar cartos públi-
cos, a establecer unha liña de me-
diodía e a renunciar a novas rutas.

O mercado peninsular é un
dos principais obxectivos de
Ryanair polo seu crecemento. No
conxunto de España e Portugal
só conta cunha base de opera-
cións; Xirona, aínda que opere en
máis aeroportos. O noroeste pe-
ninsular é candidato a que se es-
tableza unha nova base con múl-
tiples conexións pero Porto pare-
ce ter máis opcións porque a po-
lítica da Xunta non favorece a
consolidación de ningún aeropor-
to galego, xa que prefire repartir
liñas aéreas sen importar as nece-
sidades nin a planificación.

Para Galiza contar cunha ba-
se dunha aroliña de baixo custo
necesítase un aeroporto ben co-
nectado por estrada e por ferro-
carril e unha configuración espe-
cial da terminal para estas com-
pañías. Nas liñas normais, a
existencia de accesos a bordo
dos avións a través de pasarelas
representa unha comodidade,
nas compañías de baixo custo, é
un obstáculo. Un avión dunha
compañía como Ryanair necesi-
ta parar só 25 minutos nun aero-
porto, de modo que é máis rápi-
do que os pasaxeiros accedan á
pista a pé e que entren no apare-
llo por diante e por detrás.♦
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Fusión de concellos
MANUEL CAO

A proximidade das eleccións autonómicas está incentivando a
realización de estudios e proxectos orientados á reestruturación
das entidades político-administrativas públicas, pois considéra-
se que a organización actual non é operativa para a prestación
dos servizos públicos en condicións de eficacia e optimización
dos recursos consistente co aumento do benestar xeral e, sobre
todo, coa dinamización económica e social do país.

Unha das derivacións específicas destas formulacións é a
proposta de fusión de concellos para reducir o mapa munici-
pal galego dos 315 concellos actuais a un número menor, de
xeito que os novos concellos terían máis habitantes, maior su-
perficie, novas e mellores posibilidades para planificar o te-
rritorio, dispoñer de máis recursos financeiros e maior capa-
cidade para unha prestación eficiente dos servizos básicos.
Algúns dos factores indutores da fusión serían o despoboa-
mento de amplas áreas do interior de Galicia e a reconfigura-
ción natural do sistema institucional, económico e poboacio-
nal arredor de certos núcleos urbanos e semiurbanos que se
converten en capitais comarcais que estruturan unha rede de
actividades integradas que ten como características unha di-
visión e redistribución espacial de funcións, unha especiali-
zación dos sectores produtivos, a concentración dos servizos,
a dinamización do mercado da vivenda e un aumento de po-
boación do núcleo central a costa das áreas limítrofes.

A iniciativa máis elaborada sobre a fusión dos concellos ten
a súa orixe na puxanza dos grupos dirixentes do concello de La-
lín, que puxeron sobre a mesa a posibilidade de fusionar os con-
cellos de Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda e Vila de Cru-
ces nun novo denominado Concello do Deza. Tal iniciativa aca-
bou por lle dar forma a un programa de investigación titulado
‘Os concellos galegos para o século XXI’ no que participaron a
USC (Idega), a Fundación Caixa Galicia e o Concello de Lalín.
Pode entenderse que o obxectivo do programa trata de xenerali-
zar ao conxunto de Galicia o modelo aplicado ao Deza e podería
ser parte do plan de actuacións dun novo goberno da Xunta.

Consideramos que a fusión de concellos como sistema xe-
neralizado ao conxunto de Galicia podería aplicarse no caso
de existir un amplo consenso entre todas as forzas políticas
que renunciarían á defensa da identidade local como eixo das
súas campañas electorais. De non ser así e nun contexto de-
mocrático, a única posibilidade razoábel é avanzar na aplica-
ción a casos concretos mediante incentivos específicos orien-
tados á prestación de servizos, creación de infraestruturas e
dotación de equipamentos. Salvo que as vantaxes para os
concellos absorbidos fosen evidentes estes non aceptarán a
súa desaparición e habería que realizar unha nova organiza-
ción territorial forzada. Tal gasto de recursos e capital políti-
co en acción de goberno estaría xustificado pola rendibilida-
de esperada da nova organización territorial e institucional.

Os estudos realizados expresan conclusións contraditorias
en relación á valoración dos beneficios e custos das fusións po-
lo que sería recomendábel que unha comisión de expertos emi-
tira un ditame para poñer en marcha a reforma. A fusión de
concellos podería levar consigo un aforro de burocracia e unha
maior eficiencia na prestación de servizos públicos mais os da-
tos dispoñíbeis revelan que a burocracia nos concellos urbanos
pode superar á dos rurais mentres que a avaliación dos servizos
públicos podería estar máis en relación co gasto total compro-
metido e co sistema organizativo na prestación dos mesmos. En
lugar dun programa global de fusións de concellos talvez sería
máis útil facilitar a integración de áreas específicas nas que a
dinámica económica e social reclama xa a redefinición das ins-
titucións político-administrativas preexistentes.♦

‘Salvo que as vantaxes para os
concellos absorbidos fosen evidentes

estes non aceptarán a súa desaparición”

A compañía de voos baratos
comeza a operar o 11 desde Compostela

É un autobús, é un avión?,
é Ryanair

Non poucos inocentes lectores víronse convidados
por unha falsa prensa de esquerda, ou crítica, a que-
dar sorprendidos ante a elección de P. Wolfowitz co-
mo Presidente do Banco Mundial. Dinos esta pren-
sa que escoller o que foi artífice moral da invasión-
ocupación de Irak e ignorou os pingües beneficios
de certas compañías estadounidenses nese devasta-
do país non é a mellor solución para que os paises
pobres emerxan da súa pobreza. Todo isto é intere-
sante mais esquécese ou omítese que todo se corres-
ponde cunha asentada tradición. Lembremos a Mc-
Namara que foi, no seu día, Secretario de Estado de

Defensa e presidiu as operacións da guerra de Viet-
nam. Lembremos as súas arengas dando por gañada
a guerra mercede a unhas pastilliñas tecno-emisoras
que permitían detectar os movementos dos vietcong.
Parece ser que a guerra rematou ignominiosamente
para o Imperio, mais iso non impediu que McNa-
mara fose por varios anos director do Banco Mun-
dial. As diferencias entre ambos sitúanse nun plano
bélico: McNamara propoñía unha resposta gradual,
Wolfowitz unha resposta total e brutal que parecía
máis posíbel despois da implosión da URSS e a non
intervención da China ou outra gran potencia.♦

Banco Mundial
X.F. PÉREZ OIA

PACO VILABARROS

Xosé Sánchez Bugallo, Alcalde de Santiago, Michael O´Leary, Presidente de Ryanair e Pé-
rez Varela, Conselleiro de Turismo e Cultura, na presentación do voo Santiago-Londres.
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CÉSAR LORENZO GIL
O Partido Comunista das Te-
rras Vascas (PCTV) conseguiu
unha enorme propaganda gra-
zas a que asumiu os obxectivos
do ilegalizado partido Aukera
Guztiak de lles dar voz a “todas
as opcións” da esquerda abert-
zale. A pesar de que os dirixen-
tes de Batasuna pediron o voto
para este partido, as súas previ-
sións nas enquisas son escasas.

A pesar de que parte do PSOE e
o PP ao completo consideran que
o PCTV é unha nova plataforma
de Batasuna para se saltar a Lei
de Partidos e poder concorrer ás
eleccións do 17 de abril, o propio
ministro de Xustiza, Juan Fer-
nando López Aguilar, tivo que
admitir que, até o momento, non
puideron atopar ningún “indicio”
que arroupe esas sospeitas. O go-
berno responde así aos informes
do fiscal xeral do Estado, que xa
adiantara que este partido pasara
todos os filtros previos e que, coa
lei na man, era imposíbel atacalo.

O PCTV fundouse no 2002 e
nunca se vinculara até o momento
coa esquerda abertzale relaciona-
da con Batasuna. As súas rela-
cións con este partido son nulas e,
se no caso da fundación de Auke-
ra Guztiak si participaran (moitas
veces simplemente cunha sinatura
de apoio) persoas que no pasado
estiveran relacionadas coa ETA
–caso, por outra parte, moi común
nas listas do PSE, por exemplo–,
neste caso eses elos non existen.

De todos os xeitos, Aguilar

informou de que a policía segue a
investigar as listas e movementos
financeiros do PCTV, nunha con-
fesión que pon os membros desta
forza política no punto de mira
da vixilancia. Fontes deste parti-
do xa manifestaron publicamente
que atoparon diante dos seus do-
micilios patrullas de policía se-
creta e que as súas familias e con-
tornos están a ser “peiteados”.

A pesar de que o PCTV se
declarou en contra de todo tipo
de violencia e a favor do respec-
to dos dereitos humanos, para o
PP, “está claro que esta forza po-
lítica apoia a ETA”. Para Maria-
no Raxoi, o goberno debe dar pa-

sos decididos cara á ilegaliza-
ción. “Claro que debe ser a xus-
tiza quen decida quen está dentro
e fóra da lei pero se o executivo
non fai movementos, é a súa res-
ponsabilidade permitir que os te-
rroristas acudan a estes comi-
cios”, indicou.

O único dato no que se sus-
tenta a sospeita popular é unha
declaración do portavoz de Bata-
suna, Arnaldo Otegi, na que indi-
caba que para moitos abertzales
“talvez non sería malo votaren
polo PCTV”. Estas palabras pu-
xeron o foco sobre as candidatas
do partido comunista, que se ato-
paron na rolda de prensa da súa

presentación cunha inmensa can-
tidade de xornalistas.

Dividir o voto nacionalista

O goberno vasco defendeu a lexi-
timidade do PCTV e volveu fa-
cerlles un chamamento aos parti-
dos “constitucionalistas” para que
permitan que Aukera Guztiak
participe finalmente nas elec-
cións. “O PNV quere un país no
que ninguén teña que calar as ide-
as que ten, un país no que todas as
ideas vallan o mesmo”, dixo o le-
hendakari, Juan José Ibarretxe.

Para a candidata do PP á le-
hendakaritza, María San Gil, es-
tas declaracións son hipócritas.
“Ibarretxe está encantado con que
non exista Batasuna para así po-
der chuchar dos seus votos e mo-
nopolizar o eido nacionalista”, di-
xo. “Fraco favor lle fai o contor-
no abertzale ao seu propio ideario
ao deixar todo nas mans da ETA e
do PNV”. Ademais, San Gil lem-
brou que o PP non pode facer
campaña libremente en moitos lu-
gares de Euskadi. “Cando pide
que se defendan todas as ideas,
debería empezar por protexer os
concelleiros ameazados”.

Para Raxoi, en troques, non
ilegalizar o PCTV é unha estrate-
xia do PSOE para conseguir
apoios para o seu partido deste
os ambientes abertzales. “Patxi
López vai ter que demostrar o
seu compromiso co cambio
apoiando a María San Gil como
lehendakari”, subliñou. “Só o
modelo alavés é válido”.♦
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O PCTV existe desde o 2002 e nunca tivo relacións co contorno de Batasuna

O goberno central sen argumentos
para ilegalizar os comunistas das terras vascas

Patxi López
ou nada

C.L.G.
Nunha campaña que se
iniciou entre a agonía do
Papa e as
“descualificacións” por
“saídas irregulares” de
Aukera Guztiak, o máis
destacado até o momento é o
papel de chave electoral que
vai xogar o PSE no próximo
parlamento vasco, segundo
todas as enquisas. Se
finalmente os partidos que
compoñen o actual gabinete
de Ibarretxe (PNV, EA e
EB/IU) non conseguen a
maioría absoluta, Patxi
López e os socialistas terán
que decidir de que xeito
utilizan os seus votos na
escolla do novo lehendakari.

Polo momento, López
insiste en que será
lehendakari e non precisará
apoios, nun discurso que
tenta escapar da pinza que
lle fan os seus dous
necesarios e incompatíbeis
socios, Ibarretxe e San Gil.
Mais as bases socialistas
consideran que esa
estratexia é inválida e
alertan sobre a pantasma
da abstención se non hai
algúns acenos decididos
cara a algunha das opcións.

López podería estar
sopesando que parte do
PSE é meirande arestora, se
a que aposta por un modelo
á alavesa de pacto co PP ou
a que prefire a reedición
dos pactos cos nacionalistas
que se sucederon até a
sinatura do Pacto de
Lizarra, durante a tregua
da ETA no 1998.

Esta segunda vía xa
conta co apoio de Ezker
Batua. O seu líder, Javier
Madrazo, mostrouse
disposto a participar nun
goberno “de centro
esquerda, sen etiquetas de
nacionalista ou
constitucionalista, capaz de
negociar desde cero un
aumento do
autogoberno”.♦

Patxi López, secretario xeral do PSE-PSOE.

Multitudinaria rolda de prensa do PCTV no arranque da campaña electoral vasca.



Morreu o papa Xoan Paulo II, descanse en
paz; tiña merecido o descanso. O papa
que veu do leste quixo morrer e morreu
“coas botas postas”, como aquel xeneral
Custer e o seu sétimo de cabalaría. Contan
que o tal xeneral morreu nun xesto dubi-
dosamente heroico, e bastante inútil; non
digo eu que fose o caso do papa polaco
que semellaba ía ser “o papa eterno”, pe-
ro na Igrexa non hai unánime consenso
sobre se debeu seguir rexendo martirial-
mente os destinos da Igrexa até o derra-
deiro alento. Sobre o seu proceso final, o
bispo J. Gaillot manifestaba nunhas ver-
bas recentes que a xente estaba moi preo-
cupada pola saúde do papa, cando era
máis importante a saúde da Igrexa. 

Escribo estas verbas un pouco cheo dos
monótonos eloxios con que os medios, sobre
todo as cadeas de TV, están a despedir o nou-
trora “furacán Wojtyla”; fágoo co sentimen-
to de que o que fixo ou deixou de facer o pa-
pa defunto non me foi nin me é indiferente,
porque a súa é tamén a miña Igrexa, e dóe-
me tanto como a el; seguramente non lle doe
así a moitos que estes días derrochan eloxios
máis políticos. Xoán Paulo II, a quen xa em-
pezan a alcumar “o Magno” pola súa im-
pronta na Igrexa e na sociedade da última
parte do século XX e pola magnitude da súa
titánica obra, que pulverizou todas as marcas
papais, foi realmente un home colosal, segu-
ramente un home de fe e unha boa persoa;
pero tanto ao seu pontificado como á súa ac-
tuación persoal cómprelle non só incenso,
senón tamén un pouco de ollada crítica para
tentar ver a realidade con máis nitidez. 

■ A AMBIGÜIDADE DUNHAS CIFRAS

Como se sabe, o pontificado de Wojtila foi
o segundo máis longo da historia, tras do
lonxevo de Pío IX (31 anos). Tantos anos
nun posto de tanto poder e influencia, uni-
do ao feito de ter a constitución física do
“atleta de Deus”, unha gran capacidade in-
telectual e unhas ganas de exercer ese poder
de modo significativo, converteron este ho-
me nun verdadeiro pulverizador de récords:
Publicou máis escritos que ningún outro pa-
pa da historia. Fixo máis canonizacións e
beatificacións que ninguén. Nomeou máis
cardeais ca ninguén, o que supuxo a crea-

ción do Colexio Cardenalicio máis grande
–e máis ideoloxicamente orientado– da his-
toria. Tivo máis de mil audiencias con xen-
te importante e máis doutras tantas audien-
cias xerais (seica recibiu nelas unha cifra
superior aos 16 millóns de fieis), ademais
dos máis de 2.000 discursos nas súas máis
de cen viaxes polo mundo enteiro... 

Pero a gran pregunta é se estas cifras co-
losais de viaxes, discursos e escritos foron re-
almente un medio de evanxelización (o anun-
cio do evanxello de liberación de Xesús, o
Cristo, que quería persoas libres e felices, po-
bos donos do seu destino...), ou a satisfacción
da famis multitudinum dun magnífico actor

en busca do aplauso. Sen dúbida, esta activi-
dade é a dun lider carismático que soubo uti-
lizar o marketing e os medios da civilización
da imaxe ao servizo dunha boa causa; pero
igualmente un home que “papabilizou” de tal
xeito a evanxelización que quixo ser o facto-
tum, e non se lle podía levar nunca a contra,
pois era como se o mesmo Cristo viñese falar
de novo en carne mortal. Unha actividade
que, como se ten dito en máis dunha ocasión,
foi animada e aproveitada pola curia para ter
as mans libres e gobernar ditatorialmente a
Igrexa desde os escuros despachos do Vatica-
no, sen contar co resto dos bispos e moito
menos co pobo cristián, entretido coas actua-
cións estelares dun papa que semellaba hip-
notizar os medios, por aquilo de que “o que-
rían as cámaras”. E, o que non é menos gra-
ve, unha actividade que, aínda que non coin-
cidise en todo, foi portadora dun discurso
conservador alentado, por iso, polos podero-
sos porque lles interesaba, aínda que falase
contra o capitalismo salvaxe e dixese pala-
bras proféticas contra a guerra. As palabras
laudatorias que recibiu Wojtila en numerosas
ocasións de poderosos como Ronald Reagan
e de George Bush pai e fillo resultan ben ex-
presivas. ¿Cal é a realidade transformadora
da inxustiza social (cando a meirande parte
dos ricos están nos países cristiáns do primei-
ro mundo) por parte dos fans que corearon
“Juan Pablo II te quiere todo el mundo”?
¿Cal é a realidade relixiosa e cristiá-evanxéli-
ca destas “multitudes”, máis aló dunha reli-
xiosidade light e bastante alienada? No asun-
to das canonizacións, a meirande parte delas
nunha liña ideolóxica claramente conserva-
dora, por non dicir reaccionaria, e máis de un-
ha mercada con cartos en contra da opinión
da meirande parte do pobo cristián... 

■ DOUS XESTOS SIGNIFICATIVOS

Se tivese que quedarme con dous xestos de
Xoán Paulo II, un bo e un malo, quedaría-
me en primeiro lugar coa imaxe do vello
papa berrando enerxicamente desde o bal-
cón da biblioteca vaticana: “Più mai la gue-
rra!” (A guerra nunca máis!); en segundo
lugar, a triste imaxe dun papa novo na Ni-
caragua sandinista co dedo acusador sobre
o monxe-poeta-ministro Ernesto Cardenal,
de xeonllos pedindo a súa bendición. 

Así era este papa contraditorio, que al-
guén comparou co deus romano bifronte
Xano. Aberto e “moderno” no social (paci-
fista, crítico co neoliberalismo capitalista,
defensor dos sindicatos obreiros e da causa
dos pobres....), e conservador, involucionis-
ta e restauracionista no doutrinal e nas cues-
tións morais (sobre todo no referente á se-
xualidade); con xestos ecuménicos e defen-
sor intransixente da monarquía vaticana;
aberto cara a fóra, intransixente cara a den-
tro da Igrexa. Un papa que podía ser tenro
até as bágoas abrazando nenos, mulleres e
obreiros, e duro e intolerante coa xente da
súa Igrexa, boa e xenerosa, que simplemen-
te discrepaba dalgunhas normas eclesiásti-
cas. Un papa autoritario que mantivo a es-
trutura piramidal da Igrexa e a quen non pa-
recía importarlle o sufrimento de tantos cu-
ras e leigos que se fosen perdendo polo ca-
miño do seu pontificado, con tal de manter
rixidamente normas secundarias para a vida
cristiá coma o celibato obrigatorio dos cu-
ras, ou leis que deberían evolucionar coma
o acceso das mulleres ao sacerdocio e aos
cargos de responsabilidade na Igrexa... Un
autoritarismo particularmente exercido de
xeito implacábel contra os teólogos e cal-
quera discrepancia no seo da Igrexa.♦

VICTORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor.
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A MORTE DO PAPA

O home que ‘papabilizou’ a Igrexa 
VICTORINO PÉREZ PRIETO

COUSAS DO MUNDO                                                                   ROI CAGIAO

O Papa, na súa visita a Galiza en 1989, acompañado, na imaxe, por Rouco Varela.                            A.N.T.

Contan as profecías papais de San Malaquias, que o sucesor de
Xoán Paulo II será o penúltimo Papa, e chamaranlle “o papa da
oliveira” (“De gloria olivae”); virá de Xerusalén e significarase
pola súa busca da paz, paz entre as relixións e paz no mundo.
¿Un papa realmente ecuménico, non só de xestos, senón cun
ecumenismo real que supón abrirse á verdade das outras confe-
sións cristiás e as otras relixións para facer camiño xuntos? ¿Un
papa que saiba coser os desgarróns producidos na Igrexa e as
fondas feridas ocasionadas en moitos católicos e demais cristiáns
ao longo deste pontificado? J.M. Vidal apunta nun dos seus li-
bros que podía ser a premonición dun dos papábeis mellor vistos
polos sectores máis abertos da Igrexa, Carlo María Martini, un
papa cun estilo que semella ben diferente ao de Wojtila, dialo-
gante, tolerante e realmente aberto ao mundo. Moitos asinaria-
mos agora mesmo, pero non é doado. Dos candidatos que se ba-
rallan é tontería falar; en calquera caso, ou nos sorprende o Es-
pírito Santo, ou non se pode agardar gran cousa. Pero a Igrexa do
século XXI debe cambiar moito. 

O que si temos máis claro bastantes curas e leigos/as na Igre-
xa é o perfil do papa que nos gustaría e que cremos precisa ur-

xentemente a Igrexa, despois de 26 anos de freo das mellores
conquistas do Vaticano II. Este papa “bispo de Roma e pastor
universal”, debería exercer máis sobriamente o seu maxisterio e
ser un líder capaz de ler os signos dos tempos co seu pobo. Res-
pectuoso coas conciencias dos católicos/as e que impulse un
verdadeiro diálogo teolóxico para promover unha sana diversi-
dade de opinión na Igrexa. Que recoñeza particularmente o es-
pertar das mulleres e o seu dereito a ser chamadas ao ministerio
sacerdotal, e igualmente o dereito de mulleres e homes a exer-
cer ese ministerio como célibes ou casados. Que saiba recoñe-
cer a pluralidade cultural dos cristiáns e a necesidade de incul-
turar a fe nas diversas realidades nas que se vaia inxerindo. Un
pioneiro que invite a tomar iniciativas que axuden a un desen-
volvemento adulto da fe e a responsabilidade de tódolos fieis da
Igrexa, cunha clara e sincera aposta ecuménica. Un líder que
saiba ser verdadeiro profeta incansable na promoción da igual-
dade, a paz e a xustiza para os pobres. En fin, un papa que non
teña medo de convocar un novo concilio, aberto non só aos bis-
pos senón a representantes de tantas oganizacións que manifes-
tan a vida que aínda existe na Igrexa.♦

O Papa da oliveira



A. EIRÉ
Xoán Paulo II aparece para
moitos cunha dupla personali-
dade contraditoria: conserva-
dor no relixioso, progresista no
social. Que hai de verdade? Era
un santo como xa veneran? Foi
un dos maiores papas da histo-
ria? En que fracasou e cales
foron as súas grandes obras?

Morreu Karol Wojtila, un santo
como afirman moitos católicos.
Un santo á antiga, cos mesmos va-
lores que eses centos que el cano-
nizou, superando a todos os papas
anteriores en edificar peanas nos
altares de papel do Vaticano.

Pero foi un gran Papa, O Mag-
no, como se apuraron a nomear
outros? Pódese dicir sen lugar a
equivocarse que reinou durante
moitos anos (26) e, tamén, que foi
un Papa eficaz. Conseguiu popu-
laridade, admiración, autoridade
moral, respecto e até veneración.
Logrou potenciar a imaxe do Papa
tanto dentro como fóra da Igrexa
católica. Axudou tamén a afundir
os réximes comunistas. Pero o seu
grande éxito foi converterse en
icona televisiva; no maior símbo-
lo dun mundo globalizado, malia
ser reaccionario, anacrónico, au-
toritario e antipático (roñaba moi-
to e case nunca ría).

Xoán Paulo II acumulou poder
persoal, pero a Igrexa Católica ten
menos poder que cando chegou á
cadeira de San Pedro. As outras
igrexas cristiás asentáronse en to-
dos os continentes, principalmente
na América Latina. Pero, sobre to-
do, a Igrexa Católica perdeu poder
ante moitos dos seus propios fieis,
incapaces de seguir a doutrina e
adaptar o seu comportamento mo-

ral ao emanado desde o Vaticano
ao declarar a modernidade como
inimiga do catecismo.

Xoán Paulo II non resolveu
ningún dos problemas que a Igre-
xa Católica tiña que resolver para
adaptarse aos tempos. Restaurou a
identidade e a antiga disciplina,
oficializando o pensamento único.
Impediu, dentro, o dereito de ex-
presión (cruzada contra a Teoloxía
da Liberación e os Xesuítas...) Se-
guiu marxinando a muller (sempre
lonxe do altar e do púlpito) e opo-
ñéndose a todos os avances cientí-
ficos (Santo Tomás ditara que era
pecado a masturbación por que se
cría que os espermatozoides tiñan
xa vida, a muller só os alimenta-
ba), desde os preservativos ás tera-
pias con células embrionarias. A
Igrexa Católica enfrontouse a un-
ha sociedade moderna, que coas
súas libertades, a súa ciencia e a
súa técnica, se converteu en para-
digma para o mundo enteiro. O
Papa foi o gran príncipe dos mo-
vementos reaccionarios católicos
que gañaron poder tamén en moi-
tos gobernos como propagadores
do pensamento único neoliberal.

A contrarreforma vaticana

Wojtila, encabezando a curia ro-
mana vencida no Vaticano II pero
non desprazada, comezou unha
contrarreforma para, invalidando
o último concilio, conectar con
Pío IX e Pío X, até converter  a
Igrexa Católica nun bastión do
conservadorismo relixioso e do
autoritarismo político. Voltou ao
“ninguén se salva fóra da Igrexa”.
Na relación coas outras igrexas
evanxélicas, a estratexia do Vati-
cano foi dirixida á reconversión
tratando de restaurar a antiga uni-
dade eclesiástica baixo a autori-
dade do Papa. Disciplina para un-
ha nova evanxelización.

Así, sacoulle poder ao Sínodo
de Bispos, someténdoo totalmente
ao poder papal, limitou o poder das
conferencias continentais de bis-
pos, das conferencias estatais epis-
copais, das conferencias de relixio-
sos, marxinalizou o poder de parti-
cipación decisoria dos leigos... Ta-
mén se opuxo frontalmente á in-
culturización da Igrexa (o outro
gran movemento progresista xunto
coa Teoloxía da Liberación”). Polo

tanto, foi inimigo dos nacionalis-
mos emancipadores e dunha Igre-
xa en comuñón cos fieis.

Xoán Paulo II sempre se pre-
sentou, e así o retratan moitos,
como un paladín do diálogo, das
liberdades, a tolerancia, a paz e o
ecumenismo. Como progresista
en temas sociais. Un Papa que
deixou ouvir a súa voz solista
entre os líderes mundiais.

Pero o certo é que, cando se
pronunciou sobre os grandes asun-
tos da economía ou da xestión po-
lítica, os seus discursos non pasa-
ron de afirmacións xenéricas sobre
a defensa da xustiza e a paz. Unha
linguaxe que, en liñas xerais é co-
mún a todos os dirixentes, sexan
das tendencias que sexan.

O progresismo social

Pero se analizamos a realidade, o
comportamento de Xoán Paulo II
é moi outro. En 1987 lexitimou a
relixiosidade de Augusto Pino-
chet, a quen lle deu de comungar
(anos despois pediríalle a Londres
que o liberase), como tamén ao di-
tador arxentino Jorge Videla. En
ningún dos dous países condenou
os masacres. Tampouco condenou
as outras ditaduras latinoamerica-
nas. Pero si recriminou publica-
mente o goberno cubano e repren-
deu de xeito humillante o ministro
Ernesto Cardeal en Nicaragua,
sendo contestado polos propios
católicos na multitudinaria misa.

Afírmase tamén que Wojtila foi
un dos creadores da nova Europa.
Recordar só unha frase pronunciada
en Welclawek (Polonia) en 1991:
“non temos ningunha necesidade de
entrar en Europa. AEuropa da liber-
tades. Que tipo de libertades?”.♦
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Sempre
Cuba
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Non é fácil dar cunha
noticia referida a
Cuba que non

resalte ou invente algo
negativo. Valla coma
exemplo o que se afirmou
de Cabrera Infante, que
estaba prohibido na illa,
cando na realidade era o
autor quen non permitía
que se publicase a súa obra
en Cuba.

Imaxinemos que se
descubrise unha trama
para atentar contra o
réxime no que estamos, na
que se demostrara que os
principais axentes cobran
dunha potencia
estranxeira, que ten coma
obxectivo rematar co
goberno e facer o país
dependente aos seus
intereses. Isto aconteceu en
Cuba e son considerados
pola prensa de difusión
masiva presos de
conciencia, expresión que
repiten coma se fose un
anuncio. Gutiérrez
Menoyo, opositor célebre,
vén de ser ameazado polas
autoridades
estadounidenses por vivir
en Cuba. Non responde ao
modelo preferido por
Washington, xa que está
contra do bloqueo. Hai que
lembrar que os EE UU
teñen prohibido viaxar a
Cuba, baixo penas de
multa e cadea, aos seus
habitantes. 

Osvaldo Payá si que
responde ao arquetipo de
opositor do agrado do
imperio. Vén de saír á luz
estes días a carta na que
apoiaba o golpe de estado
de Venezuela, logo
fracasado. 

José Saramago asinou,
xunto a outros tres
premios Nobel e
numerosas persoas da
cultura, un manifesto
defendendo a Cuba dunha
nova manobra en Xenebra,
na Comisión de Dereitos
Humanos, que condena o
pequeno país, pero négase
a falar dos presos de
Guantánamo. Non imos
escoitar agora parabéns
para o escritor portugués,
como si houbo hai dous
anos.

Séguese a destacar a
duración dos discursos de
Fidel Castro, pero
realmente o que lles
molesta non é o longo,
senón o ancho, non é o
tempo que emprega, senón
o que di.

Nunha administración
dirixida polas petroleiras
coma a dos EE UU,
defender a Cuba das
agresións é defender o
dereito a ter proxectos
distintos ao sistema que
domina o mundo.♦

Karol Wojtyla non foi un Papa calquera, diso
non cabe a menor dúbida. Que un polaco fose
elixido Papa nun momento en que o réxime
de Varsovia abaneaba unha vez mais pola ac-
ción das protestas obreiras, foi un estimulo
moi importante para todos aqueles movemen-
tos que na Polonia da década dos oitenta or-
ganizaban a revolta contra o POUP (Partido
Obreiro Unificado Polaco), unha burocracia
enferma e sen credibilidade, a base de convo-
car manifestacións nas que os traballadores do
naval desfilaban cos símbolos da cruz e rei-
vindicaban o capitalismo. A escenificación do
fracaso histórico do socialismo real non podía
ser mais contundente: un electricista en
Gdansk admirando a Ronald Reagan e un Pa-
pa en Roma, ¿vaia por deus!... A igrexa de
Wojtyla e de monseñor Glemp, a súa voz lo-
cal, actuaba de instigadora e de mediadora co
réxime de Jaruzelski, valéndose da súa in-
fluencia en Solidarnosc, sempre cunha habili-
dade exemplar que todos os servizos, secretos
ou non, recoñeceron en múltiplas ocasións, e
sempre procurando a marxinación dos críticos
do réxime con ideas non conservadoras, os
Kuron, Modzlewski ou Michnik. 

Esa militancia mantívoa este Papa nou-
tras ocasións. É de lembrar a imaxe da súa
visita a Nicaragua, cando reprendeu, ao pe
do avión, a un Ernesto Cardenal, humilde-

mente axeonllado, polo seu compromiso co
sandinismo, un movemento progresista,
emancipador, que tentaba experimentar un
camiño novo para erradicar a miseria de Ni-
caragua. Wojtyla recriminou en público a
Cardenal, cunha con-
tundencia que nunca
empregou con ningún
de tantos que podiamos
incluír nunha longa lis-
taxe de depredadores
dos valores humanísti-
cos mais elementais e
que a Igrexa asegura
promover e enxalzar.
Comezando por Rea-
gan, claro está, presi-
dente dos EE UU, condenado con mais con-
tundencia polo Tribunal da Haia, financiador
da “contra” que enredou e finiquitou o san-
dinismo, cunha xenerosidade que Washing-
ton nunca tivo despois para contribuír ao seu
desenvolvemento en condicións de paz. Ni-
caragua segue na miseria e afogase na co-
rrupción mais descarnada. Cardenal é un po-
eta. Que conseguiu o Papa?

A mesma coherencia mantivo Wojtyla á
hora de procurar a defenestración de canta
voz ou agrupación existía na Igrexa Católi-
ca, distante da curia vaticana pero virada

para a asistencia franciscana aos mais ne-
cesitados, afogando, coa súa alongada
man, a rica pluralidade que aínda servía de
atractivo para tantos escépticos da mensaxe
católica, practicando un nivel de dogmatis-

mo que pouco debía
envexar ao rancio
marxismo leninismo
de matriz soviética. 

Defensor sen repa-
ros da vida, a Igrexa de
Wojtyla, inflexíbel ante
o aborto, o uso de anti-
conceptivos ou a euta-
nasia, preocupouse moi
pouco das vítimas das
guerras. Condenou a do

Iraq coa boca pequena, mentres abrazaba en
privado os enviados de Bush, privándonos
aos outros defensores da vida dunha amoes-
tación igual de contundente como a exhibida
fronte a Cardenal.  Demasiado comprensivo
cos poderosos, as súas bravatas morais adoe-
ceron de inconsistencia e parcialidade. Non
foi un Papa ecuánime, senón unha voz do seu
tempo, comprometida de máis cunha cara da
moeda, a versión eclesiástica do neoliberalis-
mo. Respectábel pero difícil de compartir.♦

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

Un contrapunto para Wojtyla
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘Condenou a guerra
do Iraq coa boca pequena,

mentres abrazaba
en privado os enviados

de Bush”

Conservador ou progresista?
A MORTE DO PAPA
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Imos ver cales son algúns dos
factores a ter en conta cando fa-
cemos exercicio respecto a co-
lumna vertebral. Todos sabemos
que debemos procurar protexer
as costas pero o que non está tan
claro é como.

Primeiramente, é conve-
niente coñecer a estrutura da co-
lumna aínda que sexa de forma
sucinta. É flexíbel e estábel,
constituída por 24 ósos que se
distribúen en: 7 vértebras cervi-
cais, 12 vértebras dorsais, 5 vér-
tebras lumbares, 5 vértebras
soldadas formando o sacro,
Cóccix formado por 2 ou 4 vér-
tebras tamén soldadas

As vértebras están constituí-
das na súa parte anterior por un
corpo, amplo e estábel, que é o
que lle confire solidez, na parte
posterior fórmase un arco que
delimita o canal vertebral polo
que discorre a médula. Este arco
remata na apófise espiñosa ou
espiña vertebral que é o que se
pode palpar e ver cando flexio-
namos o tronco para adiante.

A medida que baixamos, as
vértebras aumentan o tamaño
do corpo vertebral porque a par-
te inferior das costas necesita
máis estabilidade, e a superior
máis mobilidade.

Os corpos vertebrais están
separados por un sistema
amortecedor fibrocartilaxino-
so, o disco intervertebral, que
está rodeado por unha cápsula
con fibras nerviosas sensiti-
vas, as causantes das dores
lumbares agudas, cando se
produce unha hernia intradis-
cal.

O disco está rodeado dun
anel composto nun 65% de auga
e ten como función amortecer a
presión exercida pola gravida-
de, o peso da cabeza ou de cal-
quera carga que se colla ou
transporte.

A función das vértebras é a
seguinte:

–Cervicais: Soster a cabeza
(4,5 a 5 kg) e permitir a súa mo-
bilidade.

–Dorsais: Protexer o cora-
zón o os pulmóns.

–Lumbares: Dar solidez e
facilitar sostén.

–Sacro: Sostén o conxunto
da columna.

–Cóccix: Nas mulleres é
fundamental para o bo desen-
volmento do parto.

A unión das vértebras dálle
lugar á columna que configura
unha estrutura con catro curva-
turas: 

–Lordose cervical
–Cifose dorsal
–Lordose lumbar
–Cifose sacrococíxea
Con estes fundamentos po-

demos entender algúns dos
principios que debemos respec-
tar ao facer exercicio:

1). Todos os pesos collidos
por enriba da cabeza van ter un-
ha incidencia directa na colum-
na, aumentando a presión nos
discos e provocando unha mo-
dificación das curvaturas.

2). Para que non se produza
unha desviación dos discos
intervertebrais, é preciso manter
as costas rectas, tanto en posi-
ción vertical como horizontal.

3). É necesario estirar sem-
pre ao rematar a rutina de exer-
cicios ou o deporte que practi-
quemos, xa que as costas cár-
ganse enormemente con practi-
camente calquera exercicio.

4). O estar sentados non re-
laxa os músculos da columna
senón que incluso aumenta a
tensión debido a que toda a pre-
sión da gravidade e o peso da
columna e cabeza, son soporta-
dos pola zona lumbar, por iso
débese un erguer dos asentos
con coidado e procurar non per-
manecer máis de dez minutos

coa mesma postura.
5). O feito de permanecer de

pé é suficiente para tensionar as
costas porque para manternos
os músculos da parte posterior
do corpo teñen que estar en con-
tinua tensión; por iso é reco-
mendábel estirar ao final do día
ou despois de pasar moito tem-
po sentado ou de pé. A mellor
forma de facelo é tumbado boca
para riba, levar os xeonllos ao
peito e agarralos con ambas as
dúas mans. Repetir o proceso ao
menos 30 veces.

Outras consideracións que
debemos ter en conta son aque-
las relativas ao desenvolmento
de exercicios que reforcen a par-
te anterior do tronco, sobre todo
a zona abdominal. Esta zona re-
forzada evita que a curvatura da
parte baixa da columna sufra un-
ha esaxeración (hiperlordose), e
con iso a probábel complicación
e a dor respectiva. Asimesmo,
cuns abdominais fortes será
máis difícil danarse cando nos
ergamos da cama ou do chan e
cando collamos pesos dende po-
sicións pouco favorábeis.

Por último, sinalar a reper-
cusión que sobre a columna te-
ñen as actividades con alto con-
tido de percusión, é dicir, correr

e saltar. O correr por superficies
duras supón unha carga consi-
derábel para a columna e para o
resto de articulacións. Debedes
procurar elixir terreos de dureza
media e procurar facer series
con descansos no lugar de facer
carreira continua. En canto a
saltar, ter en conta aqueles de-
portes como o baloncesto ou o
voleibol, nos que hai unha gran
cantidade de saltos e caídas que
repercuten directamente na es-
palda. Ademais débese facer un
traballo de compensación cando
se xogue a deportes de raqueta
polo seu carácter asimétrico.

Camiñar é un excelente
exercicio que moitas veces é
menosprezado polas persoas
novas ou con moita enerxía xa
que consideran que non é com-
pleto e quédaselles escaso. Den-
de aquí queremos recomendar
expresamente o camiñar pola
súa incidencia no sistema car-
diovascular, pola mellora do
aparato respiratorio, polo con-
sumo de calorías e eliminación
de graxas, pola facilitación  dos
procesos dixestivos e pola míni-
ma repercusión negativa sobre a
columna vertebral, axudando
incluso a unha relaxación e esti-
mulación do sistema nervioso.♦
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A columna vertebral
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Acordo para crear
a Casa das Linguas
O Instituto Cervantes, presidido por César
Antonio Molina, e a Universidade de Alca-
lá acaban de firmar un acordo para a crea-
ción en Madrid da futura Casa das Linguas,
unha sede que se centrará no ensino, inves-
tigación e promoción das linguas cooficiais
do Estado. Entre os que acudiron ao acto,
todos representantes de institucións dedica-
das ao estudo destas linguas, estivo presen-
te Manuel González, secretario xeral da
Real Academia Galega. O proxecto nace
cun carácter aberto e co compromiso de
estudar todas as propostas que presenten
as diferentes comunidades lingüísticas.♦

Festival Mozart
na Coruña
Un Don Giovanni atrevido e colorista é a
aposta máis destacada da oitava edición do
Festival Mozart que se celebrará na Coru-
ña a partir do 19 de maio, un certame con
catro títulos líricos e unha especial aten-
ción ás obras de Bach, interpretadas por
prestixiosos artistas. A obra, con vestiario
de Ágatha Ruíz de la Prada e dirección es-
cénica de Giancarlo del Monaco, dá come-
zo a unha nova edición na que ademais se
presentará a produción Cenerentola, do
Rossini Opera Festival así como a ópera
Orfeo realizada por Sartoio e Aureli.♦

Novela e libro de
conversas con Graña
Xerais editará un libro de conversas con
Bernardino Graña, realizado polo tamén
cangués Héitor Mera. O mesmo autor está a
punto de editar, tamén en Xerais, un estudo
crítico sobre a obra teatral Vinte mil pesos
crime, do mesmo Graña. Doutra banda, a
novela Proto-evanxeo do neto de Herodes,
coa que Bernardino Graña acadou o Premio
Eixo Atlántico 2003 de narrativa galega e
portuguesa, foi editada o pasado ano en Por-
tugal por Público e proximamente sairá ás
rúas galegas da man de La Voz de Galicia.♦

aliza converteuse entre o 6
e o 8 de abril na capital do
audiovisual latino. Vinte e
dúas canles de televisión de

América participan, convidadas pola
RTVG, no I Encontro Audiovisual
Galaico-Latinoamericano, que tenta
ampliar a colaboración neste ámbito
nas dúas beiras do Atlántico. Dentro
da casa, a ministra de Cultura, Car-

men Calvo, comprometeuse a investir
760.000 euros na conservación da Mu-
ralla de Lugo, patrimonio cultural da
humanidade. E fóra, hai que lembrar
o escritor norteamericano Saul Be-
llow, que morreu aos 89 anos. Este li-
terato xudeu, autor de Herzog e ou-
tros éxitos, era fillo de emigrantes rusos
e está considerado unha das máis im-
portantes plumas do século pasado.♦
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Xurxo Patiño, de Librouro, recibiu o premio, no apartado da mellor libraría,
outorgado pola Irmandade do Libro o pasado 2 de abril en Ourense.

PACO VILABARROS
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CÉSAR LORENZO GIL
Isidro Novo gañou o Premio
Vicente Risco de literatura
fantástica coa súa novela Un
escuro rumor tralo silencio,
unha obra de ciencia-ficción
coa que o autor prosegue ex-
plorando os diferentes xéne-
ros narrativos. O xurado va-
lorou “o oficio do narrador”.

“Se escribo é para facer o que
me gusta e cambiar coma un ca-
maleón dun tema a outro, dun
xénero a outro”. Así define Isi-
dro Novo o seu afán polo cam-
bio de estilo, por “cubrir ocos”
na literatura galega. Un escuro
rumor tralo silencio é un libro de
“ciencia-ficción clásica”, que fo-
ra precedido, na bibliografía do
lucense, por unha novela erórica,
Rosa lenta (Francka Editora) e
anteriormente por outras obras
entre as que se encontra unha no-
vela do oeste, Por unha presa de
machacantes (Positivas).

Na súa nova novela, que me-
receu o galardón de 6.000 euros
que outorgan a editorial Sotelo
Blanco e a Fundación Risco,
Novo conduce o lector a un
mundo futuro, indeterminado
pero próximo, “o noroeste do
noroeste”, que padece moitos
dos problemas que xa nós sufri-
mos. “Nese mundo hai clasis-
mo, caciquismo e sobre todo
graves problemas ecolóxicos e
sociais, igual ca nos nosos días”,
comenta o autor. “No libro de-
núnciase que a ciencia avanza,
moitas veces, sen facer un con-
traste das consecuencias desas
mudanzas”, explica. “Os trans-
xénicos, por exemplo, entran
nas nosas vidas sen sabermos
moi ben que ameazan supoñen.
Igual que con iso, pásanos con
todas as alarmas. O clima cam-
bia, a contaminación medra
mais a nós todo nos é alleo. Non
somos conscientes de que temos
a obriga de deixarlles aos nosos
fillos un mundo habitábel.”

A acta do xurado que lle ou-
torgou o premio destaca que o
volume “entra de cheo na tradi-
ción máis clásica da ciencia-fic-
ción e a introduce de pleno de-
reito na historia da literatura fan-
tástica”. Segundo o xurado,
composto por Xosé Araúxo (que
o presidiu), Anxo Tarrío, Arturo
Lezcano Fernández, Ramón Ca-
ride, Camiño Noia e Armando
Requeixo, e no que actuou como
secretaria Sara Outeiriño, Isidro
Novo demostrou “ter bo oficio”
e gabou “a visión sociolóxica”
do libro.

En heliomóbil

Un escuro rumor tralo silencio
conta a historia de Manancial
–“nese futuro xa os nomes pro-
pios de persoas se deslindaron
totalmente da tradición do santo-
ral relixioso”, di o autor–, un or-
fo cuxos pais morreran nun dos
últimos accidentes de tráfico ro-
dante. No auxe do tránsito aéreo
e a expansión dos heliomóbiles,
pende sobre a trama unha pro-
funda ameaza que podería con-
verterse en catástrofe planetaria.

Novo explica que esta nove-
la é un “relato social e ecolóxico

profundamente inscrito no xéne-
ro da ciencia ficción”. Para o au-
tor, hai certo desprezo polos xé-
neros na crítica galega. “Se se
pode reivindicar a fusión na li-
teratura, eu reivindico os xéne-
ros”. A súa última novela publi-
cada, Rosa lenta pertence ao xé-
nero erótico. “Non foi moi ben
recibida porque aínda non se ad-
mite o erotismo narrativo”.

Isidro Novo ten en mente
un difícil reto, “facer unha no-
vela de terror que estremeza”.
Para este escritor, hai que recu-
perar a forza das palabras e os
ambientes de Ánxel Fole.

A pesar de xa ter bastante
obra publicada, tanto en prosa
como en verso, Isidro Novo se-
gue a confiar nos premios. “A si-
tuación dos escritores en galego
é moi difícil e os premios son
unha boa maneira de non perder
diñeiro por escribir”. O novelis-
ta quéixase de que moitos edito-
res non respectan o suficiente os
seus autores. “Os dereitos de au-
tor non teñen apenas considera-
ción e os que escribimos en ga-
lego temos que buscarnos a vida
para gañarmos uns céntimos cun
traballo no que investimos moi-
to tempo, esforzo e cariño”.♦
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Isidro Novo gaña o Vicente Risco
cunha novela social de ciencia-ficción
O lucense reivindica os xéneros e o camaleonismo

Isidro Novo.                                                                                      DEL MORAL

A.N.T.
A gala de entrega dos premios
Irmandade do Libro, que conce-
de a Federación de Libreiros de
Galicia celebrouse o 2 de abril
en Ourense, mantendo o seu ca-
rácter rotatorio. Antón Costa le-
vou por unanimidade o premio
por Historia da educación e da
cultura en Galicia, un ensaio
monumental que é, como o seu
autor, o pedagogo Antón Costa

di, o traballo da súa vida. O li-
bro, publicouno Xerais e nel ex-
plica cómo se realizou en Gali-
cia a construción, transmisión e
renovación dos coñecementos
ao longo do tempo.

O premio a Miguel Anxo
Fernán-Vello xa se coñecera con
antelación e obtiña o galardón
como mellor escritor do ano.

Nos outros apartados os pre-
mios foron para o IGAEM (Insti-

tuto Galego das Artes Escénicas
e Musicais) no apartado de ins-
titucións sendo o Casino de
Santiago o finalista co que com-
petiu. O Igaem foi distinguido
pola súa actividade arredor do
teatro, “como promotor, editor,
divulgador e produtor deste as-
pecto fundamental e minoritario
da creación literaria”. 

No apartado de medios de
comunicación, o xurado re-

coñeceu o microespazo de
promoción de libros que pe-
cha o Telexornal da TVG e
que dirixe Paco López Barxas.

Librouro –unha libraría que
é unha auténtica institución en
Vigo des que a fundou Antón Pa-
tiño Regueira– acadou o triunfo
no apartado da mellor librería
mentres o colexio Sánchez Can-
tón de Pontevedra se impuxo no
apartado de centros de ensino.♦

Antón Costa, Fernán Vello e Librouro
entre os premios Irmandade do Libro

A.N.T.
Aos 91 anos de idade morreu
en Ourense Xulio Francisco
Ogando, membro da Real
Academia Galega desde 1980.
Ogando nacera na cidade das
Burgas en 1913, e militara no
tempo da República nas Mo-
cidades Galeguistas. Avogado
e profesor, actualmente for-
maba parte dos patronatos das
Fundacións Alexandre Bóve-
da e Otero Pedrayo. Co autor
de Trasalba tiña unha especial
relación, sendo o seu testa-
mentario.

Autodefiníase como “libe-
ral e fondamente católico”, e
ostentou diferentes cargos ao
longo da súa vida profesional,

entre eles a presidencia en
1981 de Caixa Ourense.

Fervoroso bibliófilo, entre
as obras da súa autoría póden-
se destacar Tres fitos senlleiros
na historiografía da lingua ga-
lega: 1768,1868 e 1968, que
foi o discurso co que ingresou
na RAG; Fantasía e realidade
en La Catedral y el niño ou
Otero Pedrayo, orador.

Académico correspondente
da Real Academia da Historia,
académico de honor da Acade-
mia Galega de Xurisprudencia
e Lexislación, recibiu a Madalla
de Prata de Galiza (1994) e o
Premio Otero Pedrayo (1996).

Nunha entrevista en A Nosa
Terra (nº 600-1993),  Ogando

explicaba a sía admiración por
Bóveda, “tratei a Bóveda por-
que era conselleiro das Moce-
dades Galeguistas e el e Caste-
lao eran as figuras máis impor-
tantes que tiña o Partido Gale-
guista, as de máis valor e mei-
rande contido político. Bóveda
demostrou que coa fusión dos
orzamentos das Deputacións e
a desaparición destas, que este
era o contido o primeiro Estatu-
to, podía e tiña que financiarse
a Autonomía. Aquel Estatuto li-
quidaba a anacrónica división
provincial, que non resiste a
mínima crítica científica, e
mesmo daba opción de incor-
porar as terras irredentas que
quedaran fóra da consideración

territorial e política de Galicia”.
Ogando, que se manifesta-

ba amigo de Fraga aseguraba
que “non se pode gobernar Ga-
liza co rexionalismo de Brañas,
hai que ir máis adiante e estar
xa, cando menos, no Sempre en
Galiza”. Dicía referíndose ao
actual presidente da Xunta,
“non creo que teña un aval ga-
leguista ortodoxo, e dígoo des-
de a miña amistade persoal. O
milagre é que Fraga, que com-
bateu Galaxia, que cercenou as
publicacións primeiras de
Grial, que perseguiu ese gale-
guismo inocente, o milagre é
que fale galego, que se declare
rexionalista.... pero fáltalle aín-
da o sentimento”.♦

Morre en Ourense o académico Xulio Ogando

A
.N

.T
.
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O arquitecto pontevedrés culpa-
bilizou a toda a sociedade da
desfeita urbanística: promoto-
res, arquitectos, construtores, os
propios usuarios e as diversas
administracións “que teñen im-
pulsado ou consentido seme-
llantes actuacións”; e asegurou
que “existen exemplos que de-
mostran que puido ser posíbel
conquerir algo ben distinto” de
haber un pouco máis de “com-
petencia profesional e de esfor-
zo por parte dos arquitectos, cun
pouco máis de imaxinación e un
pouco menos de ánimo de lucro
por parte dos promotores, cun
pouco máis de vergoña por par-
te das diversas administracións
e cun pouco máis de respecto de
todos para cos usuarios”. 

Na víspera a investigadora
do CIEMAT, Lucila Izquierdo
Rocha abordou o problema da
enerxía. Dando por descontado
que o desenvolvemento ten que
satisfacer as necesidades ac-
tuais  sen comprometer as futu-
ras ao tempo que nuclea  os
sostementos ecolóxico, econó-
mico, social e cultural, criticou
a sociedade presente como
consumista e enerxívora en ex-
ceso, e amosou  un moderado
optimismo nos desafíos  tecno-

lóxicos dada a súa idoneidade
para enfrontar os obxectivos
que definen as teorías enerxéti-
cas da maioría dos países.

A sustentabilidade da cultu-
ra  ou  das diferentes culturas
humanas  foi o obxecto da re-
flexión  do escritor e autode-
clarado “axitador político-lite-
rario”, Santiago Alba. 

A nova problemática dos de-
senvolvementos biotecnolóxicos
foi  a que lle  deu pé á investiga-
dora Mabel Loza García para
tentar unir cultura, ciencia e filo-
sofía  no século XXI. A obten-
ción de fármacos, para mellorar a
duración e calidade de vida, ten
unha historia homoxénea ata o
século XX, época na que, diver-
sos conceptos na evolución da in-
vestigación,  dan lugar ás distin-
tas xeracións de fármacos.  O  na-
cente século  viu xurdir a farma-
coxenómica e a farmacoxenética
e  orienta  os seus intereses ao es-
tudio dos biomarcadores mole-
culares. Pero a  dictadura da ren-
dibilidade empresarial  planea  e
contamina a investigación.

Ruptura coa Deputación

Por outra banda a Aula Castelao
de Filosofía decidiu romper as

súas relacións institucionais e
considerarse exonerada do prin-
cipio de lealtade institucional co
equipo de goberno da Deputa-
ción Provincial de Pontevedra,
“despois de máis de vinte e tres
anos de respecto e non inxeren-
cia mutuos co mesmo partido no
poder provincial, con diferentes
presidentes e vicepresidentes e
con múltiples deputados provin-
ciais de cultura, a inxerencia a
través de inxurias vilipendiosas,
aínda non retiradas, da vicepre-
sidenta da área de Pontevedra,
Teresa Pedrosa, dá a entender

que a mentada metedura de pata
conta coa corresponsabilidade
do equipo de goberno da mesma
Deputación, que coincide coa
dirección provincial do PP”. 

A Aula Castelao de Filoso-
fía decidiu retirar solicitude de
subvención para a XXII Sema-
na Galega de Filosofía presenta-
da o 3 de febreiro no rexistro da
Deputación, solicitude que esta-
ba realizada nos termos consen-
suados co vicepresidente e de-
putado de cultura do organismo
provincial en entrevista mantida
o pasado 12 de xaneiro.♦

Portela clausura a Semana de Filosofía
cun alegato contra a desfeita urbanística

Sempre
Chano
MARTA DACOSTA

Cando se fan dez anos do
pasamento de Chano Pi-
ñeiro, na Guarda pecha

o único cine: o Teatro Avenida.
Non volverá proxectar ningun-
ha película, nin como empresa
con afán de lucro, nin para o
cineclub ‘O Poleiro’. O
edificio do cine Avenida pecha
e nas súas escrituras de propie-
dade xa figura outro nome. Así
que xa non verei de esguello
os carteis luminosos das histo-
rias que inventamos, nin
imaxinarei que quizais un día
os filmes africanos que se pro-
xectan no Porto atravesan o
Miño para se deixar ver deste
lado do mundo. Deberei viaxar
cara ao sur para poder ver O
jardim do outro homem e
percibir a través do vidro
transparente da ficción a reali-
dade das estudantes moçambi-
canas. 

Mais falaba de Chano.
Quería contar como me fasci-
naba que fose o propio Chano
Piñeiro o boticario que estaba
ao pé da miña casa. No filme
da miña memoria, está grava-
da a súa bata branca, a súa
amabilidade, a confianza que
tiña nel, que se preocupaba
das medicinas que me vendía
e que me aconsellaba cando a
miña cara se deformaba. Era
un guión estraño aquel.

Tamén está gravada a
rebotica, a luz interior daquel
día en que eu era a espectado-
ra de excepción. Chano, o di-
rector, explicáballe a Tokio
como facer o storyboard de
Sempre Xonxa, que cartel que-
ría para a película, como e por
que Uxía Branco estaría no
centro do enfoque da cámara
(“non busques máis, eu son
Xonxa” dixo). Logo viría O
camiño das estrelas, e moitos
outros proxectos que
quedaron na gaveta para sem-
pre, como aquela entrevista
que os tolos de Castrellis lle
fixeron, era a reportaxe
central do número que nunca
saíu, afogado no desinterese a
finais dos oitenta.

Non hai planos xerais, a
miña memoria é un plano
americano na botica, diante
dos botes brancos que compu-
ñan unha escenografía
familiar. Hai unha voz en off,
a que me vai lembrando a de-
rradeira visita de Chano á nosa
casa, lanterna que ilumina o
labirinto da memoria. Aquel
día traía un agasallo para un
cativo ao que aínda non coñe-
cía, agasallo que foi o pretexto
daquel conto, que como tantos
outros, o pai escribiu para Al-
dán. Era o ano 1995, Chano
estaba canso, quería ausentar-
se na súa vila natal, pararse un
momento naquel lugar en que
para el nacera o mundo. E até
hoxe... Até este cartel cinema-
tográfico da memoria en que
Chano olla de fronte,
lixeiramente virado a un lado,
cunha ollada profunda, como
montando mentalmente as es-
cenas dun futuro que ninguén
soubo relatar.♦

A.N.T.
O 1 de Abril púxose fin á XXII Semana de Filosofía, que nesta
edición se centrou na sustentabilidade. Na xornada de clausura
César Portela lembrou o berro de Nunca Máis contra a catás-
trofe do Prestige para referirse a outras “mareas negras que
asolan os nosos montes enchéndoos de especies vexetais como o
eucalipto ou a marea edificatoria, que nas últimas décadas se
propaga e avanza inexorabelmente e que colonizou e degradou
as nosas costas, os nosos pobos, as nosas cidades, sen máis con-
sideracións que as puramente especulativas e de mal gusto”.

Aspecto dun dos debates.                                                           PACO VILABARROS



Título: As galeras de Normandía.
Autor: Ramón Loureiro.
Edita: Xerais.

En As galeras de Normandía
novélase a necesidade de uni-
dade, todo o discurso é unha
carreira en pos de acadala. Hai
dous mundos,
mais é un só.
Hai un prínci-
pe de dúas ca-
bezas, mais
actúa de xeito
unívoco aínda
que Destra e
Sinistra discu-
tan entre elas.
Trátase dunha
novela agluti-
nadora, froito
da confluencia
de diversas co-
rrentes sinér-
xicas que plas-
man un discur-
so soberbio,
unha novela
total. Se hai personaxes proce-
dentes da tradición oral (e fa-
miliar, caso do principe de dú-
as cabezas, conto que o autor
coñeceu por boca da súa nai),
outras (Merlín, Uther Pendra-
gón, Carrapuchiña...) non ago-
chan a procedencia literaria
(sen esquencer as procedentes
do suxestivo universo literario
creado por Loureiro en obras
anteriores), mais tamén as hai
de indiscutíbel filiación real (e
histórica, exemplo de don To-
rrente) e outras que, correspon-
déndose con personaxes ac-
tuais (Manolo Merlín), apare-
cen como un trasunto fabuloso
directamente emanado da súa
peculiaridade real.

Mais a confluencia de que
falamos vai bastante máis alá
do dito. Prodúcese tamén entre
as personaxes, que son másca-
ras intercambiábeis e unívocas,
que á súa vez conflúen coa voz
narratorial, que puntualizan e
complementan a voz do narra-
dor voz, voz do narrador que se
solidariza coas personaxes,
mergullándose todos nas augas
dun único e máxico mundo. Ao
seu carón sitúanse os referentes
literarios. Os tres insignes fa-
buladores (Cunqueiro, Torrente
Ballester e Carlos Casares) si-
nalados na presentación edito-
rial son absolutamente diáfa-
nos ao longo do texto. 

Porén hai máis, alén de
ecos que lembran o Castelao
de Un ollo de vidro, resulta
imprescindíbel engadir o no-
me de Darío X. Cabana (a
convivencia dos dous mundos
de Galván en Saor, aquí moi-
to máis explícita; e sobre todo
O cervo na torre e a súa cru-
zada de liberación, que sería
pecado non lembrar) e a tradi-
ción artúrica, a materia de
Bretaña, de onde, como vi-
mos, se toman personaxes e

con eles a crucial figura do
Desexado, ese ser de poten-
cias extraordinarias que resol-
va unha problemática urxente
que ameaza rematar coas
esencias identificadoras dun
pobo. Aquí, ese desexado son
as galeras normandas, que es-
tán aí presentes continuamen-
te, elas, a expectativa de cam-
bio e resolución/revolución.

Mais son só iso, expectati-
va. O que realmente se preten-
de na novela, neste mundo
inevitábel, é lograr a acción
solidaria de vivos e mortos.

Non porque sexa necesario pa-
ra a fábula, para a convivencia
de ambos mundos, senón por-
que neste mundo de todos os
días os seres asoballados, eses
que teñen amputada a capaci-
dade de reacción e aqueles
conformistas que nin cavilan
en tal cousa, son seres inútiles,
máis mortos que os mortos,
que si protestan, como protes-
tan a todas horas os idearios
que nos alumean desde a his-
toria. Esta procesión de mor-
tos que están máis vivos que
aqueles aos que aínda non vi-

sitou a parca, reulta unha lec-
ción que ninguén debe pasar
por alto. E déixanos aviso de
que non debemos confundir
As galeras de Normandía cun
simple e imaxinativo xogo fic-
cional. Trátase dunha fonda
reflexión, á luz da historia,
que se concreta nunha novela
inesquecíbel.

Mais a novela posúe outras
valencias meritorias. Entre elas
unha língua dúctil, sonora,
consecuente co amor polas pa-
labras e as súas densidades.
Língua rica que aflúe con natu-
ralidade, nada artificiosa, tra-
ballada sílaba a sílaba. 

Desde as primeiras liñas un
decátase de que discursos co-
ma este hai poucos. Loureiro
salva moi ben a dificultade que
supón comezar presentando
ambos mundos (o de vivos e
mortos), presentación demora-
da na que o narrador se demos-
tra hábil, levándonos de perso-
naxe en personaxe, de tal xeito
que obriga a seguir lendo; dí-
gase tamén que domina o rit-
mo, o que lle permite xogar
con diferentes rexistros estilís-
ticos, desde o ampuloso e clási-
co ao vertixinoso período curto
pasando por estadios interme-
dios, e sempre con naturalidade
e oportunidade. Ao que se en-
gadirá o uso de recursos iróni-
cos que pintarán sorrisos nos
labios do lector.

Perfecto exemplo de litera-
tura maior. Comedia-farsa-tra-
xedia, paródica e profunda,
épica e lírica, ferramenta con-
tra o esquezo, contra a pasivi-
dade e a censura.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O bo xantar
Diario de comidas, de Xavier
Rodríguez Baixeras, é un
relato, en primeira persoa e en
forma de diario (durante to-
do o 2003),
ao redor da
comida e os
seus
praceres. O
autor fai crí-
tica culinaria,
recomenda
receitas, lem-
bra lecturas e
escritores
relacionados
coa
gastronomía e, sobre todo,
enche as páxinas cos recendos
das cazolas. Unha viaxe cos
sentidos que nos leva de Portu-
gal a Florenza co bandullo
cheo. Edita Galaxia.♦

Poesía de
Áurea Lorenzo
Toxosoutos publica Queixas, de
Áurea Lorenzo Abeijón,
en edición crí-
tica de Aurora
Marco. Este
poemario
publicouse en
Buenos Aires
no 1943 e con-
verteuse no pri-
meiro dunha
poeta en galego
tras a guerra do
36. O estilo ins-
críbese na tradición rosaliana.♦

Misterio
no San Xoán
Varias historias se entrecruzan
na noite de San Xoán. Un
escritor sen inspiración, un la-
drón con proble-
mas de
conciencia, un
mozo amante
dos tangos. Pa-
tricia A. Janeiro
constrúe en Cai-
xa de mistos un-
ha trama ao
redor do espolio
do patrimonio
histórico do rural
galego. Edita So-
telo Blanco na
colección ‘DocexVintedous’.♦

Entre marés
negras
Rosa Aneiros publica unha nova
novela, Veu visitarme o mar,
editada por Xerais. A través das
consecuencias de dúas marés
negras que azoutaron Galiza (a
do Aegean Sea e
a do
Prestige), a
autora cónta-
nos a historia
de Alba, unha
bióloga grana-
dina que sofre
por un amor
que se acaba,
un traballo pre-
cario, unha
sociedade en
cambio e os recordos do seu pa-
sado, que a atormentan.♦

Trátase
dunha
novela
aglutina-
dora,
froito da
confluencia
de diversas
correntes
que se
plasman 
nun
discurso
soberbio.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

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

3. FADO DE PRINCESA.
Xosé Ramón Pena.
Galaxia.

4. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.

Ramón Loureiro.
Xerais.

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A ESTRELA NA PALABRA.

CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

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

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

3. A POLÍTICA ECONÓMICA DA
XUNTA DE GALICIA.

Manuel Cao.
A Nosa Terra.

4. CÁRCERE DE VENTAS.
Mercedes Núñez.
A Nosa Terra.

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

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Novela total
Ramón Loureiro presenta As galeras de Normandía

Ramón Loureiro.                                                                                                                                           XAN CARBALLA
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Título: Fado de princesa.
Autor: Xosé Ramón Pena.
Edita: Galaxia.

Despois de A era de Acuario
(1997) Xosé Ramón Pena volta
de novo ás obras de ficción, de-
mostrando deste xeito non ter
présa nin necesidade por publi-

car e facéndoo
cando ten unha
historia que
contar e a nece-
sidade de face-
lo. Fado de
princesa repre-
senta a volta á
ficción cunha
historia arrisca-
da onde o autor
se mergulla no
mundo femini-
no da man da
protagonista,
Nena, que non é
unha muller
concreta senón a imaxe da muller
en maiúsculas, e do rol que a so-
ciedade lle obriga a desempeñar.
Nena é o escape, o enfrontamen-
to, a negación a aceptar o rol im-
posto pola sociedade.

A novela, o betanceiro es-
trutúraa como unha autobiogra-
fía contrapuntística que devala
entre a biografía temporal da
protagonista e o monólogo inte-

rior onde esta verte os seus pen-
samentos, o íntimo. En ambas
as dúas o lector é un personaxe
activo que participa da historia,
cómplice da psiquiatra ausente
e sen cuxa intervención a nove-
la sentiría unha eiva. O certo é
que esta é froito das inquedan-
zas e da vontade expresa do au-
tor por explorar outros vieiros
para narrar.

A música que estaba presen-
te na súa anterior novela, ocupa
nesta tamén un lugar senlleiro
que vai dende o título, con esa
clara alusión á canción portugue-
sa, canción típica de índole lasti-
mosa e fatalista. O gran Camões
emprega o termo como sinoni-
mo de destino, mais tamén con-
vén recordar que fadista contén o
senso de muller de má nota que

podemos atribuírlle á protago-
nista por non someterse aos con-
vencionalismos e imposicións
dunha época e dunha sociedade
ríxida e encorsetada, que Pena
sitúa no latexante erotismo do
que está inzada a novela, que vai
dende a brutalidade da súa pri-
meira relación até o desfrute e a
xenerosidade do compartir. En
Fado de princesa a chanson
française marca o ritmo e o am-
biente da novela. Moustaki,
Brassens, Brel, mesmo unha
descoñecida e francófona Celine
Dion, ocupan unha xeografía
importante da narración non só
porque colocan os marcos no so-
cial, politico e cultural mais ta-
mén porque desenvolven no lec-
tor estados de ánimo que teñen
como resultado unha compre-
sión da vida de Nena alén do es-
crito o silencio aquí é fundamen-
tal e ao igual que na música non
se pode separar da obra, o insi-
nuado, o non escrito adquire sig-
nificado coas letras das cancións.

Fado de princesa é un
achegamento ao mundo dende
o ollar masculino e de como o
autor percibe o antedito uni-
verso con franqueza, de fron-
te, directo, sen eufemismos
nin metáforas.♦

XOSÉ FREIRE

Nena non é
unha muller
concreta
senón a
imaxe da
muller en
maiúsculas,
e do rol
que a
sociedade
lle obriga a
desempeñar

Animal
Nº 15. Inverno-primavera do 2005. 3,3 euros.
Edita: Positivas.

Inclúense varios artigos e
unha mesa redonda sobre o fe-
nómeno da retranca como ma-
triz do humor galego. Varios
traballos, asinados por Comba
Campoy, Marcelo Martínez,
Xelís de Toro e Eliseo
Fernández
explican
diversos modos
de intervención
cidadá na socie-
dade. Seguindo
con este tema,
Carlos Santiago
entrevista a
Miguel Torres, da
Rede Comum; e
Xis Costa conver-
sa con Antón Vidal, concellei-
ro de Relacións Veciñais en
Boiro. Suso Fernández perco-
rre varias fronteiras en todo o
mundo. Helena Pousa compa-
ra as linguas galega e
portuguesa a ambas as beiras
do Miño perto da súa
desembocadura.♦

Díxitos
Ano 2004.
Dirixe: Xavier García.
Edita: Centro de Supercomputación de Ga-
licia (CESGA).

Este número preséntase como
anuario de todo o traballo do
CESGA
durante o
ano pasado.
O número
informa de
toda a
actividade
interna e dos
avances nos
estudos e in-
vestigacións
postos en
marcha polo
centro, entre os que destacan
as novas aplicacións para
comercio e ensino electrónico
e os sistemas de información
xeográfica.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 62. Marzo do 2005. 1,92 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: I&Co.

Dáse conta do nacemento dun
novo sindicato de xornalistas
en Galiza. Infórmase da
rodaxe do filme Cargo, dirixi-
do por Clive Gordon, produci-
do por Va-
ca Films e
interpreta-
do por
Luís Tosar,
Peter
Mullan e
Carlos
Blanco. O
Diario de
Arousa cele-
bra o seu
cuarto aniversario cunha festa
na que se premiaron os ‘arou-
sáns do ano’. Dáse conta do
nacemento da Escola Galega
de Animación Profesional, que
formará en Vigo os creadores
de audiovisual de debuxos ani-
mados no futuro.♦

Título: As arpas de Iwerddon.
Autora: Luz Pozo Garza.
Edita: Linteo.

A pouco da aparición da súa obra
completa, Memoria solar (2004),
Luz Pozo entrega un novo poe-
mario, As arpas de Iwerddon, pre-
cedido dun lon-
go prólogo (29
páxinas para 52
poemas) de Oli-
via Rodríguez
González. Pró-
logo no que se
analiza case po-
lo miúdo o libro
e que dá case a
impresión de
que o lector po-
de saltar os poe-
mas. Se ben
contén intere-
santes proposicións de lectura, ás
veces pode semellar, no canto dun
estudo introdutorio, un texto pu-
blicitario, debido a unha serie de
expresións que loan a calidade do
produto: “magnífico poema”,
“maxistral reinterpretación”, “ori-
xinalidade estremecedora”, “bele-
za maxistral”, “beleza insuperá-
bel”, “posdata, belísima”, “fermo-
sa aliteración”, etc.

O poemario (dividido en 8
partes ou libros) é a crónica dun-

ha viaxe, como avisa a prolo-
guista. Viaxe física e mental a
unha Irlanda que parece máis so-
ñada que real. O motivo da via-
xe é, nun principio, topar cuns
familiares. Motivo polo que se
entregan algúns poemas nos que
a privada e respectábel emoción
da autora non consegue obxecti-
varse no texto (“Intimidade”, “O
meniño Alexandre acende a chi-

menea”, etc.); emoción que non
acaba tampouco de se obxectivar
no texto nos poemas dedicados
ao amado desaparecido.

Noutros poemas, a maioría,
as cousas, a natureza, as obras
dos homes, apreixadas en libros,
en cidades, en obxectos, adqui-
ren categoría testamentaria, sig-
nificación mística e simbólica.
Máis esa tensión creadora róm-

pese e Luz Pozo guíndase a unha
poesía que pon o acento no exis-
tencial, no estar-aí, mesmo na
anédota. Hai como présa de es-
cribir, de anotar o feito fugaz, de
fixar instantes. Se o nivel estético
se mantivese a través deses cam-
bios, non habería nada a obxec-
tar, mais parecera que o tema a
arrastrase ás máis incomprensí-
beis caídas, inzados os versos
dunha énfase que os estragan (...e
comprobamos que está o liño vi-
xente/ nos lenzos da memoria/ ou
na asunción holistica dos poe-
mas gaélicos; Alma ferida amor
antes do tempo/ en tránsito en
beleza en pura rosa; Arden sols-
ticios nunca vistos/ en palacios
de luz incandenscente/ Ventos sa-
grados/ Oráculos propicios; Se-
remos como a area ferida en de-
samparo, etc.) ou aos máis admi-
rábeis logros (O sentido da vida
está na resistencia/ a non perder
a seducción das formas insubmi-
sas; Somos rumor de ventos re-
collidos/ na lona desvelada dun-
ha nave á deriva/ nun eterno re-
torno; ou, reminiscencia malher-
biá, Sabiamos/ que a promesa da
flor non pode ser inútil).

Un libro desigual dunha
poeta desigual.♦

X.G.G.

A tensión
creadora
rómpese e
Luz Pozo
guíndase a
unha poesía
que pon
o acento no
existencial.

A harpa de Luz Pozo

Confesións dunha muller
Xosé Ramón Pena volta á ficción con Fado de princesa

Xosé Ramón Pena.                                                                   PACO VILABARROS

Luz Pozo Garza.
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Título: Xosé Otero Espasandín. Vida e pen-
samento dun cerdedense desterrado.
Autor: Dionisio Pereira.
Edita: A.C. Verbo Xido.

“Así, poetas que se poden ali-
ñar con Manuel Antonio, como
Xosé Otero Espasandín e ou-
tros, dos que un número moi
reducido de versos apareceu
denantes de 1936 –e que nunca
publicaron libros de poesía–,
han agardar un
estudo mono-
gráfico sobre a
poesía de van-
garda en Gali-
cia. [...]”

Esta nota a
pé de páxina no
apartado que
Carvalho Cale-
ro adica na súa
Historia da li-
teratura con-
temporánea a
Manuel Anto-
nio, é toda re-
ferencia canta
se conserva
dun poeta es-
quecido: Xosé
Roxelio Otero Espasandín.

Como en tantas outras oca-
sións neste país, é o voluntaris-
mo exento de subvencións o
que saca á luz pública un poeta
ou escritor abandonado ao es-
quezo. Ben sexa polo esforzo
intelectual e físico de Dionisio
Pereira, ben sexa polo esforzo
económico dunha asociación
cultural como Verbo Xido, non
precisamente beneficiaria dos
“favores” das institucións que
manexan as contas do que habí-
an ser partidas para a recupera-
ción da nosa memoría histórica,
o caso é que xa está ao noso dis-
por este pequeno ensaio adere-
zado cunha antoloxía dos textos
máis representativos de Otero.

Comeza o libro cun moi sen-

tido limiar do xornalista Fernan-
do Salgado que se encarga de co-
nectar dúas vidas con certas
coincidencias no plano vital e
cultural, como son a do propio
Otero Espasandín e o seu antólo-
go Dionisio Pereira. O amor por
Cerdedo e o capital material e in-
material que presentan as súas
freguesías, así como o interese
pola manifestación literaria
(independentemente do xénero
que manexe cada un), poñen os
dous homes nunha mesma órbita
vital, talmente é moi atinada-
mente subliñado neste primeiro
limiar.

Deseguido, a introdución aos
textos de Espasandín a cargo do

responsábel da publicación: o en-
saísta Dionisio Pereira. O perco-
rrido que fai sobre a vida e a obra
de Otero deriva nun hibridismo
estilístico que acae moi ben ao
espírito da publicación. Sen dei-
xar de impartir maxisterio sobre
o home e o seu tempo, Pereira
queda a anos luz do que adoita-
mos ler del noutras publicacións.
Para este acontecemento –non
podemos cualificar doutro xeito a
recuperación de grande parte do
herdo intelectual do literato cer-
dedense– deixa á marxe o que
oedería ser considerado un exce-
so de erudición para darlle un ton
ao seu escrito moito máis reivin-
dicativo da figura e legado que

nos deixou Otero. Aínda así, as
verbas de Pereira non deixan de
ser iluminadoras ao respecto sa-
lientando as contradicións ideo-
lóxicas duns homes –os das Ir-
mandades– e dun tempo que le-
varon a organización política do
galeguismo a un terreo ermo de
resistentes.

O compromiso político de
Otero, o seu labor como docente
dende as Misións Pedagóxicas e
o seu labor como escritor, son as
tres cuestións sobre as que se
centra o antólogo nesta introdu-
ción apoiada en longas notas a
pé de páxina que serven, entre
outras cousas, para que Dionisio
si lle dea rédea solta á súa vea
ensaística, informándonos de nu-
merosos datos, publicacións e
incluso textos enteiros sobre o
contexto histórico que lle tocou
pasar ao homenaxeado.

Así as cousas, a última par-
te do libro, que é a anunciada
escolma de textos, repercute
nun abraiante descubrimento
para o lector que non tivese co-
ñecemento real de Otero Espa-
sandín, non sendo por algunha
referencia como a que máis
arriba destacabamos.

Son quince textos nos que
observamos a Otero nas máis
variadas disposicións creati-
vas. Dende a crítica artística, o
prólogo dalgún libro, ou poesí-
as de seu, engorde imos situán-
donos e situando ao escritor e a
persoa que se nos presenta.

Destacamos, por cuestións
puramente históricas, os textos
onde Otero fai unha defensa
expresa dos ideais da esquerda
nacionalista ou, cando menos
da súa vertente máis progresis-
ta. Da súa defensa da lingua e
das súas concepcións filosófi-
cas, panteístas e culturais do
que é Galicia que, curiosamen-
te, enfócaa dende unha pers-
pectiva universalista, moi en li-

ña coa xente de Nós, coa que
tería trato de seguro.

É de singular fermosura o
seu poema “Pico de Castrodiz”
e non podemos evitar a tenta-
ción de citar a reseña que fai no
número 58 da revista Nós ao po-
emario De catro a catro, de Ma-
nuel Antonio, verdadeira premo-
nición do que a posteriori supo-
ría o poemario dentro do con-
xunto da nosa historia literaria.

Agora ben, o que máis nos
chama a atención na xeralidade
dos seus textos é unha virtude
que, aínda que lle hai que pre-
supoñer a calquera persoa que
escriba cara a un público lector,
nin sempre se dá, nin, en caso
de darse, sempre é ben acolli-
da: a honestidade.

Apreciamos nos textos de
Espasandín un afoutamento nas
directrices do que era o seu pen-
samento, unha coherencia co
que el entendía que debían ser as
cousas que, francamente, se ho-
xe escribise nos medios de co-
municación existentes había le-
vantar algunha susceptibilidade.

Lembramos con verdadeiro
gozo a pasaxe onde lles bota en
cara a algúns nacionalistas ga-
legos de intransixencia ideoló-
xica sen parangón, o seu paso
ao bando “castizo” en canto a
situación política en España
provocou unha inseguridade na
súa estabilidade económica e
social. Verbas de Espasandín.

Nesta última virtude inte-
lectual, coma noutras, é onde
atopamos a confluencia de ca-
miños entre Otero e Pereira,
talmente apuntaba no seu li-
miar Fernando Salgado.

É unha verdadeira mágoa
que no seu momento non se pui-
dese dispoñer de máis textos do
personaxe. Parte da aldraxe está
liquidada con este traballo.♦

HÉITOR MERA

O
compromiso
político de
Otero e
o seu labor
como
docente e
escritor,
son as
cuestións
sobre as
que se
centra
o antólogo.

Redescubrindo a Otero Espasandín
Dionisio Pereira rescata esta figura da ‘Xeración Nós’

‘Explícalles aos da rúa o que viches aquí’. Mercedes Núñez toma nota da encomenda dunha
compañeira de prisión e, no exilio de París, escribe este Cárcere de Ventas. As memorias plu-
rais dunha manchea de mulleres torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Fran-
cia e alí participa na resistencia contra a ocupación nazi. Ao pouco, un tren de morte vaina
conducir ao campo de exterminio de Ravensbrück, a estación máis próxima ao inferno ima-
xinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da proclamación da II República..

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA

Dionisio Pereira.                                                                                      A.N.T.



Todo ben en Galiza?
Sempre ben. Non é de ho-

xe. Galiza é un encontro que eu
teño comigo mesma. Unha sen-
sación que eu desenvolvo co-
mo un encontro marcado.

Marcado dende cando?
Dende que era unha nena de

dez anos. Paseando agora por
Cotobade fiquei impresionada de
como puiden gardar tantas infor-
macións, estabelecer tantas ana-
loxías. Practicamente vén todo
da infancia. A toponimia da re-
xión, a xenealoxía, os nomes fa-
miliares, eu gardo de todo, e coi-
do que é o inconsciente. Máis
que ter gardado os nomes, eu
gardei as expresións. Estebelecín
analoxías de comportamento. O
que eu imaxino como galego é
como se fose un veciño de vida.
Cuando alguén me fala galego,
todo me parece de acordo cos es-
tatutos que eu gardo da Galiza
mítica que teño. Non importa que
sexa verdade ou non. É  a Galiza
que eu identifico e que estou
sempre inventando dentro de
min. Unha especie sabe de que?,
dunha busca do Santo Grial.

Que é o máis importante
que lle deu Galiza como ins-
piración literaria?

A imaxinación. O sentimento
que eu desenvolvín moito cando
vivín aquí de pequena. A sensa-
ción que atopaba nos vellos, que
de verdade talvez nin fosen ve-
llos, porque os nenos teñen unha
crueldade natural; para un neno,
calquera home ou muller de co-
renta anos é un vello. Aqueles ve-
llos que me contaban historias fa-
cíano co sentimento de que a his-
toria é inenarrábel, isto é, que non
ten fin. É coma se un vivo, presto
a morrer, pasase a súa narrativa a
outro disposto a sucedelo. Un
sentimento ininterrompido de na-
rrativa que Galiza me pasou. E
iso agrádame moito porque, co-
mo narradora, estou contra os re-
sumes. O resumo dunha historia é
a antimemoria e a antiimaxina-
ción. O sistema social asfixia a
biografía do individuo no sentido
de que caiba todo dentro dunha
caixiña. Naceu o día tal, estudou,
casou, traballou no emprego tal e
morreu no 5 de maio, por exem-
plo. E a narrativa vén coa súa pu-
xanza estender e prorrogar a vida
humana. A narrativa só colle nas
aleacións das fantasías e nun
grande concepto de realidades
porque realismo é o cotián despe-
dazado, confinado, aprisionado.
A realidade é, dalgún modo,
aquel escenario que vostede in-
venta para coller dentro del.

Que significa Cotobade
na súa persoa e na súa obra?

É o me feudo literario. Faulk-
ner inventou Yoknapatawpha,
que de verdade é un lugar que se
chama Orxford, nos EE UU. O
mesmo pasa co Macondo de
García Márquez. Son cidade mí-
ticas. Eu teño na miña memoria
dous puntos esenciais do meu
florecemento imaxinativo, e des-
pois o mundo enteiro saíu ao
meu encontro e eu fun o encontro
do mundo. Son São Lourenço,
que era unha estación balnearia
no estado de Minas Gerais, a on-
de a familia dos meus avós gale-
gos me levaba. Eu teño pasión
por São Lourenço, tanta que can-
do quero enxergarme a min mes-

ma vou alí porque coñezo cada
recanto. E Cotobade é o outro la-
do, porque eu fun moi feliz aquí.
O sentimento que eu desfrutei foi
o da liberdade rompendo os lími-
tes da realidade, concretando so-
ños que eu non soñara.

Como no caso de Jorge
Amado, a súa obra é moi
apreciada en Galiza. Que im-
portancia ten para vostede o
idioma galego?

A xente non se dá conta de
que estamos profundamente en-
lazados por unha lingua orixina-
riamente común. Conversando
co presidente Manuel Fraga pre-
guntabámonos se se debe tradu-
cir ou non do portugués. Eu coi-
do que no momento actual esta-
mos nunha fase intermediaria e
aínda se debe traducir porque o
lector é neglixente e preguizoso.

É coñecida a literatura
galega no Brasil? Vostede
mesma que pensa dela?

É unha literatura extremada-
mente rica e importante, pero
non é moi coñecida. Rosalía de
Castro, algo Torrente Ballester,
Camilo José Cela un pouco

máis. Aquilo que non está no
centro é periférico. Se vostede
está fóra da moda, é difícil que
sexa coñecido. Eu tiven que loi-
tar moito para saír da esfera bra-
sileira. Só se favorece os escrito-
res hispanos, os que fan o boom,
e nós non fixemos parte del.

Cales son os grandes es-
critores latinoamericanos que
vostede admira?

Mario Vargas Llosa, e outros,
son escritores que admiro moito
porque combinan a arte narrativa
e a reflexión. A min gústanme
moito os escritores que teñen un-
ha ampla formación cultural, que
se prepararon para pensar. Son
seres que pulan fóra dos límites
do seu tempo, cabezas que se
proxectan máis que para un futu-
ro, para un pasado que é futuro.
O pasado é futuro. Brasil ten un
escritor que desempeña ese pa-
pel: Machado de Assis.

Vostede non fala de Jorge
Amado. É que non lle gusta?

Gústame moito. Coido que é
un contador de historias precio-
so. Admiro moito a Jorge Ama-
do, pero para min Machado de

Assis é o escritor totalizante. O
grande escritor brasileiro, dun-
ha excelencia que engloba toda
a miña visión da literatura.

Como ve a literatura lati-
noamericana?

Cunha gran diversidade. Es-
tán xurdindo moitas correntes
estéticas e iso é prodixioso e
moi enriquecedor. Eu espero
que o escritor consiga seguir
sendo insubmiso, que non caia
nas trampas do mercado. Que
non acepte que o mercado dite
as regras estéticas da súa con-
cepción literaria. Atopo un gran
perigo niso. Vostede xa pensou
en que pode publicar un libro e
que pode resultar millonario?
Eu non estou contra o diñeiro.
Coido que é unha valoración do
seu traballo e iso é marabilloso,
pero deixe que o meu libro sexa
un produto da miña conciencia
e da miña independencia, do
meu arrebato creador e non por-
que eu vaia gañar diñeiro.

Onde existe máis ese peri-
go?

No mundo enteiro. Poucos
escritores hoxe, se tivesen o ta-

lento de Joycce, farían o monó-
logo enteiro final do Ulises, no
que non hai unha coma. Hoxe
unha coma vale cen dólares. É
moi difícil romper padróns por-
que vostede pode ter medo de
que a quebra da norma infrinxa
o sacrificio do libro. No meu
texto non quero inxerencias. Eu
son unha creadora e pago por ser
independente na miña creación.

Sen falar de política

A edición galega de A Repú-
blica dos soños leva prólogo
de Manuel Fraga. Por que?

Non, é só unha parte que
vai ficar para o goberno. Foi el
o que dixo que non era posíbel
que, despois de tantos anos, a A
República dos soños non che-
gase ao pobo galego. Fraga co-
laborou con Galaxia para que
esta edición fose posíbel.

A vostede non lle gusta fa-
lar de política...

Non, nada.
Pero é inevitábel. De feito,

falar de Fraga xa é falar de
política. O que quero é que
me diga que pensa do gober-
no de Lula.

Eu non falo do meu país no
estranxeiro.

Vaia, fala ben de Fraga e
non quere dicir nada de Lula.

Pódolle dicir que é preciso
darlle máis atención a cuestión
social do Brasil.

Que está a facer Lula po-
la cuestión social do Brasil?

Coido que aínda precisa dar
máis atención a cuestión social
do Brasil, que precisa dunha gran
paixón e dun gran pragmatismo.
É preciso adoptar unha postura
case épica da cuestión social bra-
sileira. É preciso que incorpore-
mos esa poboación marxinal pa-
ralela ao cotián social.

Por certo, mentres esta-
mos a falar en Cotobade ché-
ganos a noticia de que no Rio
de Janeiro a policía volveu
provocar unha matanza. Co-
mo poden vivir vostedes no
medio desa violencia?

Vostede cando está na cida-
de, non a sente. E iso é o que
alivia. Vostede sente que a vio-
lencia no mundo é case unha
abstracción, e pasa a vivir inde-
pendente da violencia. É como
se xulgase natural a violencia.

Pero iso non é terribel?
É terríbel convivir co ex-

cepcional como se o excepcio-
nal formase parte da rutina. Eu
fico impresionada pola insensi-
bilidade gobernamental porque
os que responden da política do
país son os responsábeis do que
está a pasar. Os políticos están
moi relaxados en xeral, moi in-
sensíbeis. Teñen que recobrar o
sentido da cousa pública.

Vostede adora Galiza até o
punto de quedar a vivir nela?

Non. Nin na Galiza nin en
ningún lugar do mundo que
non sexa o Brasil. Eu viaxo po-
lo mundo con absoluta natura-
lidade, pero eu teño casa, vida
afectiva, vida amorosa e vida
lingüística no Brasil. Eu amo
moito o Brasil aínda que me
sinta ben en moitos lugares.
Agora estou pensando en vir a
Galiza unha temporada para
escribir as miñas memorias.♦
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Nélida Piñón
‘Cotobade é o meu feudo literario’

PERFECTO CONDE

Galaxia acaba de publicarlle a tradución ao galego do seu libro A Repúbli-
ca dos soños e Candeia, a súa última novela, Vozes do deseserto, editada en
portugués en Galiza ao mesmo tempo que sae no Brasil. Descendente de
galegos, a primeira muller que ocupou a presidencia da Academia Bra-
sileira das Letras, foi nomeada filla adoptiva de Cotobade o 2 de abril.

P. CONDE



A. EIRÉ
O castiñeiro que está mesmo
por detrás da sepultura de
Manuel María no cemiterio
de Outeiro de Rei era o único
que tiña os gromos xa reben-
tóns, e unicamente á altura
da lápida, naquela tardiña
do sábado 2 de abril cando
esta quedou de novo cuberta
de rosas. Medio milleiro de
camiñantes alí llas levamos.

“Gastarei o meu corpo nos ca-
miños / até ser po, seixo e sil-
veira”, díxonos o Manuel en
Versos de lume e vagalume. E o

Manuel estaba alí, vivo, pre-
sente, falándonos.

Con el comezamos a viaxe
sentimental polas terras, as sú-
as terras, de Outeiro de Rei.

Lois Díeguez facía de mestre
de cerimonia. Manuel guiábanos
coa súa palabra precisa para en-
chernos de emocións, para axu-
darnos a comprender tanta beleza.

A capela de Santa Sabela,
no picoto da carballeira do mes-
mo nome, foi o punto de partida
e a primeira estación da viaxe
nun camiño no que cada un ía
viaxando con Manuel, facendo
a súa propia e persoal viaxe.

Os poetas e amigos prestá-
banlle a súa voz, os músicos
adubiaban as súas verbas. O
Miño, remansado no caneiro
do muíño estaba quedo e cala-
do. O Narla desfacíase gozoso.
Máis dunha troita distraída pi-
cou no engado dos pescadores
e saíu a ollar que pasaba.

No medio da carballeira o
castiñeiro que el plantara, rapa-
rigo nun claro das carballas,
agardaba fachendoso e aínda
espido a que chegásemos.

Os prados teñen pinceladas
de margaridas brancas. O sol
quenta pola costa cara a Outeiro.

Parada no lavadoiro, onde xa
non se lava, para escoitar histo-
rias de parrafeos e namoriscadas.

Seguimos o camiño cara á
eira da súa casa. A gran no-
gueira agardábanos á entrada.
As lousas da malla acollen as
nosas pisadas silandeiras. O
novo abeto, que substituiu o
petrucial, esgazado por unha
ventoleira, menea o seu verde
picaroto. A familia fita emocio-
nada desde a porta.

A praza do lugar, a esquer-
da a casa do concello, coa pe-
dra hai pouco lavada, escoita
con nós a voz de Manuel. 

O souto que fai de adral da
igrexa e do cemiterio foi a pe-
núltima estación. Vilalba
agardaba para coñecer con
Manuel outros mundos, con
outras paisaxes non tan ínti-
mas para o autor, pero que el
tamén amaba.

“Deixade que o corazón se
abra/ á beleza deste noso mun-
do.../ amade sempre á terra no-
sa nai/ e cada vez seredes máis
humanos”, díxonos o Manuel...
E moitas máis cousas andando
a terra, para que facendo os
seus camiños construamos o
noso propio.♦
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A.N.T.
Charlie Bird Parker é a figura
central da nova edición do Ciclo
de Jazz organizado pola Funda-
ción Barrié que se celebrará na
Coruña até o vindeiro 23 de
abril. A fundación quixo home-
naxear ao que está considerado
o mellor saxo alto da historia do
jazz cando se cumpren cincuen-
ta anos da súa morte. Figuras
destacadas do panorama inter-
nacional reuniranse nun dobre
escenario para renderlle tributo
ao home clave na creación do
movemento Bebop.

Coincidindo co quincuaxé-
simo aniversario da morte de
Charlie Bird Parker, a Funda-
ción Barrié dedica o seu X Ci-
clo de Jazz á un dos artistas
máis destacados da historia da
música, unha homenaxe na que
estarán presentes intérpretes e
bandas consagradas do panora-
ma internacional. Desde o xo-
ves 7 e até o sábado 23 de abril
todos eles presentarán as súas
actuacións nun dobre escenario,
no Auditorio da Fundación e no
Palacio da Ópera, co fin de ren-
derlle tributo a Charlie Parker.

Nacido en Kansas en 1920,
Bird deu un dos xiros máis im-
portantes da súa carreira cando,
a finais dos corenta, decidiu in-
terpretar temas standards do

jazz con acompañamento dunha
orquestra de corda. Inicialmente
mal recibida pola crítica, a idea
tomou pronto forma de disco,
Bird with Strings, un traballo
que se convertería nun dos máis
vendidos de todos os tempos. 

A homenaxe inclúe unha
posta ao día deste concepto a
cargo do saxofonista Phil Wo-
ods que levará ao escenario do
Palacio da Ópera o venres 22 o
espectáculo Bird with Strings...
and more!, coa colaboración da
Orquestra de Cámara da Or-
questra sinfónica de Galicia.

Este novo proxecto, realizado a
partir de partituras orixinais
que o propio intérprete conser-
vou durante anos, inclúe moi-
tos dos clásicos gravados por
Parker. O festival conta ade-
mais coa presenza da forma-
ción Hard-Bop All Stars. 

A batería de Jimmy Cobb, o
saxo de Benny Golson, o piano
de Cedar Walton, o contrabaixo
de Buster Williams e a trompe-
ta de Randy Brecker, que lle
dan vida a esta formación, son
os encargados de inaugurar a
lista de concertos programados. 

Outro dos músicos que se
suman a homenaxe é Anthony
Braxton, multiinstrumentista e
compositor destacado. Co seu
sexteto ofrecerá no Auditorio
un concerto no que ademais
das composicións propias se-
rán interpretadas pezas do re-
pertorio de Bird.

A cantante francesa Laïka
Fatien tamén estará presente na
Coruña xunto co cuarteto que
lidera. Nacida en París, de nai
española-marroquí e pai de
Costa de Marfil, Laïka Fatien
sempre se inclinou cara as raí-
ces culturais sefardís abertas a
diferentes estilos musicais pro-
cedentes do Mediterráneo. No
seu último traballo, Look at me
now, a vocalista escribe sobre
temas que normalmente non
son cantados, cun repertorio no
que se inclúen letras de Wayne
Shorter e Joe Henderson.

Kansas-La Habana

Dentro do ciclo organizado po-
la Fundación, unha das actua-
cións destacadas correrá a car-
go do artista cubano Paquito
D’Rivera. O que foi nomeado
Mestre do Jazz polo Fondo Na-
cional para as Artes de Estados
Unidos comezou os seus estu-
dos aos cinco anos da man de

Tito, recoñecido saxofonista
cubano. Iníciase  así unha ca-
rreira prolífera en canto a tra-
ballos discográficos, actua-
cións e recoñecementos. Re-
centemente foi homenaxeado
en Nova York, con motivo da
conmemoración do seu medio
século dedicado á música.

O punto final terá como
protagonista á pianista Lorrai-
ne Desmarais que actuará o
próximo sábado 23 no Palacio
da Ópera acompañada da Or-
questra Sinfónica de Galicia.

Clases, películas e
conferencias

Paralelamente á celebración
dos concertos, o ciclo da Barrié
inclúe toda unha serie de acti-
vidades complementarias nas
que participaran primeiras fi-
guras internacionais do jazz.
Dunha banda, o xoves 7 Benny
Golson e Randy Becker ofre-
cen unha clase maxistral no
Auditorio da Fundación, e Jac-
ques Muyal dará unha charla
sobre Parker ilustrada con ví-
deos da época.

A homenaxe tamén contará
coa proxección das películas
Round Midnight, de Bertrand
Tavernier e Bird, dirixida por
Clint Eastwood.♦

Andando Outeiro con Manuel María

O X Ciclo de Jazz da Fundación Barrié
homenaxea a Charlie Parker

Laïka Fatien. 

Os asistentes á homenaxe no souto do cemiterio de Outeiro de Rei. Á dereita, diante da capela de Sta. Isabel, onde se iniciou o roteiro.                                                                                                                                             A.N.T.
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Porto volve ser referencia para
aqueles que ven como unha reali-
dade a irmandade musical dos que
se deron en chamar países celtas,
porque estes días celebrase nesta
cidade a décimo quinta edición do
Festival Intercéltico de Porto. Cos
folgos retomados e coa presenza
de destacados grupos do panora-
ma folk internacional preséntase a
nova edición dunha das citas fol-
kis máis consolidados de Portu-
gal, na que Galiza está duplamen-
te representada. 

Como xa vén sendo habitual,
as actuacións que configuran o
cartel de concertos esténdense
máis alá de Porto, chegando a Lis-
boa, Montemor-o-Novo e Arcos
de Valdevez, mais este ano, a or-
ganización tamén quixo botar án-
coras nas Illas Azores. Deste xeito
o concello de Praia da Vitória su-
mouse ao resto de cidades penin-
sulares escollidas para os encon-
tros musicais, sendo ademais o lu-
gar no que deu comezo o festival
o pasado primeiro de abril. Foi alí
onde Susana Seivane afinou, xun-
to co grupo de madeira Xaraban-
da, os portugueses Rondana Folk
e os membros de Ronda da Ma-
drugada, das propias illas, a súa
gaita, un instrumento que volverá
a soar no marco deste festival o
xoves 7 de abril en Porto. A pe-
quena dos Seivane presentará os
temas do seu último traballo Ma-
res de Tempo, no que por vez pri-
meira ademais de tocar tamén

canta. Coa intención de reivindi-
car a actualización da música tra-
dicional, porque como ela mesma
di “actualmente estase a esquecer
a voz”, nace este novo disco, no
que, por outra parte,  non perde de
vista a tradición e o instrumento
que a viu nacer. 

Neta e filla de gaiteiros e ar-
tesáns, Susana Seivane naceu
en 1976 cando os seus país vi-
vían en Barcelona, máis xa den-
de pequena mostrou interese
pola gaita e a tradición, tocando
con tan só catro anos un instru-

mento construído especialmen-
te para ela. Co retorno, o seu
nome e o seu xeito de tocar xa
eran ben coñecidos e, co tempo,
o recoñecemento á súa música
chegaría de máis alá das nosas
fronteiras. Agora a súa andaina
profesional está ateigada de
concertos, festivais e varios tra-
ballos discográficos, o último
Mares de Tempo, escoitarase
estes días en Porto.

Xunto a Seivane, e nesta
mesma cidade, o 7 de abril subi-
rá ao escenario a formación por-

tuguesa liderada por Sebastião
Antunes, Quadrilha. A banda,
que xurdiu en 1991 coa inten-
ción de fusionar a música tradi-
cional portuguesa con outras so-
noridades, vén de editar A cor
da vontade, disco que interpre-
tará no festival e que se presen-
ta como unha volta de torca na
traxectoria do grupo.

No Porto tamén actuarán os
portugueses Galandum Galun-
daina e os irlandeses Cregg, así
como Xarabanda e, por vez pri-
meira, Danú. Tras rexeitar en
diferentes ocasións a invitación
do festival, esta banda irlande-
sa, constituída para participar
no Festival de Lorient, actuará
por fin en Porto. O potente di-
recto do grupo, que xa ten cati-
vados aos organizadores, é unha
das bazas desta nova edición.
Por iso serán eles, xunto con
Luar na lubre, os que pechen en
Montemor-o-Novo o festival.

Debut de Sara Vidal

O festival, que tamén se cele-

bra en Lisboa entre o 7 e o 8 de
abril, contará cun acontece-
mento destacado, a actuación
de Luar na Lubre, non porque
sexa esta a primeira vez que a
formación participa nun encon-
tro portugués destas caracterís-
ticas, senón porque será o de-
but en Lisboa de Sara Vidal, a
nova vocalista do grupo. Pro-
cedente do fado, Sara Vidal vén
de sumarse recentemente ás fi-
las dos coruñeses, no que está
completamente involucrada e
no que xa participara anterior-
mente, colaborando, por exem-
plo, na gravación do oitavo tra-
ballo do grupo, Hai un paraíso.
Con todo, os membros de Luar
na lubre atópanse en pleno pro-
ceso de composición e de gra-
vación e agárdase que de cara a
finais de ano xa haxa unha data
oficial para o lanzamento.

A lista de concertos com-
plétase nos concellos de Arcos
de Valdevez, no que a Quadril-
ha e North Cregg deixarán ao
público algúns dos seus temas
máis destacados, e en Mon-
temor-o-Novo, no que se porá
punto e final a esta nova edi-
ción do Intercéltico de Porto,
un festival que despois de vivir
algún momento de crise, está
cada vez máis consolidado, co-
mo dan conta a calidade dos
grupos convidados así como a
ampliación dos espazos e das
cidades de acollida.♦
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Aquelarre celta no Porto
MAR BARROS

A presentación do novo disco de Susana Seivane en Portugal e o debut de Sara Vidal como vocalista de
Luar na Lubre serán as achegas galegas nesta décimo quinta edición do Festival Intercéltico do Porto.

Porto
Xoves 7: Quadrilha (Portugal)

e Susana Seivane (Galiza)
Venres 8: Galandum Galundai-

na (Portugal) e North Cregg
(Irlanda)

Sábado 9: Xarabanda (Madei-
ra) e Danú (Irlanda)

Lisboa 
Xoves 7: Danú (Irlanda)
Venres 8: Luar na Lubre (Galiza)

Arcos de Valdevez
Venres 8: Quadrilha (Portugal)
Sábado 9: North Cregg (Irlanda)

Montemor-o-Novo
Sábado 9: Luar na lubre (Galiza)
Domingo 10: Danú (Irlanda)

ABRIL
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Danu.

Quadrilla.

North Cregg.

Luar na Lubre.

Susana Seivane.



Na pasada edición do Saló de
Cómic de Barcelona, unha das
citas de referencia dentro da
banda deseñada de todo o Es-
tado, quedou ás portas. A revis-
ta BD Banda, coordinada polo
debuxante Kiko da Silva, tivo
que conformase con estar no-
minada ao premio mellor fanzi-
ne, feito que a colocaba entre
as catro mellores ao ver do xu-
rado do festival.

Este ano volve repetirse o con-
to, e, por segunda vez consecuti-
va, a revista que naceu no 2001
volve optar ao mesmo galardón. 

Con esta selección BD Ban-
da convértese no primeiro fanzi-
ne galego que repite no Saló, xa
que o Frente Comixario só pisou
Barcelona nunha ocasión. Para
Kiko da Silva esta nova presen-
za no festival indica que “se co-
meza a prestar atención ao que
se publica en Galiza”. “Estamos
orgullosos da decisión porque,
aínda que non gañemos, xa que
están seleccionados materiais
moi bos e nós temos a traba do
idioma, cun público máis reduci-
do, indica que non perdemos
calidade”. A pesar de todo, para
a revista o importante non é re-
cibir o galardón, porque respon-
de máis a cuestións de “sorte e
de xurado”, “eu prefiro que con-
tinúe editándose durante cinco
anos máis”.

Calidade fronte o underground

Unha das bazas coas que parte
BD Banda é a calidade de impre-
sión. “A revista non parece un
fanzine”, comenta o debuxante,
“máis isto que pode parecer un-
ha virtude converteuse nunha
das críticas que se lle fan”. Gra-
zas ao avance das novas tecno-
loxías abaratáronse os custes de
edición, por iso, para Kiko da Sil-
va “non ten moito sentido que se
siga a apostar por un modelo ob-
soleto, cando se pode editar ca-

se polo mesmo prezo unha revis-
ta de calidade, sen necesidade
de ter un editor detrás”.

O propio Saló de Barcelona é
o escenario escollido pola orga-
nización para a presentación do
novo número de BD Banda, o
sexto, no que se aposta por his-
torias de maior formato, unha
tendencia que vén sendo habi-
tual nas última entregas. 

Paralelamente, o colectivo
que lle dá forma á revista pre-
sentará outro dos proxectos que

ten en marcha e que arrancou
este mesmo ano: a edición de ál-
bums. Deste xeito, os afecciona-
dos á novena arte poderán folle-
ar os dous primeiros números da
colección de cómic BDBanda, re-
alizada coa colaboración de Ka-
landraka, Fiz nos biosbardos, un-
ha escolma da serie creada por
Kiko da Silva e Thom, de Andrés
Meixide.  

Estes títulos son os primeiros
dunha colección que se verá am-
pliada en agosto coa presenta-

ción no Viñetas desde o Atlántico
da Coruña de dous novos ál-
bums, posibelmente un de Pinto
e Chinto e unha tradución da
obra de Bernardo Vergara.

Un novo proxecto no quiosco

Aínda que o cómic galego vai
xusto de publicacións, con tan só
dúas revistas especializadas,
non se pode dicir que esta sexa
unha das súas peores épocas.
BD Banda nace no ano 2001, un
momento no que en Galiza esta-
ba case morto o fanzine. A inten-
ción era crear un medio no que
os autores galegos puidesen pu-
blicar cunhas boas condicións
gráficas uns traballos que carecí-
an de canle para chegar ao pú-
blico. Querían retomar o espírito
do Frente Comixario pero chega-
ron a converterse nun autentico
escaparate da creación galega,
aberto a todos os estilos.

Neste tempo pasaron polas
súas páxinas autores que dei-
xarían pegada en revistas como
Golfiño ou na recentemente
creada Míster K. Como se indi-
ca dende a revista, “o que se
conseguiu neste tempo é que
tanto a xente que lee cómic co-
mo a que non o fai se dea con-
ta de que en Galiza hai moitos
profesionais que están a traba-
llar na banda deseñada. Ade-
mais a revista conseguiu que
moito cómic que non tiña saída
nas editoriais fose publicado e
contribuíndo ademais a apren-
der a non desprezar o que hai
na casa”. Con todo ao ver do co-
ordinador, “van saír máis debu-
xantes porque o interese da
banda deseñada vai en aumen-
to, xa non só por parte dos au-
tores e do público senón da pro-
pia administración. O dato é re-
velador: Galiza é unha das co-
munidades nas que existen
máis eventos e premios dedica-
dos a este campo. Por algo é”.♦
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O leito
de Procusto
MARICA CAMPO

Confeso que teño unha
deformación,
chamémoslle literaria.

Todas as situacións reais me
remiten ao mundo das
ficcións, nomeadamente aos
mitos gregos. Estes días é o
pousadeiro de Eleusis,
Damasto, o que me acode á
mente. 

Procusto, o nome con que
pasou á historia, significa “o
estirador”. Tiña ben merecido
o alcume porque, segundo se
conta, padecía a estraña
obsesión de igualar o tamaño
dos indefensos hóspedes que
ían parar á súa pousada. O
pretexto era que o leito lles
acaese, que non sobrase nin
faltase nada. Mais, para con-
seguir isto, ora había que se-
rrar os pés, ora pendurar
grandes pesos na
extremidades dos que non
daban a medida. O resultado,
na maioría dos casos, era a
morte. Pero o que é quedar,
quedaban todos do mesmo
tamaño.

A historia non nos conta
como era Damasto. Desde lo-
go non fixo un leito a teor da
súa estatura, como se deduce
do final do conto.

O tamaño de cadaquén é
o que é, por máis que se suba
en zancos. O tamaño de
cadaquén é o que é, por moi-
to que lle fagan a cambadela.
Refírome, neste caso, ao
tamaño político. Falo dese
capital de experiencia que se
acumula a por de anos e
loitas, a forza de éxitos e fra-
casos. 

Santa Teresa, para
convencer as súas monxas de
que todas estaban capacitadas
para as mesmas empresas, di-
cíalles: “De mujer a mujer va
cero”. Eu, acreditando nas
súas palabras, intentei cantar
como Montserrat Caballé e
abofellas que choveu. 

Mais  estaba a falar de
Procusto. Procusto atendía á
aparencia exterior e non se
preocupaba de medir as
outras dimensións dos hóspe-
des. Se o fixer, talvez descu-
brise moitos ananos en aque-
les a quen serraba os
membros e moitos xigantes
nas persoas ás que lles estali-
caba o corpo.

Cando Teseo tivo coñece-
mento de tales feitos,
aplicoulle ao pousadeiro a
propia medicina. Mágoa de
final. Non sería mellor que o
tivesen feito os hóspedes?
Poderíanse librar de novos
Procustos no futuro sen a in-
tervención doutro heroe?

Nota: Non lle busquen
rostro nin nome propio a Pro-
custo, porque non o ten. Trá-
tase dunha criatura mutante
que asoma a miúdo polas pá-
xinas dos xornais dixitais. E
tamén dos outros.♦

A.N.T.
Poesía e mito con resoancias
medievais e atlánticas son ago-
ra actualizados nunha nova edi-
ción d’A illa das mulleres lou-
cas, obra de Pexegueiro, á que
Anxo Pintos e Quico Comesaña
veñen de poñer música.

Os textos d’A illa das mulle-
res loucas vén a luz de novo en
Galaxia, a vinte anos da súa pri-
meira edición. Mais, a novidade
fundamental é que desta volta a
voz de Alfonso Pexegueiro vai
acompañada do discurso musi-
cal de dous membros de Berro-
güeto, Anxo Pintos á zamfona e

Quico Comesaña na arpa. Unha
contribución oportuna se se ten
en conta que na época medieval
a poesía era nomeadamente oral
e ía acompañada de música. 

Alfonso Pexegueiro, funda-
dor do grupo poético Rompente
a finais dos setenta, lembra que
esta obra é un transcurso por di-
ferentes épocas, cun transfondo
atlántico e celta. 

A maior parte das pezas mú-
sicais son creacións propias, hai
tamén unha peza bretona e todo
o conxunto é o resultado de un
ano de traballo.

A historia da Illa das mulle-

res loucas é recitada integra-
mente pola voz de Pexegueiro.
Libro e disco contan coa cola-
boración gráfica de Lamazares.

O libro-CD será representa-
do polos seus autores nunha pe-
quena xira que comeza o 15 de
abril na Casa do Libro de Vigo,
segue o 22 na Biblioteca de
Ponteareas, continúa o 28 no
Salón Teatro de Santiago e re-
mata o 6 de maio na Fundación
Luís Seoane da Coruña. Nestas
presentacións Pexegueiro inter-
calará tamén algúns textos da
súa última obra, publicada en
castelán, Dados Blancos.♦

Xira de Pexegueiro + Pintos + Comesaña

Ilustración de Antón Lamazares para a
capa de A illa das mulleres loucas.

RAMBLA ARRIBA,
RAMBLA ABAIXO

MAR BARROS

A revista BD Banda opta, por segundo ano consecutivo, ao premio mellor fanzine
editado en 2004 no Saló Internacional de Cómic de Barcelona que se celebra entre
o 9 e 12 de xuño. BD Banda presentarase ademais o novo número da publicación.

BD BANDA

Páxina de Manuel Cráneo no último número de BD Banda.



CÉSAR VARELA
Belarús ou Bielorrusia é unha
das novas repúblicas indepen-
dentes de Moscova desde os
tempos de Mikhail Gorbachov.

Hai pouco tempo saíu á tona
dos medios poque o seu presi-
dente, Alexander Lukashenko,
modificou a constitución do país
para poder seguir exercendo co-
mo presidente. 

O obxecto deste artigo era
matinar no significado do nome
deste eslavo país, Belarús, e a súa
posíbel relación coa nosa Galiza.

Disque o nome de Belarús
significa “Rusia Branca”, xa que
belo en ruso é branco, e pénsase
que se debe á cor clariña dos
seus habitantes.

Nas nosas andainas polas
lonxanas terras do Nordeste do
Brasil, tivemos unha roda furada

no noso carro, e ao preguntarmos
a un nativo onde podiamos
arranxala, el falou así : “Na  bo-
rracharia da esquina, você tem
un galego que pode concertar “.

Un galego, neste lugar, que
sorte, e alá fomos presentarnos ao
noso compatriota. “O señor é gale-
go ? Nós tamen somos de alá! De
que parte da Galiza o señor é?”.

O “cara” non entendia nada.
Realmente, non tiña nada que
ver con noso país, e dito sexa de
paso, nin sabia que existía.
Aquel home era chamado de
“galego” porque era loiro e tiña
os ollos claros! 

Cando o presidente Lula se
refire á sua muller como, “a min-
ha galega”, está querendo dicir
que é unha muller de pel clara.

A palabra “galego” no Bra-
sil, é sinónimo de “alemão”, e

así, unha televisión dos estados
do Sul, de forte inmigración
alemá, é nomeada como “A te-
levisão galega”.

En Portugal, non obstante,
non temos percebido esa acep-
ción da palabra “galego”.

De onde lle vén aos brasilei-
ros esa idea? El non terá a ver
cos primeiros tempos da chegada
dos portugueses ao Brasil?

Acontece que no Brasil atopa-
mos palabras enxebres galegas,
que xa en Portugal non se usan,
por exemplo, nos rodicios de car-
ne falan de “carne de lagarto” e
“carne de alcatra” .No Carballiño,
chámase “lagarto” á carne da per-
na, boa para cocer e facer “a car-
ne ao caldeiro” das feiras. En Ve-
rín é ben coñecida a alcatra como
a da parte traseira da res.

A primeira debe vir dunha

palabra latina “lacertus” (múscu-
lo) e a segunda, dunha palabra
árabe que significa “o pedazo”.

Mais, volvendo á idea de Be-
larús como país de xente branca,
e de galegos no Brasil como
“clariños” ocórresenos unha
idea, se cadra un pouco bizarra,
para explicar o nome de Galiza.
Tal como nos contan os historia-
dores, os galegos eran unha das
moitas tribos que poboaron o no-
roeste peninsular, esta tribo de-
beu destacar sobre as demais
tanto que os gregos chamaron a
esta zona Gallaecia, ou sexa, te-
rra dos galegos, dos brancuchos,
dos de pel clara, dos leitosiños
ou galactos.

A albura da súa pel semellarí-
ase á do leite, e quen sabe se os
gálatas de Asia Menor non deben
o seu nome á mesma orixe?♦
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Boa vila
sen ENCE
MARGA ROMERO

Hai unha cidade na que
me gustaría vivir, que
me fai pensar que a de-

mocracia é posíbel. Un lugar
onde desde o goberno se ten
moi claro a separación entre a
Igrexa e o estado, onde é
verdade que vivimos nun esta-
do laico, onde cada quen no
privado ou na igrexa á que
pertenza pode seguir crendo
ou non na salvación da alma.
Un lugar no que se loite contra
calquera símbolo que atente
contra as persoas e converta a
muller nun obxecto fermoso
estático, nunha raíña das festas
muda. Gustaríame vivir nesta
cidade, na que desde o
goberno, se exerce unha políti-
ca cultural que non precisa de
grandes concertos acrobáticos,
que reparte o orzamento para
que o pobo sexa o verdadeiro
creador da cultura, un axente,
non unha masa paciente que
actúa coma formigas sen
crepúsculo. É fermoso
vivirmos un abril dos libros,
falarmos do ano da música, do
salón do libro infantil e
xuvenil, das novas receitas de
cociña ou de toparlle o punto
persoal a unha tortilla nunha
escola que se chama “Carlos
Oroza”. É marabilloso saír de
Tui e topar onde deixar, sen
problemas, o coche, camiñar
as rúas nas que renace o sose-
go e a alegría de tempos inme-
moriais. A rapazada xoga e
lanza berros de futuro, hai
tempo para apañar as últimas
raiolas de sol e a cidade esper-
ta cada día cos seus trafegos.
Zapatarías, librarías, pequenos
comercios que ofrecen o nece-
sario e a beleza que algún día
desexamos mercar. A cidade
na que as camelias de noite
son máis belas e gardan,
acaso, o vizo novo dos bicos
da mocidade fuxitiva dos ins-
titutos. É hai unha política de
emprego para o futuro que
non se quere ver, que avanza
polo polígono industrial do
Campiño, futuro non hipoteca-
do. Gosto do namoro na illa
da Xunqueira poboada de
esculturas e de ollar os
segredos recobrados no río
dos Gafos. Sei que vellas e
ruíns políticas especuladoras
non me deixan ver a igrexa da
época dos Mareantes de lonxe.
Sei dunha peste que enche a
ría de pezoña e dun fedor
insoportábel, ENCE. Sei que
uns postos de traballo do pre-
sente non poden hipotecar o
futuro. A ría pode salvarse.
Galiza non debe ser un xardín
de eucaliptos. Ninguén fala de
estatísticas de enfermidade,
ninguén das hortas nas que to-
do agroma con beleño, monte
arriba. Gustaríame vivir nesa
cidade. Agardo o peche de
ENCE e que gañe o sentido
común contra a mentira e o
capital. E a ría vai renacer. ♦

Os lucros das obras de Bach, We-
ber, Beethoven, Schumann, Men-
delsshon, Brahms, Wagner, R.
Strauss, Hindemith, Stockhau-
sen, Henze não são uma lotaria
que caiu na Alemanha como po-
dia ter caído noutro país, senão
que historicamente a aristocracia
e a burguesia das cidades-estado
alemãs fomentaram a vida musi-
cal nas cortes locais, criando or-
questras, coros e teatros de ópera.
A música, que começou sendo
uma expressão de poder, enrai-
zou-se na consciência colectiva
como factor de integração social
e cultural, garantindo ao longo
dos séculos a diversidade da sua
cultura musical. Esta aposta pela
música é comum em toda a área
da língua alemã onde também
encontramos a Haydn, Mozart,
Schubert, Bruckner, Mahler,
Schönberg, Berg, Webern...

Cada um dos dezasseis esta-
dos alemães possui instituições
públicas próprias que organizam
a vida musical em termos políti-
cos, artísticos e financeiros. Nes-
sa entupida rede há 149 orques-
tras profissionais subsidiadas pe-
los governos da união, dos esta-
dos e das câmaras municipais, e
complementadas pelo patrocínio
de empresas, mecenas e iniciati-
vas individuais. Nelas há 82 or-
questras de ópera, 35 de concer-
to, sete de câmara, 14 orquestras
de rádio, quatro big bands e sete
coros de rádio. Mais de 90 tea-
tros de ópera. Uma extensa rede
emissoras de rádio e televisão
públicas que produzem progra-
mas musicais e gravam concer-
tos. Um sistema de educação
musical formado por escolas su-
periores de música, faculdades
de pedagogia musical, conserva-
tórios de nível médio, academias
de qualificação profissional, es-
colas municipais de música para
crianças e adultos, e outras insti-
tuições pedagógicas das igrejas
Católica e Luterana. Milhões de
músicos amadores estão organi-

zados em associações musicais
independentes ou vinculadas às
igrejas e instituições culturais.
Um elevado número de festivais,
congressos, cursos e eventos mu-
sicais de alto nível e para todos
os gostos. Organizações e medi-
das de incentivo como concur-
sos, prémios, bolsas de estudos,
orquestras, coros e conjuntos pa-
ra jovens, assim como insti-
tuições sociais para os artistas.
Bibliotecas públicas de música,
bibliotecas científicas, arquivos
e institutos de pesquisas, centros
de documentação, colecções de
instrumentos, museus e memo-
riais. Editoras de música, fábri-
cas de instrumentos musicais,
gravadoras e selos fonográficos,
uma amplíssima rede de lojas e
comércio musical, feiras e expo-
sições, sociedades de direitos au-
torais, jornais e revistas especia-
lizadas em música, anuários, ca-
tálogos diversos, etc.

Tão-só as orquestras profis-
sionais alemãs subsidiadas dão

trabalho a uns 11.000 músicos, ao
que se deve adicionar os músicos
empregados nas orquestras priva-
das e conjuntos de câmara diver-
sos assim como um grande núme-
ro de solistas. Sem contar o ele-
vado número de técnicos e profis-
sionais diversos que se ocupam
arredor das diferentes actividades
musicais, tanto a nível artístico
como industrial e comercial. 

A Orquestra Filarmónica de
Berlim com mais de 120 anos de
história. O Festival de Bayreuth
criado em 1876 por Richard Wag-
ner. O Festival de Donaueschin-
gen que se dedica à música con-
temporânea desde 1922. Os cur-
sos de Darmstadt que desde 1946
acolheram centos de composito-
res e intérpretes da música con-
temporânea mundial. A Musik-
messe de Frankfurt do Meno e
que agora se expande com a orga-
nização de outras feiras musicais
internacionais em Shangai(China)
e São Petersburgo (Rússia). Tudo
isto e muito mais são as senhas de

identidade dum país mas também
é a base da sua economia. A músi-
ca é a indústria mais potente da
Alemanha e factura muito mais
que as aceirarias, e os direitos de
autor dos compositores alemães
arrecadados em todo o mundo fo-
ram os que em grande medida
permitiram a rápida reconstrução
do país depois da guerra. O públi-
co alemão frequenta as óperas,
concertos, festivais e outros even-
tos musicais, mas sobretudo de-
fende os seus próprios composito-
res com especial atenção à música
culta actual. E como não basta
com administrar a criatividade já
existente, fomentam a música en-
tre as crianças para assegurarem
no futuro a permanência criativa
alemã. 

O contraponto está aqui onde
a maior cidade da Galiza, Vigo,
carece de infraestruturas básicas
como um teatro de ópera e um
par de auditórios assim como de
orquestras profissionais ou bi-
bliotecas musicais públicas, ou
que no Conservatório Superior
de Música da Corunha careçam
duma mísera biblioteca e a Con-
selharia de Educação tenha a
desvergonha, descaro ou des-
façatez de aliviar a situação com
30.000 fotocopias, ou seja, rou-
bando aos autores e desprezando
as leis, a ética e a cultura. Entre-
tanto os que nos mal-governam
estão a soterrar 320 milhões de
euros num monte afastado da ci-
dadania onde constroem o seu
mausoléu, uma cidade morta, o
Vale dos Caídos da cultura gale-
ga. Uma solene estupidez pró-
pria de megalómanas bestas po-
líticas, frente à concepção alemã
–com a Musikmesse de Frank-
furt a decorrer nestes dias– essa
sim, fruto dum trabalho cultural
responsável e constante a través
de gerações, onde a música se
encara como um dever, e não co-
mo o panem et circenses que fa-
zem aqui os patetas do poder.♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                          Rudesindo Soutelo

O dever da cultura

Belarús e Galiza
(pasando polo Brasil)

Interior do Palacio da Ópera de Bayreuth.
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Wojtila
FRANCISCO CARBALLO

Arepercusión mundial
do falecemento de Xo-
án Paulo II está a

rachar todos os parámetros. E
no aspecto popular, mesmo
supera a do gran Papa Xoán
XXIII. O Papa Wojtila elevou
o teito de influencia a un
nivel dificilmente superábel.

Mais, que dicir da
orientación apostólica da Igrexa
por obra do Papa Wojtila?
Dous artículos do Corriere de-
lla sera evidencian dúas olladas
opostas. H. Küng subliña as
contradicións de Wojtila; aper-
tura exterior e peche interior;
defensa de dereitos humanos da
sociedade e opaca
discriminación no interior da
Igrexa.Crítica do marxisnmo e
do capitalismo, mais non do
atraso na percepción do sexo na
institución eclesial; regresismo
teolóxico que desaproveita os
avances do Vaticano II, en con-
creto da constitución Gaudium
et Spes, para reubicarse no neo-
escolasticismo. Á súa vez, o
xornalista V. Messori reprócha-
lle a Küng a súa visión moder-
nista e quere situar no fondo
constituínte da tradición cristiá
a obra de Wojtila. Para Messo-
ri, a Igrexa que nos deixa o Pa-
pa Xoán Paulo II está chea de
problemas, como sempre, mais
a solución non é a que propón
Küng, senón a que marca a tra-
dición apostólica e piden estes
tempos.

Unha análise, sen excesiva
atención ás ideoloxías, das rea-
lizacións eclesiais impulsadas
por Xoán Paulo II atopa
novidades e obxectivos
dubidosos. Desenvolveu, sobre
os alicerces de Paulo VI, a
estrutura diplomática da Igrexa
e a comunicativa. Co apoio da
Fundación Ampere, dos institu-
tos laicais –Comunión e
Liberación, Focolaris, neocatu-
menais, carismáticos etc…–
obtivo un salto cuantitativo en
mass media e instrumentación
de axuda económica. O que fi-
xeron os papas da “reforma
gregoriana” dos ss. XI-XII, coa
axuda dos cluniacenses e do
Císter, estase a facer agora cos
laicos organizados. A reacción
mundial que observamos ante a
morte de Wojtila é a resposta a
esta influencia.

Mais a desconexión destas
mediacións das estruturas epis-
copais sen diálogo local é peri-
gosa. Igualmente a orientación
teolóxica que levou Xoán Paulo
II: abeirouse da teoloxía france-
sa, debilitou a latinoamericana,
mantivo a multiplicación de se-
minarios con números insignifi-
cantes de alumnos e en guetos
ahistóricos que se observan en
vocacións escasas,
preferentemente de refuxiados
psicolóxicos.

Todo o devandito non em-
pequenece a personalidade
forte de Karol Wojtila: persoa
xenerosa, deportista,
intelixente, sincera e
profundamente convencida da
súa misión. Foi un papa de
influencia excesiva.♦

O pai da prehistoria contemporá-
nea, Leroi Gourham, no Xesto e a
palabra, abonda sobre eses dous
grandes logros racionais na longa
carreira do ser humano por socia-
lizarse e compartir as súas emo-
cións e queixas. Complexo cami-
ño o de dominar, domesticar ins-
tintos irracionais, a pelexa animal,
a violencia e o asesinato de todo
contrincante... Nesa obra sempre
inacabada de construír a palabra
fixéronse outras murallas, torres
de Babel, Lei do Talión, Talmud,
Biblia, alcorán, usando e abusan-
do dun deus. O ser humano crea-
dor de códigos, de formas, de sím-
bolos para entenderse... palabras e
grafitos que pasarán aos petrogli-
fos, ao papiro, ao pergameo, ao
papel, e neste noso tempo ás pan-
tallas da intenet, impartindo men-
saxes de diferente estética para ca-
da ética. Dende os berros e os atu-
ruxos dos bárbaros até ir perfec-
cionando a oratoria na simple ter-
tulia, nos púlpitos, nas tribunas e
ante os micrófonos. Seguimos a
facer “camiño ao andar, verso a
verso, golpe a golpe...”

O rancor, o resentimento, o
medo, a ledicia, o optimismo tras-
locen, trasmítense e contáxianse
dende os xestos e as palabras, pa-
ra crear simpatía, antipatía ou
apatía... Non hai unha estratexia
única de comunicación: cada épo-
ca, cada ambiente, cada persoa
ofrecen características especiais,
con naturalidade ou artificialida-
de que tamén podemos traducir
mal. E velaí que dende a antigüi-
dade clásica existen recetarios de
retórica que non foron, nin son
alleos a seminarios de predica-
dores relixiosos ou políticos. Xa
no século I d.C. Quintiliano dicía,
algo inxenuo para hoxe, que “vir
bonus dicendi peritus” o “home
bo é mestre na oratoria”.

Observamos como, entre a
globalización do drama, se vai
diluindo as necesarias sal e pe-
menta da conversa, o humor, a
leria, a retranca, a sabia tradición
do refraneiro. Con isto deixamos
na gabia estratexias de sedución,
tan importante para a solidariza-
ción, que significa maduración.

Sen humor, as mensaxes resultan
áridas, intragábeis ante un atento
receptor que busca no emisor esa
autenticidade que vai da teoría á
praxe.... Considera que abonda o
artificioso, o ser humano parte
do material confeccionado en
patróns que logo se programarán
nunha especie de robots plastifi-
cados,  que soben e baixan as
mans xunto co ton de voz, para
non cadrar coa pretendida emo-
ción das mensaxes... Falla a es-
pontaneidade, a paixón, iso que
xorde por crer no que se predica
e move as cordas da faciana, o
xesto, a voz. Nin unhas clases de
teatralización axudan a disfrazar
hipocritamente a incredibilidade. 

Non todos saen ben parados
ao ousaren tentar a estratexia das
retóricas, a arte de harmonizar
pensamento, comunicación e ac-
ción. Previamente, convén anali-
zar as características do audito-
rio, axustar a onda do que se
quere dicir e como se debe dicir,
con asertividade, sen molestar,
provocando a atención, a refle-
xión, procurando o interese in-
formativo ou persuasivo da men-
saxe. A elocuencia necesita da
naturalidade, da cultura, voz,
ton, xesto, ritmo, mirada, memo-
ria, vestimenta... todo entra nun
xogo entre emisor e cada vez
máis sabidillo receptor. 

Don Ramón Otero Pedrayo,

sempre eguido, medindo o xesto
lentamente coa man e o brazo,
con paixón, artellaba pensamen-
tos e frases... contaxíaba ao audi-
torio e axiña provocaba o aplau-
so. A mensaxe quedaba perdida
entre os acentos barrrocos gale-
gos... Ao saír do discurso pre-
guntábaselle a un paisano “de
que falou?, que dixo?...” o en-
quisado, atoutiñando, respondía,
“dixo... dixo...que, que tiñamos
que mirar máis por nós!”. Aquí
as formas poden sobre o fondo
da mensaxe, para entender o
contido esencial que estaba ta-
mén naquel Nós maiestático. 

O elocuente cónsul romano
Marco Tulio Cicerón, autor de
De oratore afondou en todo o
devandito, modelo para todos os
“renacementos neoclásicos” nos
que se mira á humanitas, a nece-
sidade dun discurso con funda-
mento moral. Esas receitas xa
non serven para seducir e afervo-
ar as incrédulas masas. Castelar
resultaría cursi. Existen cursos
acelerados, tamén de oratoria
prefabricada. Libros que atopa-
mos nos quioscos de aeroporto e
que ocupan sitio no maletín Loe-
we dos bussines men. 

As cuestións políticas son
cuestións de sociedade, que in-
cumben a todos e pola informa-
ción contribúen á formación dos
individuos: como organizar, pla-
nificar eticamente, democratica-
mente, equilibradamente, tole-
rantemente un futuro con res-
pecto á tradición e á modernida-
de, aos credos ideolóxicos, reli-
xiosos e políticos, e moi espe-
cialmente a eses perigosos inte-
reses económicos sociais e parti-
culares de dominio  que moven
desbaratadamente a roda dos
persoalismos. A comunicación,
a educación están nos alicerces.
Máis que nunca, cumpriría para
este tempo de autorictas arro-
gante, a humanitas dunha pala-
bra en coherencia cos feitos,
esenciais na construción dese ta-
piz, sempre inacabado, da de-
mocracia, da civilización. Pero
tamén existe a arte de falar, es-
cribir e non dicir nada... ♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O xesto e a palabra

F. SENÉN

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

Prólogo de MANUEL RIVAS.



BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS MESTRE
O artista berziano presenta
na galeria CIEC unha mos-
tra de augafortes e augatin-
tas, pletóricas de forza, até
o 30 de abril.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ICONOS RUSOS
O museo Massó exhibe, até
o 15 de maio, a colección
Santos-Illueca.

BurBurelaela
■ TEATRO

DIONISIO GUERRA
Teatro Meridional estrea
esta peza o venres 8 no Au-
ditorio Municipal.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

A CARÓN DO MAR
Os traballos de Manolo Fi-
gueiras poden ollarse na ga-
lería de Arte Contemporánea
(pza. do Progreso 2, 1º) .

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

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

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ ANTONIO BREIJO
Asala Molduarte amosa as sú-
as esculturas até o venres 15.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA ILUSTRADA
Podemos visitar durante abril
esta mostra na Casa da Ad-
ministración de Sargadelos.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

LA RESISTENCIA
SILENCIOSA
Libro do que é autor o profe-
sor de Literatura Española na
U. de Barcelona, Jordi Gra-
cia, premio Anagrama 04
por esta obra, que será pre-
sentado polo autor e Xosé
Mª Dobarro Paz, profesor
de Filoloxía Galega e Portu-
guesa da U. da Coruña, este
xoves 7 ás 20 h. na Aula de
Cultura de Caixa Galicia.

A ARQUITECTURA
COMO MARCO
Dentro do III ciclo de cine-
ma Arte no celuloide de ar-
quitectura e arquitectos, o
Museo de Belas Artes aco-
lle, este venres 8 ás 20 h, a
conferencia Relacións entre
a arquitectura e o cinema, a
cargo de Jorge Gorostiza.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
Parellamente a esta mostra,
que se desenvolve na Funda-
ción Luís Seoane, durante to-
dos os venres de abril reputa-
dos especialistas aportarán a
súa opinión sobre o tema. Es-
te venres 8 ás 20 h. vai falar o
crítico de arte contemporánea
Jean-François Chevrier; o
vindeiro venres 15 á mesma
hora intervirá o filósofo Fer-
nando Rodríguez de la Flor.

ARQUITECTURAS
AUSENTES
Este ciclo de conferencias, or-
ganizado pola Fundación Ba-
rrié como actividade comple-
mentaria da mostra do mesmo
nome, preséntanos a Javier
Frechilla, o martes 12 ás 20 h,
que impartirá a charla Adolf
Loos. Vivendas unifamiliares
na Costa Azul (1923).

■ EXPOSICIÓNS

CODERCH 1940-1964
O Colexio de Arquitectos
acolle, até o sábado 16, a
mostra En busca del hogar.

JOSEFINA ONTIVEROS
Podemos admirar o traballo
desta artista na galería Mo-
bob até o venres 15.

PACA ZABALLOS
As súas pinturas e escultu-
ras móstranse na Escola de
Imaxe e Son até o vindeiro
xoves 14.

MIGUEL MELERO
O artista presenta A Arqui-
tectura dos sentimentos na
biblioteca pública González
Garcés até o xoves 28.

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até 28 de abril, a Fundación
Caixagalicia acolle a re-
construción, a través de
imaxes de reporteiros gráfi-
cos da altura de Robert Ca-
pa, David Seymour e
Agustí Centelles, da grande
aventura das Brigadas Inter-
nacionais na Guerra Civil.
As imaxes, moitas inéditas,
evocan a vida e loita destes
voluntarios, así como a re-
percusión que o conflito tivo
en todo o mundo.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, es-
ta mostra na que unha trinte-

na de pezas teñen un mesmo
fío condutor, a sedución que
mostran os creadores con-
temporáneos por acontece-
mentos accidentais ou catas-
tróficos. Os accidentes mós-
transe matizados pola inten-
cionalidade dos artistas que,
ás veces, supón unha vía de
escape fronte ás traxedias.

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

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 Mi-
nisterio de Vivienda amosa
21 obras que foron proxec-
tadas pero non construídas,
ou que foron construídas e
perduraron un breve espazo
de tempo, ben polo seu de-
rrubo ben por ser concebi-
das como temporais. Pro-
xectos de Alvar Aalto, Wa-
les Gropius, Le Corbusier,
El Lissitsky, Adolf Loos,
Mies van der Rohe, Ale-

jandro de la Sota, Giusep-
pe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 15 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guia-
das para adultos. Máis infor-
mación en www.fbarrie.org.

GALICIA EN
ARQUITECTURA XXI
Mostra da Fundación 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 Alejandro de
la Sota, Ramón Vázquez
Molezún, Peter Eisenman,
Enric Miralles, Aldo Ros-
si, Álvaro de Siza, Arata
Isozaki, Manuel Gallego,
Víctor López Cotelo ou
César Portela, entre outros.
Obradoiros didácticos para
escolares e visitas guiadas
para adultos. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

GOBISSAUROS
Pormenores da fauna e flo-
ra de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño.

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

Finisterrae até o 17 de xullo.

■ MÚSICA

AO PÉ DA LETRA
Un espectáculo na boca da
realidade este xoves 7 no te-
atro Rosalía de Castro ás 21
h. Hip hop, música electró-
nica, porp, rock, folc... nesta
festa de Nordesía Produ-
cións coa música popular
urbana de Marful (Ugia Pe-
dreira, Pedro Pascual e Mar-
cos Teira); a fonética, poéti-
ca, acústica e rock de Narf
(Fran Pérez); as rimas de
Non Residentz; a voz e gui-
tarra de Berrogüetto, Guadi
galego; os kamikaces elec-
trónicos e house-jazz de Sa-
fari Orquestra (Emilio Ló-
pez, Xermán Viluba e Artu-
ro Vaquero); as músicas de
salitre de Xabier Díaz; e,
como mestre de cerimonias,
o DJ Two Faces. Un trinque
de singularidades, unha con-
xura de voces única na esce-
na musical galega.

X CICLO DE JAZZ
A Fundación Barrié, que é
quen organiza, homenaxea a
Charlie Bird Parker con es-
ta edición, coincidindo con

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

Pedro Otero (1911-1981) é un
dos fotógrafos arxentinos máis
importantes do pasado século.
Fillo de galegos, estivo moi
vinculado aos movementos
vangardistas e sociais durante

toda a súa vida. Agora, a Fun-
dación Granell de Santiago
expón corenta traballos seus
da serie ‘A fotografía e a mú-
sica’. No Pazo de Bendaña en-
tre o 6 de abril e o 9 de maio.♦

Fotografías de OterFotografías de Oteroo
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión
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O dúo sevillano de hip hop presen-
ta o seu último disco SFDK 2005
este venres 8 ás 22:30 h. na sala
Código de Barras en VIGO; o sá-

bado 9 ás 21:30 h. poderemos es-
coitalos na sala Capitol de SANTIA-
GO. Entrada anticipada á venda por
12 euros e por 15 na billeteira.♦

SFDKSFDK
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☞ DESCUBRINDO NUN-
CA XAMAIS. Película

que narra os vínculos entre o es-
critor James Barrie e a familia
Davies, relacións que lle dan pé a
crear a historia de Peter Pan. Per-
sonaxes pusilánimes e sentimen-
talismo a esgalla nunha obra con
sete nominacións aos Óscar.

☞ KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólogo

que revolucionou a sociedade
norteamericana ao estudar os
seus usos sexuais á marxe dos
convencionalismos sociais e
que loitou contra numerosos ta-
bús. Película que dá todo o que
pode dar de si unha biografía.

☞ A MEMORIA DOS
MORTOS. Un home dedí-

case a montar películas sobre a vi-
da dos mortos despois de retirarlle
un implante que grava todas as
súas experiencias desde a nenez.
Mais hai un movemento que trata
de rematar con estas prácticas.

☞ LONGO DOMINGO
DE NOIVADO. Unha

parella sepárase porque o noivo
ten que ir combater na I Guerra
Mundial nas filas francesas. In-
tenta desertar e é condenado a
morte. A súa moza nunca cre a
versión oficial e comeza unha
investigación para saber se
continúa vivo. Grande interpre-
tación de Audrey Tautou (Ame-
lié). Recomendábel.

☞ O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.

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

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

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

☞ A RAPAZA DO MI-
LLÓN DE DÓLARES.

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

☞ ALEXANDRE MAG-
NO. Fita histórica que

narra 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.

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

liacións de dúas parellas que se in-
tercambian entre si. Diálogos inte-
lixentes, actitudes melodramáticas
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 iugoslavo Emir

Kusturika (Papá está en viaxe de
negocios) dirixe unha das mello-
res películas da temporada. Am-
bientada na Servo-Bosnia, reune
humor, música, paisaxes, políti-
ca, boas interpretacións, excelen-
te guión e a marca persoal, feliz-
mente excesiva, do director.

☞ DÚAS IRMÁS. Chegan
á casa da madrasta, coa

que teñen unha mala relación a
consecuencia dun pasado escu-
ro que non se remata de aclarar.
Ademais, na casa comezan a su-
ceder fenómenos estraños.♦

CarCarteleirateleira

A banda ourensana está de xira pa-
ra presentar o seu novo disco Lume
(para que saia o sol). Este venres 8

chega á Iguana Club de VIGO; e o
sábado 9 o concerto celebrarase na
sala Mardigrás da CORUÑA.♦

LamatumbáLamatumbá

O cuarteto barcelonés conságrase co
seu novo traballo Somos Nubes
Blancas, que presenta en directo o
vindeiro xoves 14 ás 22 h. na sala

Capitol de SANTIAGO; o venres 15 ás
00 h. tocan no Playa Club da CORU-
ÑA; e o sábado 16 ás 22:30 h. estará
no Código de Barras de VIGO.♦

ElefantesElefantes

Marful, na
foto, toca

este xoves 7
na CORUÑA,

xunto con
outros

artistas, no
espectáculo

Ao pé da
letra.

Comeza
o X Ciclo
de Jazz da
Fundación
Barrié na
CORUÑA.
Esta semana
tocan
Anthony
Braston
Sextet, á
esquerda,
Randy
Brecker,
arriba, e
Benny
Golson,
abaixo.



50 cabodano da súa morte.
Comeza este xoves 7 ás
20:30 no auditorio da funda-
ción, coas clases de Benny
Golson, saxo tenor; e Randy
Brecker, trompeta, con en-
trada libre. O venres 8 á mes-
ma hora no Palacio da Ópera,
estará Hard-Bop All Stars
(retirada de invitacións gra-
tuítas o xoves 7 a partir das
20 h.). O sábado 9 ás 20 e
21:30 no auditorio da funda-
ción, Anthony Braxton Sex-
tet, con entrada libre. O mér-
cores 13 no auditorio da fun-
dación proxectarase a pelícu-
la Roun Midnight (1986), de
Bertrand Tavernier; e o xo-
ves 14, Bird (1988), de Clint
Eastwood, ambas proxec-
cións ás 20 h. O ciclo conti-
núa para a semana e seguire-
mos informando.

CARLOS NÚÑEZ
O vindeiro xoves 14, ás 21
h. no Pazo da Ópera, vai
tocar o gaiteiro vigués, cun-
ha entrada de 15 e 18 euros.

■ TEATRO

MARA
A compañía independente
balear Res de Res actúa este
venres 8 no teatro Rosalía de
Castro, con entradas que van
dos 8 aos 14 euros. Espectá-
culo definido como circo-te-
atro, con grandes doses de
poesía cunha poderosa deco-
ración onde prima o visual

CullerCulleredoedo
■ CIRCO

YIN YANG
Desde o vindeiro mércores 6
poderemos gozar con este fan-
tástico espectáculo do Gran
Circo Nacional Chinés, a ca-
rón da ponte d´O Burgo, até o
domingo 24 de abril.

■ EXPOSICIÓNS

AQUÍ VIVE XENTE
Pinturas de Ramón Astray
que se amosan na sala Muí-
ños de Acea de Ama até o
xoves 14.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

O GRAVADO
COMO EXPRESIÓN
É unha mostra, promovida
polo obradoiro municipal
Un paseo polas Artes, dirixi-

do por Verónica Mtnez.
Delgado, que podemos con-
templar na Casa da Cultura
e que pretende achegar o
gravado, medio flexíbel e
cheo de recursos, como xei-
to de manifestación artística.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

MÁXIMO RAMOS
As obras seleccionadas pa-
ra unha nova edición do re-
coñecido premio de grava-
do amósanse até o luns 18
no C.C. Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre ao público
o seu museo, no que se poden
contemplar esqueletos de di-
ferentes animais e unha co-
lección de pegadas e de mine-
rais, entre outros elementos.

■ TEATRO

CONFESIÓN
Teatro do Noroeste repre-
senta esta obra o xoves 7 e
venres 8 ás 20:30 h. no
C.C. Torrente Ballester.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS FOCENSES
Mostra colectiva que pode-
mos visitar na Casa da Cul-
tura até o venres 15.

■ TEATRO

MAGO RICHARD
Presenta Benvidos, isto é
maxia este venres 8 na sa-
la Bahía.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

FREAK SHOW
As pinturas e esculturas de
Iván Prieto exhíbense na
galería Amararte.

NATURAL
Esculturas de Rafael Na-
dales que podemos ollar na
Biblioteca Provincial até o
xoves 28.

XOIAS DA RASPA
1990-2005
Podemos ollar esta mostra
até o domingo 17 na Cape-
la de Santa María.

MANUEL DEL RÍO
Na sala da Deputación
Provincial amósase a obra
deste pintor até final de
mes.

SOBRE PAPEL
A Fundación Caixa Galicia
presenta esta mostra de de-
buxos do Museo de Bellas
Artes de Sevilla, até este
venres 8 de abril.

MesíaMesía
■ ACTOS

VENRES CULTURAIS
O ciclo de conferencias so-
bre os medios de comuni-
cación e a súa influencia
na visión da realidade con-
ta, este venres 8 ás 22 h. na
Casa da Cultura, coa pre-
senza da xornalista de
TVE-Galiza Tereixa Na-
vaza, que falará sobre O
enterrameneto das vacas
tolas en Mesía e o Presti-
ge. O vindeiro venres 15 o
xornalista de RNE-Galiza
Valentín Tato vai a aportar
a súa opinión sobre As no-
vas guerras e as guerras
esquecidas.

NarónNarón
■ TEATRO

PARA NADA
Podemos ollar a peza de
Cambaleo Teatro este sá-
bado 9 ás 20:30 h. no Audi-
torio Municipal.

NogueiraNogueira
de Ramuínde Ramuín
■ EXPOSICIÓNS

CONEXIÓN 8
Podemos ollar esta colecti-
va no Parador de Santo Es-
tevo até o sábado 23.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

LEMBRANDO
AO QUIJOTE
Mostra de láminas na aso-
ciación xuvenil Mencer até
o venres 29 de abril.

PAGO POR VISIÓN
Pinturas de Ángel Cerviño
no C.C. da Deputación até
o domingo 24.

LINO LAGO
Podemos ollar a súa pintura
no Ateneo até o venres 29.

AS LINGUAXES
DE PICASSO
O C.C. da Deputación pre-
senta esta mostra até o do-
mingo 10.

XURXO LOBATO
Expón a súa mostra foto-
gráfica Galicia, camiño ce-
leste no Museo Municipal.
Máis de 70.000 persoas xa
a visitaron en Santiago, A
Coruña, Lugo e Ponteve-
dra. Até o 1 de maio.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

AMIGO E MESTRE
A Fundación C.J. Cela aco-
lle esta mostra sobre Pío
Baroja até o 30 de abril.

AA PobraPobra
■ EXPOSICIÓNS

VELA NO S. XIX
Mostra que podemos ollar
na Casa Mariñeira e no
Parque do Castelo até o do-
mingo 17.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

O ABRAZO DA MORTE
Dirixida por Robert Siod-
mak, está interpretada por
Burt Lancaster, Yvonne de
Carlo, Dan Duryea, Stephen
McNally, Tom Pedi, Percy
Helton, Alan Napier, Griff
Barnett, Meg Randall e Ri-
chard Long. Narra como un
home honesto é arrastrado ao
sórdido mundo da corrupción
polo influxo dunha muller fer-
mosa e fatal. Este mércores 13
ás 20:15 e 22:15 h. organizado
polo cine clube Pontevedra.

■ EXPOSICIÓNS

FLYING CARPET
Alfombra máxica, colectiva
internacional de gravado e
poesía, até este domingo 10
de abril, no Pazo da Cultura.

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Funda-
ción Caixa Galicia exhibe
as pinturas deste importan-
te intelectual, artista e em-
presario, fundador de Sar-
gadelos, pertencentes a co-
lección da entidade.

■ TEATRO

DOMINGOS
NO PRINCIPAL
O Concello promove a V
edición deste ciclo de teatro
para o público familiar, coor-
denada por Teatro Akatro.
Este domingo 10 ás 18:30 e
por unha entrada de 2 euros a
compañía catalá Sim Sala-
bim representa a peza Han-
sel y Gretel. O vindeiro do-
mingo 17 poderemos ollar os
navarros Sambhu Teatro
coa trama, chea de humor, de
El secreto de Lena.

■ MÚSICA

TRADICIÓN EUROPEA E
AMERICANA
Ciclo de Música Tradicio-
nal, organizado polo conce-
llo no teatro Principal, que
nos permite viaxar polas
pontes da historia dos músi-
cos contemporáneos que
reinventan, recrean e cons-
truen sobre a tradición. Co-
mezou o mércores 6 con
Dúo de Fuego (Pascal Le-
feuvre e Germán Díaz),
grandes mestres da zanfona,
e continuará até finais de
abril. O luns 11 será a vez de
Nordestin@s (Guadi Gale-

go, Ugia Pedreira e Abe Rá-
bade). As actuacións son ás
21 h. e custan 3 ou 5 euros.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ESPECIMEN 0.5
Mostra do graffiteiro valen-
ciano Hanem, que lle supón
o salto dos valados a lenzos
e soportes plasticoestéticos,
até o 6 de maio no Liceum.

■ MÚSICA

RAMÓN Á. REY TRÍO
O C.C. Municipal acolle,
este venres 8 ás 20:30 h, es-
te concerto de jazz.

IRTIO
A banda folk, composta por
músicos galegos que prove-
ñen de distintas formacións
académicas, chega este ven-
res 8 ás 23 h. ao bar Liceum.

■ TEATRO

CAMIÑO LONGO
Este sábado 9 ás 20:30 go-
zaremos da interpretación
da compañía Teatro de
Aquí no C.C. Municipal.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

PEGADAS DE SEFARAD
Podemos visitar esta mos-
tra até o 21 de maio no Lo-
cal Social da Madalena.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DE DALÍ
Podemos admirar esta mos-
tra no Museo do Gravado
en Artes.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

POETA
EN COMPOSTELA
Este xoves 7 ás 17:30, An-
tón Lopo presenta no Casi-
no o seu último traballo Li-
bro dos amados.

PESCA DO BACALLAU
EN TERRANOVA
Con motivo da inaugura-
ción da mostra Barcos de

xeo, este xoves 7 no Museo
do Pobo Galego ás 19,30, a
antropóloga Rosa García
Orellán impartirá unha
conferencia titulada Os ga-
legos na pesca do bacallau
en Terranova.

■ EXPOSICIÓNS 

PESCA DO BACALLAU
EN TERRANOVA
Colección de imaxes, baixo o
título Barcos de xeo, do fotó-
grafo Lucien Giradin-Dagort.
Crónica dos pescadores espa-
ñois de bacallau na illas fran-
cesas de Saint-Pierre e Mi-
quelon (chegou a haber 150
barcos), de importancia sin-
gular desde os anos vinte do
pasado século que xerou unha
gran relación comercial e hu-
mana, na que os mariñeiros
galegos teñen un protagonis-
mo especial. A dureza das
condicións de traballos dos
mariñeiros que faenaban nos
bous e nas parellas cercadas
polos xeo en contraste coa ca-
lidez das relacións humanas.
No Museo do Pobo Galego
desde este xoves 7 até o 8 de
maio. Con motivo da inaugu-
ración (ás 19,30), a antropólo-
ga Rosa García Orellán im-
partirá unha conferencia titu-
lada Os galegos na pesca do
bacallau en Terranova.

ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a pri-
meira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun to-
tal de 50 obras nas que se
mesturan elementos do mo-
dernismo, o expresionismo
abstracto, o surrealismo e a
linguaxe visual da cultura
popular. Até o 19 de xuño.

EMERXENTES
A Casa da Parra acolle es-
ta colectiva de 6 novos ar-
tistas galegos até o sábado
30 de abril.

ISABEL E
CURRO ULZURRUM
Mostra que podemos ollar na
galería Trinta até o 1 de maio.

INTERIORES, EXTERIOR
A galería Espacio 48 exhibe a
obra minimalista do pintor
abstracto Joaquín García-
Gesto até o sábado 30 de abril.

LUÍS LORENZO
O artista amosa as súas pin-
turas sobre madeira até o
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Ugia
Pedreira

forma, con
Guadi

Galego e
Abe

Rábade,
Nordestin@s,

un dos
grupos

participantes
no Ciclo de

Música
Tradicional

de
PONTEVEDRA

Irtio toca
este venres

8 no Liceum
do PORRIÑO.

A mostra
sobre
malacoloxía
Un mundo
de formas e
cores pode
contemplarse
no Colexio
de Fonseca
en SANTIAGO

Teatro
de Aquí
representa
Camiño
Longo este
sábado 9 no
PORRIÑO.



luns 11 no hotel Tránsito de
Gramáticos.

3’
O CGAC presenta esta
mostra de traballos de 10
videoartistas que teñen en
común a súa duración má-
xima de 3 minutos.

UN MUNDO
DE FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca aco-
lle, desde este venres 8, es-
ta mostra organizada polo
Museo de Historia Natural
Luís Iglesias da USC, na
que podemos ollar a colec-
ción malacolóxica Rolán.

VELA ZANETTI
Historia dunha amizade é a
mostra que acolle a Funda-
ción Granell durante abril.

ARTE ÁRABE
CONTEMPORÁNEA
Podemos visitar esta mostra
na sala da Fundación Ara-
guaney (Montero Ríos 23).

NICOLÁS LAIZ
Micropaisajes macroeco-
nómicos titula a súa mostra
de estruturas de cartón, car-
tografías, maquetas... que
poderemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pe-
dro 11) até o 14 de maio.

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!
Vídeo-instalación de Chris-
tian Jankowski no CGAC.

JOANNA DOMANSKA
A artista surrealista polaca
amosa o seu traballo na
Fundación Granell até o 9
de maio. Nas mesmas datas
acolle unha mostra, realiza-
da en colaboración co
CGAI, de Pedro Otero.

DE-CONSTRUCCIÓN
Obras de Carlos Meaño na
galería C5 Colección.

CON VALLE INCLÁN
AO FONDO...
...A pegada dos Muruais
chámase a mostra que po-
deremos contemplar no
Museo do Pobo Galego.

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

■ MÚSICA

GOLDEN SMOG
A banda norteamericana vai
tocar o vindeiro mércores
13 ás 22 h. na sala Capitol.
Entrada anticipada á venda
por 18 euros en Gong, Tipo
e A Reixa de Santiago; Por-
tobello e Noni´s na Coruña;
e Elepé e Honky Tonk en Vi-
go, ou por 22 na billeteira.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Antoni Ros Marbà terá a ba-
tuta este xoves 7 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia, nun
concerto no que acompañará
o frautista Patrick Gallois e
no que se vai interpretar pezas
de A. Dvorák, K. Penderecki
e P.I. Chaikovski. No mesmo
lugar, o vindeiro xoves 14,

baixo a dirección de Maximi-
no Zumalave e con Thomas
Indermühle co óboe, escoi-
taranse obras de O. Vázquez,
R. Strauss e A. Dvorák.

PABLO CASTAÑO
CUARTETO
O grupo de jazz dá un con-
certo o martes 12 ás 23 h.
no Dado Dadá. A continua-
ción tamén haberá unha re-
pichoca.

■ TEATRO

CÍRCULO
Podemos ollar a adaptación
da obra de Suso de Toro, re-
alizada por Teatro de Nin-
gures, este xoves 7 e venres
8 ás 21 h. no Principal.

JEAN PAUL
A compañía Belmondo es-
trea o seu novo espectáculo
desde o xoves 7 ao sábado
9 ás 22 h. no teatro Galán.

TÍO VANIA
A sala Nasa acolle a repre-
sentación da coñecida peza
de Chéjov da man da Fac-
toría Teatro, desde este xo-
ves 7 ao sábado 9 e do xo-
ves 21 ao sábado 23 ás 22 h.
Entrada á venda por 8 euros
(por 5 a estudantes e para-
dos e por 2,5 para socios).

MUNDOS CONTADOS
Teatro de títeres para todos
os públicos o domingo 10
ás 12:30 na sala Yago por
Talía Teatro.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MURAIS
Mostra de Miguel Carba-
llo na galería Trisquel e
Medulio, até o 23 de abril
(mañás de 10 a 13 h. e tar-
des de 17:30 a 21 h., do-
mingos e festivos fecha).

VVigoigo
■ ACTOS

LORENZO VARELA.
VIDA E OBRA
Libro de Carlos L. Ber-
nárdez que será presentado
estes venres 8 ás 20 h. no
Sla;on de Actos do MARCO

e no que, ademais do autor,
participarán Manuel For-
cadela e Manuel Bragado.

MOBILIDADE URBANA
PARA TODOS
Xan Duro, pertence a
ADEGA, vai estar dando
unha charla este domingo
10 ás 19 h. na Cova dos Ra-
tos (Romil 3, baixo).

AS CONVERSAS
DO AXEXO
O ciclo de conferencias e me-
sas redondas sobre temática
mariña que se celebra no Mu-
seo do Mar conta, este xoves
7 co arqueólogo Miguel San
Claudio Santa Cruz, que fa-
lará sobre Arqueoloxía sub-
marina en Galiza: os nau-
fraxios. O xoves 14 será o
xefe do Centro de Coordina-
ción de Salvamento Maríti-
mo de Vigo José Mª Suárez-
Llanos Galán, quen fale de
Novos ollos, novos vixías. O
sistema de salvamento e so-
corrismo.

■ EXPOSICIÓNS

A MIRADA DE GOYA
Inaugurase este xoves 7 ás 19
h. no Museo Municipal Qui-
ñones de León (Castrelos).

LAXEIRO
O centro de arte Alpide aco-
lle esta mostra sobre a súa
obra gráfica até final de abril.

J.C. ENSEÑAT
Na Casa da Xuventude,
desde o martes 12 ao venres
22 de abril poderemos ollar
as obras de banda deseñada,
bosquexos a lapis, ilustra-
cións, pinturas, fotografí-
as,e montaxes dixitais crea-
das por este xove artista.

SILVERIO RIVAS
O C.C. Caixanova aco-
lleunha mostra deste artista
até o 8 de maio.

VIVIR NO ESPAZO
Até o 17 de abril, na sala I
do C.S. Caixanova; na sala
II podemos ollar unha re-
trospectiva de Virxilio titu-
lada Dos décadas de jazz
‘Em Streckstrump’; e desde
este xoves 7 e até o 1 de
maio a sala III acollerá unha
retrospectiva de Eiravella.

FUNDACIÓN CUME
Esta asociación paro o de-
senvolvemento de culturas e
pobos quere achegar aos vi-
sitantes os seus programas

de voluntariado a través des-
ta mostra de fotografía que
podemos ollar até este ven-
res 8 na Casa da Xuventude.

ALEXANDRE SANTORIO
Espazos transitorios é co-
mo titula a súa mostra sobre
as imaxes que o propio te-
rritorio xera no ámbito do
deseño, fotografía, vídeo,
gráfica, adoptando unha
perspectiva artística de tota-
lidade. Na Casa Galega da
Cultura até o 24 de abril.

TONO CARBAJO
Mostra a súa obra máis re-
cente na galería Vgo até o 5
de maio.

SILVERIO RIVAS
O C.C. Caixanova acolle des-
de este xoves 7 e até o 8 de
maio unha mostra do artista.

CESTOS DO MAR
Até o 17 de abril, no Museo
do Mar, podemos contem-
plar unha mostra de cestería
relacionada co mar, ade-

IV ENCONTRO DE MÚSICA
TRADICIONAL GALEGA DE
ALCOBENDAS
Os participantes deberá levar traxes tra-
dicionais; as gaitas non poden ser as
chamadas marciais, senón tradicionais;
a pecusión debe ser de pelello. A partici-
pación deberase confirmar por fax no
916 515 646 ou npor internet en xuntan-
za@xuntanzadealcobendas.com e hri-
co1@telefonica.net antes do 20 de abril.
Os participantes de fóra da Comunidade
de Madrid que desexen pasar a noite en
Alcobendas terán que confirmalo a can-
da a inscripción, sendo de balde, pero
deberán traer saco de dormir. Para reali-
zar o pasacorredoiras concentraranse ás
17:30 na Praza Mayor (Gran Manzana)
o 30 de abril, onde se encontra o Conce-
llo, previamente comunicaráselle a orde
de actuación (Xuntanza será a derradei-
ra en facelo). O tempo de actuación será
de 20-30 min. Pecharase o acto coa in-
terpretación do Himno Galego por todos
os participantes.

XXII CONCURSO DE CONTOS
PARA A MOCIDADE
A Agrupación de Libreiros e a Casa da
Xuventude de Ourense organizan este
certame, de gran tradición, no que poden
participar todas as persoas de entre 14 e
30 anos que o desexen, con un ou varios
relatos, de tema libre, orixinais e inéditos,
e escritos en lingua galega. Os traballos
terán unha extensión mínima de seis fo-
lios e vinte e cinco como máxima, meca-
nografados a duplo espazo e por unha soa
cara, e entregaranse, ou enviaranse por
correo, antes do 26 de abril na Secretaría
da Casa da Xuventude, rúa Celso Emilio
Ferreiro 27 - Ourense, nun sobre pecho

no que figurará o pseudónimo e o texto
“menor de 18 anos” de ser o caso. No in-
terior aportaranse os dados do autor, títu-
lo do conto e fotocopia do documento de
identidade, pregándose o envío dunha
versión informática do texto, ben nun dis-
co en formato word ou compatíbel, ben
por correo electrónico a casa@casa-
xou.com. Establécese un primeiro premio
de 750 euros e catro accésit de 180, dos
que un recaerá necesariamente nun parti-
cipante menor de 18 anos.

II CERTAME LITERARIO
CONCELLO DE AMES
Para participar chega con presentar un
escrito en lingua galega, inédito e de
temática libre. Entregarase por cuadri-
plicado, mecanografado a duplo espa-
zo, cunha extensión mínima de 2 páxi-
nas e máxima de 6; para a modalidade
de poesía o mínimo son 20 versos e o
máximo 50. Só se admite un traballo
por persoa en cada modalidade e debe-
rán entregarse antes do 22 de abril nun
sobre fecho, en cuxo remite apareza a
modalidade na que participa (narrativa
ou poesía) así como o pseudónimo do
autor e a categoría na que participa. Os
datos dos autores irán nun sobre fecho.
Para cada modalidade establécense 3
categorías e tres premios dentro de ca-
da unha delas: a 1ª vai até os 14 anos e
os premios son de 90, 60 e 30 euros; a
2ª categoría vai dos 14 aos 18 anos,
con premios de 120, 90 e 60 euros; e a
3ª categoría abrangue os maiores de 18
cunha dotación de 180, 120 e 90 euros.
Os premios van entregarse nun acto
público o 17 de maio. Máis informa-
ción en normalizacion@concellodea-
mes.org.

XIII CERTAME MANUEL
LUEIRO REY
O Concello do Grobe, xunto con Sotelo
Blanco Edicións, promoven este premio
de novela curta para honrar a memoria
desta figura así como fomentar a promo-
ción da literatura galega e os seus auto-
res. Poderá participar calquera persoa,
sen distinción de idade ou nacionalidade,
que presente os seus textos en lingua ga-
lega, conforme á normativa vixente. Os
traballos, que deberán ser orixinais e iné-
ditos, terán unha extensión mínima de
sesenta páxinas e máxima de 120, tama-
ño DIN A4, de mil oitocentas matrices
cada páxina aproximadamente. Do texto
enviaranse 5 copias baixo lema, antes do
15 de agosto de 2005, a XII Premio Ma-
nuel Lueiro Rey Concello do Grobe,
Praza do Corgo s/n, 36980 O Grobe
(Pontevedra), coas que se axuntará un
sobre pecho no que figuren fóra o lema e
título e que conteña o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así como o
título do libro. Máis información en cer-
tamelueiro@culturaogrove.com.

SAFARI FOTOGRÁFICO
A agrupación cultural coruñesa Alexan-
dre Bóveda ten aberto o prazo de inscri-
ción para este roteiro, que os levará a
percorrer, os vindeiros días 16 e 17 de
abril, o occidente asturiano, visitando a
casa museo do Marqués de Sargadelos,
Vilanova de Oscos e, logo dunha rota de
6 km, pernotar en Taramundi, para facer
ao día seguinte un percorrido de 14 km
pasando por varios museos etnográfi-
cos. Máis información e inscricións di-
rixirse no local da asociación, na rúa
Olmos 16-18, 1º andar da Coruña, de
luns a venres de 16:30 a 20:30 h. ou, no

mesmo horario, no telf. 981 200 869.

III PREMIOS AGRARIOS
Con estes galardóns a Consellaría de Po-
lítica Agroalimentaria e Desenvolve-
mento Rural pretende recoñecer e valo-
rar ás entidades e aos profesionais que
traballan a prol do sector agroalimenta-
rio. Para isto estabelecen 7 modalidades
de participación: Premio ao Labor In-
formativo e/ou Divulgador, para os me-
dios de comunicación escrita, radio, te-
levisión e internet; mellor Traballo de
Investigación ou Experimentación so-
bre temas agroalimentarios de interese
para Galiza; Muller Rural Emprende-
dora; Iniciativa de Agricultor Novo, di-
rixida a persoas menores de 40 anos, re-
sidentes en Galiza e que leven máis de 3
anos incorporados á actividade agraria
desenvolvendo iniciativas de moderni-
zación da nosa agricultura; Entidade
Asociativa Agraria; Calidade Alimen-
taria; e Distinción Honorífica, para
aquelas persoas ou entidades que, de
xeito relevante, dirixiran a súa activida-
de cara ao mundo agrario ou alimentario
galego. Para cada categoría concédese
un premio de 3.000 euros, e para partici-
par os interesados deben presentar as sú-
as solicitudes, aportando a documenta-
ción correspondente, antes do 31 de
maio, na Consellaría de Política Agroa-
limentaria e Desenvolvimento Rural, si-
ta no Edificio Administrativo San Cae-
tano, 15771 de Santiago de Composte-
la, ou a través de calquera dos procede-
mentos previstos na Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das
administracións e do procedemento ad-
ministrativo común. Máis información
no teléfono 981 540 023.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE PESCA E ASUNTOS
MARÍTIMOS

Regúlase a concesión de axudas para o desenvolve-
mento nas zonas dependentes da pesca de pequenas
empresas de servizos, turísticas e artesanais de activi-
dades produtivas vinculadas ao mar. As actuacións que
poderán acollerse a estas axudas serán aquelas que te-
ñan por finalidade: a construción de novas instalacións
ou a modernización das existentes cando implique a

instalación de novos equipamentos e maquinarias; a
adquisición  e instalación de maquinaria e equipamen-
tos novos precisos para o desenvolvemento da activi-
dade e non supoña a reposición do existente así como
a adquisición de vehículos novos de uso industrial. Po-
derán ser beneficiarias as persoas físicas e xurídicas le-
galmente constituídas como empresas e que represen-
ten microempresas que non teñan máis de dez traba-
lladores, cun volume de negocios non superior a dous
millóns de euros. As solicitudes deberán presentarse
antes do 26 de abril de 2005.♦

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

Primeira
retrospectiva
europea do

artista
venezolano

Arturo
Herrera no

CGAC de
SANTIAGO.

A Casa da
Xuventude
viguesa
alberga
unha mostra
de banda
deseñada de
Juan Carlos
Enseñat.



mais da proxección do do-
cumental, en pase continuo,
Cestos do mar de Vigo, de
26 min de duración.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Até o 19 de xuño poderemos
contemplar as creacións des-
te artista no Espazo Anexo
do MARCO. Esculturas de
turba, fotos de obras, espazos
abandonados... nos que apa-
rece a súa figura ou de si
mesmo co corpo deformado.

ESPAZO INTERROMPIDO
Mostra colectiva na galería
Chroma (Florida 34 baixo)
até o 13 de abril, de martes
a sábados de 18 a 21:30 h.

AS VISIÓNS
DESDE OS FAROS
É a mostra que podemos coñe-
cer de visitar o Museo do Mar,
onde estará até  17 de abril.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amo-
sa, na Fundación Laxeiro
até o 15 de maio, o seu pro-
xecto Coexistencias pacífi-
cas, no que valéndose de
soportes fotográficos, de-
buxos dixitalizados e a pro-
xección dun vídeo, nos fala
da súa preocupación pola
relación do individuo con-
temporáneo cos medios de
comunicación de masas.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica exhíbense até o 5 de
xuño na planta baixa do
MARCO.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
A planta primeira do Cen-
tro Social da entidade aco-
lle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que des-
tacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha
mostra sobre o Panorama
da arte brasileira, formada
por 57 obras en todo tipo de
soportes, como instala-
cións, intervencións, ob-
xectos, pinturas, gravados,
esculturas, videos, etc...
concebidas a partir da idea
do desarranxo artístico de
estruturas, materiais, da di-
mensión formal ou do con-
tido das mesmas.

■ MÚSICA

HOOD
O cuarteto inglés de Leeds,
despois de superar os seus
pasos polo indie rock, o post
rock e a indietrónica, presen-
ta Outside closer, o seu sépti-
mo traballo, unb disco tran-
quilo, orgánico, cun son
compacto que parece máis
arraigado no folc psicodélico
británico dos 70 e no espírito
do último Matt Elliott, o
mércores 13 ás 16 h. no tea-
tro R. Vidal Bolaño da Cida-
de Universitaria, xunto con
Thalia Zedek e Molasses.

BUDAPEST
Despois de converterse nun
dos grupos revelación do
2003 co seu álbum de debut,
esta banda chega o vindeiro
xoves 14 ás 22:30 h. á Igua-
na Club, para presentar o seu
novo traballo Head Towards
The Dawn. Budapest arrisca
neste segundo álbum, aínda
que non renuncia ás melodí-
as frescas e emotivas que ca-
racterizaran o seu primeiro
traballo, Too Blind To Hear.
Quen queira gozar do pop de
corte clásico con derivacións
épicas non pode perderse es-
te concerto. Na mesma sala
tocan o venres 15 ás 00:30 e
por 6 euros as bandas High
Sierras e Los chicos; e o sá-
bado 16 ás 00:30 gozaremos
do punk de El Último Ke
Zierre (entrada anticipada 8
euros e 10 o día do concerto).

RTV RUMANA
O martes 12 ás 20:30 h. no
C.C. Caixanova vai dar un
concerto a excelente Or-
questra Sinfónica Na-
cional, dirixida por Inma
Shara, e na que participará
como solista a reputada vio-
linista Cristina Anghelescu.

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

SOLOS
Este venres 8 e sábado 9
poderemos ollar a Pablo
Coello e Paulo Raposo no
teatro Ensalle, cun espectá-
culo no que haberá música
acústica, electrónica e ví-
deo instalación.

MADAME ET
MONSIEUR
A compañía Leandre &
Clare presenta este espectá-
culo inspirado no cinema
mudo, no que une o clown,
a danza e a música en direc-
to, este sábado 9 ás 22:30 h.
no C.C. Caixanova.

LA CALUMNIA
O vindeiro xoves 14 ás
20:30 h. poderemos ollar

no C.C. Caixanova esta
peza de Lilliam Hellman,
dirixida por Fernando
Méndez-Leite e protago-
nizada por Fiorella Falto-
yano e Cristina Higue-
ras.

VVilagarilagarcíacía
■ ACTOS

EMILIO X. INSUA
Este xoves 7 ás 20:30 na
libraría Arousa (Edelmiro
Trillo 18) presenta o seu
libro de poesía Acontece

ás veces a ternura, que
mereceu o premio Prados
Ledesma 03, do Concello
de Viveiro e que acaba de
editar Espiral Maior. Ade-
mais do autor intervirán o
poeta Carlos Negro, o
editor Miguel A. Fernán
Vello e o ilustrador Saúl
Otero.

■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALICIA
Podemos ollar esta mostra
de fotografía submarina no

Auditorio Municipal até o
domingo 24 de abril.

BarBarcelonacelona
■ ACTOS

ERNESTO
GLEZ. SEOANE
O decano da Facultade de
Filoloxía da U. de Santiago,
investigador do ILG e un
dos expertos que fixou a
normativa da concordia, fa-
lará sobre A estandariza-
ción do galego moderno:
debates arredor da norma

este venres 8 ás 19 h. no
Edifici Històric, aula 111
(Pati de Lletres) da Gran
Via de les Corts Catalanes
585. Organiza Filologies
Gallega i Portuguesa.

PorPortoto
■ MÚSICA

XV FESTIVAL
INTERCÉLTICO
Coa primavera chega outra
edición deste reputado
evento que este ano conta
con cinco sedes diferentes.
O festival continúa este xo-
ves 7 ás 21:30 h. no teatro
Tívoli do PORTO, co con-
certo da gaiteira galega Su-
sana Seivane, xunto cos
portugueses Quadrilha; o
venres 8 ollaremos aos lu-
sos Galandum Gulundai-
na e aos irlandeses North
Cregg; e o sábado 9 aos
Xarabanda e máis aos ir-
landeses Danú. Estes tocan
o xoves 7 en LISBOA, e o
venres 8 estarán na capital
os galegos Luar na Lubre.
O programa complétase cos
concertos de Quadrilha o
venres 8, e de North Cregg
o sábado 9 en ARCOS DE
VALDEVEZ; e cos de Danú
e Luar na Lubre en MON-
TEMOR-O-NOVO neses mes-
mos días. Máis información
en www.discantus.pt.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gul-
belkian acolle a mostra fo-
tográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfo-
ses, até o 20 de xuño. No
CJAMP están os deseños
de Ana Hatherly até o 20
de xuño; e as gravuras de
Mully Possoz até o 13 de
xuño. De 10 a 18 h, fecha
as segundas feiras.♦

EXERCICIOS E ALCUMES
EN GALEGO
www.xente.mundo-r.com/anvi

Páxina de Anxo González Guerra e Vito-
ria Ogando Valcárcel que inclúe unha se-
rie moi ampla de exercicios de galego,
ademais dunha lista de pseudónimos do
noso idioma. Extraída de dous textos pu-
blicados por Xerais, dos que son autores
os promotores da páxina.♦

AA RedeRede
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■ Xa tes un novo medio de comuni-
cación ao teu alcance na rede gale-
ga: www.xente.mundo-r.com/arrouta-
da. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arrouta-
dainforma@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, lu-
minoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ Véndese apartamento no antigo Gran
Hotel de Mondadiz. Tefl. 986 211 287.

■ Véndese piso de 120 m2 en Vivei-
ro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamen-
to ao carón da praia, con terraza e vis-
tas ao mar, completamente equipado pa-
ra 4 persoas. Semana Santa 300 euros,
1ª quincena de xullo 420 e a 2ª, 500. Dis-
poñíbel todo o verán. Interesados chamar
ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, piná-
culos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.

■ Clases de Ikebana (arte floral xapo-
nés) en Santiago ou na Coruña, para
descubrir unha forma distinta de valorar
as flores e a natureza. Telf. 654 834 280.

■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf.  616 870 908.

■ Alugo piso na Coruña de 100 m2, to-

dos os cuartos con vistas ao mar, total-
mente equipado e reformado, por 500 eu-
ros ao mes. Perguntar por Xulia no 660
278 534 ou, ás noites, no 981 606 273.

■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación ou
Montaxe para sá de arte, colexio, museo,
etc. Elementos estruturados en ángulo
recto. Materia-soporte de madeira tratada
con xeso. Aplicación de cores polo proce-
dimento de action painting. Técnica mixta
con aglutinación de pó de mármore. A ins-
talación conforma un recinto con pequeno
corredor de aceso. Para os nenos: as tá-
boas permiten ver, desde dentro, o que hai
fóra. Telf. 986 482 540 (Xesús).

■ 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.

■ 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 rural,
perto do nacemento do río Miño. Tres
cuartos dobres con baño, cociña, cale-
facción e 10.000 m2 de finca. Fins de se-
mana ou temporada. Telf. 982 331 700,
686 753 105 ou www distridido.com

■ 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A mirada de
Goya é a

mostra que
podemos

contemplar
no Museo

Quiñones de
León de

VIGO.

Budapest
toca o
próximo
xoves 14
na Iguana
de VIGO.

O grupo
portugués
Roldana
é un dos
grupos que
participa
no Festival
Intecéltico
do PORTO,
no que,
tamén, hai
representa-
ción galega
e irlandesa.
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Máis da metade da
poboación non
simpatizaba con

Wojtyla. Non se trata da
Igrexa, senón deste Papa. O
eco nos medios foi distinto.
Unha cobertura acrítica,

uniforme. A evidencia é ou-
tra: Wojtyla, folclores me-
diáticos e papamóbil aparte,
era de dereitas, moi de de-
reitas. Privilexiou os secto-
res da Igrexa máis sectarios
e fundamentalistas. Conde-

nou os restos do Vaticano II
ás catacumbas. Era un actor,
como Reagan, pero o seu fi-
nal está cheo de patetismo e
incredulidade, digan o que
digan os seus seguidores na-
turais e os das dúas caras.♦
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Polacos
XOSÉ A. GACIÑO

Os polacos e, sobre
todo, as polacas
que traballan na

recollida do morango na
provincia andaluza de
Huelva organizan estes dí-
as misas –cos seus propios
curas polacos, para que to-
do quede como na casa–
pola alma do seu papa po-
laco, aquel que lles axu-
dou, ou lles incitou, a loitar
contra o réxime comunis-
ta, con tal eficacia que,
efectivamente, consegui-
ron que caese a burocracia
ditatorial pero tamén a es-
trutura social proteccionis-
ta, mesmo paternalista,
que lles aseguraba unha
mínima subsistencia xeral.
Agora esa subsistencia te-
ñen que buscala pola Eu-
ropa Occidental adiante,
disputándolles a africanos
e latinoamericanos os pos-
tos de traballo máis duros
e peor pagados, sempre en
precarias condicións labo-
rais. E menos mal que, cos
seus cabelos loiros e os
seus ollos azuis, poden li-
brarse dos desprezos racis-
tas que ás veces teñen que
soportar árabes, indios e
negros (mesmo os negros
millonarios que xogan ao
fútbol).

Xa sabían que o para-
íso comunista non exis-
tía. Agora van aprenden-
do que tampouco hai pa-
raísos capitalistas. O pro-
pio papa polaco lamenta-
ba que a derrota do co-
munismo materialista
deixara, como única al-
ternativa de organización
económica, o capitalismo
non menos materialista (e
ademais insolidario). Pe-
ro non parece que lle im-
portase tanto porque non
despregou ningunha cru-
zada anticapitalista do
calibre da que montou
para mobilizar os católi-
cos polacos contra a ou-
tra alternativa. 

(Un apuntamento ne-
cesariamente demagóxi-
co: non tivo inconvenien-
te en lle dar a comuñón
en público a ditadores
sanguinarios non arre-
pentidos como o chileno
Pinochet e o arxentino
Videla, e en cambio
abroncou publicamente o
sacerdote nicaraguano
Ernesto Cardenal por ser
ministro dun goberno re-
volucionario e non dita-
torial)

Quizais cando pasen
os ecos do grande espec-
táculo emocional e das
unanimidades de consi-
deración que se gardan
cos mortos, poida haber
un momento para rebai-
xar euforias liberadoras e
facer reconto dos pasos
adiante, dos retrocesos e
dos labirintos que algúns
lle fan percorrer ao mun-
do para enaltecer os seus
rancios dogmas.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

MAR BARROS
Actriz veterana da escena gale-
ga e fundadora da compañía
Lagarta, lagarta, Rosa Álvarez
acaba de ser galardoada co
premio de teatro María Casares
á mellor actriz principal polo
seu papel en Fobias. Na con-
versa non perde ocasión para
falar de Alex Sampaio, director
d’A boa caligrafía, coa que reci-
biu en Guijuelo o premio á me-
llor actriz. “É un proxecto moi
bo pero estas cousas non saen”.
Agora está en Madrid traba-
llando nun novo espectáculo.

Felicidades polo premio. Nun-
ca perder os nervios estivo tan
ben valorado.

Compartilo con tres compa-
ñeiras de Fobias é primeiro unha
sorpresa. Fíxome unha ilusión
especial, tal vez porque estou en
Madrid. Se cadra non ter que re-
collelo, que se pasa francamente
mal, axudou algo.

O seu xa é un rostro coñeci-
do da escena galega, mais ago-
ra empeza a ser tamén vetera-
na nos Casares. Sabe igual a
segunda xerra?

Sabe. Cando me deron a pri-
meira en 2002 tamén me fixo
moita ilusión. Nas dúas ocasións
recibino por traballos cos que me
sentín moi satisfeita e iso xa era
un premio. Así que isto venme re-
galado a maiores. Non sei se me
estou poñendo un pouco modesta.

Esta é a primeira vez que
optan a un mesmo premio tres
actrices da mesma compañía.
Como o levaron?

Estupendamente, porque de
súpeto era premiar todo o espec-
táculo. E sospeito que a cuarta
non entrou porque só se pode se-
leccionar a tres actrices. 

Houbo apostas?

Pois é que estamos todas fóra
menos Iolanda Muíños. Eu tiña
clarísimo que o ía levar outra, así
que a aposta foi en todo caso co-
migo mesma. Pero as cousas
funcionan así, cando pensas que
non o vas levar, vai e che toca.

Pero habería ciúmes?
Non, non. Calquera das tres

temos claro que un premio é un-
ha cousa máis, e que o importan-
te é o traballo de cada día. O ver-
dadeiro premio é ter o luxo de fa-
cer teatro, porque, aínda que di-
cías antes que son coñecida, es-
tou moitas veces no paro. 

Que pensa que fixo abalar a
balanza, non sería que vostede
é a xefa?

(Risas). Supoño que fixen al-
go diferente.

Fobias é unha historia cun
asasinato, misterio, teimas,
amantes... semella unha pelí-
cula de Hitchcock.

Non che podo contar a historia
porque senón desvelo a sorpresa,
pero si che digo que son catro mu-
lleres de catro estratos sociais di-
ferentes con diversas fobias. Están
a tratamento e todas manteñen un-
ha relación co psiquiatra.

É apta para maniáticos?
É totalmente apta e ademais

conveniente. As fobias son, en defi-
nitiva, un pouco o medo que a xen-
te ten a algo que pasa na sociedade. 

Ernesto Chao na produ-

ción, Mabel Rivera como axu-
dante de dirección e vostede
como actriz. Só falta que me
diga que a idea xurdiu toman-
do un café no “Bar Suízo”.

(Risas) Pois nada que ver con
Pratos combinados. Ernesto
máis eu formamos Lagarta, la-
garta hai catro anos e Mabel es-
tá casualmente na dirección, por-
que sempre que podemos conta-
mos con ela.

Comentaba que fundou La-
garta, lagarta con Ernesto Chao,
por que deciden dar o paso?

Pensamos que era bo que hou-
bese unha compañía só de actores
que collese as propostas que non
tiñan cabida noutro sitio.

E o do nome?
Coidamos que podíamos ter

un pouco de meigallo ao ser dous
actores con moito bagaxe empe-
zando unha nova historia. Por iso
lagarta, lagarta, meigas fóra! A
xente quedou co nome, e rise can-
do o escoita. Non sei se acertaría-
mos moito nas noutras cousas,
dende logo no nome si. (Risas)

Cales serían, na vida real as
fobias de Rosa Álvarez?

Debo ter moitas, pero unha
manía sería a orde e outra a dúbida. 

E as filias? 
Estar cos amigos, especial-

mente agora que estou en Ma-
drid. Tamén me gusta moito co-
ñecer novos compañeiros porque
aprendes e porque te valoran
doutro xeito. En Galiza o coñe-
cemento persoal moitas veces
escurece o traballo.

Cine, teatro ou televisión?
Por orde: teatro, cine e tele-

visión. 
Cando a volveremos ver?
Estase a pasar Libro de Fami-

lia, a serie de TVG, e sei que an-
do por aí. E o catro de xuño repre-
sentamos Fobias en Ortigueira.♦

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.

Rosa Álvarez
‘En Galiza coñecémonos tanto que non nos valoramos’
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