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CATRO MOZOS MORTOS DUNHA MESMA PARROQUIA.
As alarmas polos accidentes de tráfico tardaron moito en soar. A cul-
tura do automóbil forma parte da ideoloxía dominante e dos intereses
das grandes empresas que manexan a economía mundial. É necesa-
rio, polo tanto, enfrontar o problema desde a realidade, apostando po-
la súa transformación. Afirmar, como fai Manuel Fraga, que se a esas
horas os mozos estivesen na cama non pasaría nada é moi grave pa-
ra un gobernante polo que ten de desprezo ás vítimas e de incapaci-
dade para tentar pórlle remedio, como é a súa obriga. A principal res-
ponsabilidade é dos gobernantes, aliados necesarios para a implanta-
ción desa cultura onde o divertimento vai xunguido ao automóbil.
Non souberon transmitir unha nova concepción e un uso racional,
mesmo normativo, do que significa o tráfico e as súas normas, cre-
ando unha educación que ensine e fomente o cumprimento do códi-
go de circulación. Tampouco foron quen de modernizar as estradas e
pistas ao uso e potencias das novas máquinas; por iso Galiza está á
cabeza dos accidentes nos que as vítimas unhas veces son os auto-
mobilistas e outras os peóns. A transformación tampouco se pode re-
alizar sen a implicación da comunidade escolar, pero, sobre todo, é
necesario que os pais non só tomen conciencia desta auténtica epide-
mia, senón que teñen que ser membros activos no auténtico cambio
cultural que se precisa para minguar a súa grave incidencia.♦

AS CARTAS DO DESTINO
X.M. Núñez Seixas / Raúl Soutelo

PREMIO
MANUEL MURGUÍA 2002.
Unha correspondencia de
máis de duascentas cartas
que reconstrúen a historia
dunha vida de emigrantes
galegos en América.
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Castelao Bragaña, candidato do PP

‘Na Arxentina podo votar
por 200’

Francisco Nogueira,
emigrante galego
en Suíza e colaborador
de A Nosa Terra.
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“Eu mañá vou ao correo... Son
amigo dun do correo, agarro unha
saca de sobres, lévoa para casa e
voto por cen ou douscentos”. Quen
así falaba era Xosé Manuel Caste-
lao Bragaña, que, en calidade de
presidente do Consello Xeral da
Emigración, compareceu con esa
declaración na Comisión de Emi-
gración do Parlamento galego na
lexislatura que agora remata.
Posteriormente, o dez de febreiro
deste ano 2005, o conselleiro de
Emigración, Aurelio Miras Portu-
gal, comparecía no pleno do Parla-
mento galego para dar conta do vo-
to emigrante e referíase ás palabras
de Castelao Bragaña, pondo en en-
tredito as súas afirmacións: “dixo
que no tema da votación alguén se
podía facer cunha saca; o que non
dixo é quen, pero ao mellor tería
que dicir quen, se iso foi certo”.

Agora, Miras Portugal ten un-
ha boa oportunidade de preguntar-
lle a Castelao Bragaña quen era a
persoa que se podía facer cunha
saca do correo, porque os dous
son candidatos do PP nestas elec-
cións autonómicas do 19 de xuño.
Bragaña ocupa o número nove da
lista do PP pola Coruña e Miras
Portugal o sexto por Ourense.

En calquera caso, ante a evi-
dencia da posibilidade de mani-
pulación do voto por correo, até
o PP hoxe fala con máis cautela
que como o fixo no seu momen-
to Miras Portugal. Así, o PP ci-
tou a necesidade de “evitar pica-
rescas”, o PSOE de “atentado á
democracia” e BNG de “escán-
dalo denunciado durante quince
anos”. Todos sinalan a necesida-
de de cambiar a lei pero non to-
dos o fan coa mesma precisión.

A responsábel de emigración
do BNG, Ana Miranda, coñece por
experiencia propia como se pode
manipular o voto na diáspora. “Vi-
vo en Bruxelas e tenme pasado de
ir votar ao consulado e non atopar

unha urna, senón verme diante dun
lugar no que depositar o voto, sen
vixilancia nin nada, de forma que
os votos eran totalmente manipulá-
beis”, explicou Miranda, que nes-
tas eleccións concorre no posto nú-
mero sete da candidatura naciona-
lista por Pontevedra.

Os nacionalistas reclaman
desde hai quince anos que o “vo-
to dos residentes ausentes teña as
mesmas garantías que aquí, que
sexa libre, en igualdade de con-
dicións, porque se a diáspora ten
as mesmas obrigas, tamén ten
que ter os mesmos dereitos que
os residentes non ausentes”, si-
nalou Ana Miranda.

O BNG pediu que se cambie a
Lei Orgánica do Réxime Electoral

Xeral pero, en tanto non se fai, de-
mandou que aumenten as garantías.
“Queremos que nesta consulta non
se poda votar en
sedes dos partidos,
como pasa na do
PP na Arxentina, e
imos negociar co
Uruguai para que
no voto por correo
esixan, ademais da
certificación cen-
sual, que se identi-
fiquen os votantes
co DNI ou o pasa-
porte en regra”.
Son unhas garantías parciais, para
salvar unha situación que mellorou
algo pero que aínda está inzada de
irregularidades e que só desapare-

cerá por completo cando se modifi-
que a lei e haxa que votar unica-
mente en colexios electorais. “É

certo que o Censo
de Residentes Au-
sentes foi depura-
do e caeron cinco
mil persoas que xa
faleceran ou que
xa non estaban na
emigración, pero
queremos que se
depure cada mes e
que desapareza o
voto por correo pa-
ra pasar a votar en

colexios electorais, con urnas e con
observadores”, sinalou Ana Miran-
da, que tamén lembrou que “hai in-
fraestrutura de sobra nos principais

focos da diáspora”.
A portavoz de Emigración do

Partido dos Socialistas de Gali-
za, Marisol Soneira, indicou que
nin sequera era necesario que
Francisco Nogueiras votase de-
zasete veces “para que se demos-
tre que o sistema é un escándalo;
no seu día Xosé Manuel Caste-
lao xa o denunciou no Parlamen-
to, cando dixo que na Arxentina
por un puñado de dólares podía-
se comprar unha saca de votos”.

A deputada socialista, conce-
lleira en Camariñas e número
seis na lista do PSdeG-PSOE na
Coruña, lembrou que o seu parti-
do pediulle aos familiares de re-
sidentes ausentes que faleceron

N
º 

1.
17

5 
●

D
o 

12
 a

o 
18

 d
e 

m
ai

o 
de

 2
00

5 
●

A
no

 X
X

V
III

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, César Lorenzo Gil, Mar Barros,
Rubén Valverde, Paco Vila Barros
(Fotografía), Perfecto Conde.

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe, 
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
Manuel Rivas, Carlos Aymerich.

SOCIEDADE: X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

ECONOMÍA: Manuel Cao, X.F. Pérez Oia,
Xosé García.

PENÍNSULA: G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.

MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

DEPORTES: Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso López

Pazos, X.M. Eyré Val, Xesús Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña,
Xesús González Gómez, Gonzalo Vilas,
Franck Meyer, Heitor Mera Herbello,
Xosé M. Buxán Bran, Marta Dacosta,
Xosé Valiñas, Damián Villalaín, Xerardo
Pardo de Vera, José Viale Moutinho.

FIN DE SEMANA: Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela, 
Xurxo F. Ledo, Francisco A. Vidal,
Antón Patiño Regueira, Rudesindo
Soutelo, Irmandade dos Vinhos, Xosé
Miranda.

LECER: Xesús Vaamonde Cid.

ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.

CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

Xosé Manuel Castelao Bragaña preside o Consello da Emigración e
vai de nove na lista da Coruña

Un candidato do PP denuncia que na Arxentina
calquera pode manipular o voto por correo

H. VIXANDE

En maior ou menor medida, todos os partidos coinciden en sinalar a necesidade de modificar a lexislación
en relación ao voto dos emigrantes e garantir que non se producen irregularidades. Difiren en como face-
lo, se prohibindo o voto por correo (BNG e PSOE) ou aumentando o control, como parece suxerir o PP.

Xosé Manuel Castelao Bragaña, á dereita, con Manuel Fraga e Jesús Caldera nunha reunión do Consello Xeral da Emigración.                                                                  AGN

PSOE e PP
opuxéronse en abril
á reforma da Lei
Orgánica do Réxime
Electoral Xeral.



que votasen por eles e que, ade-
mais de incluír a certificación
censual, engadisen no sobre o
certificado de defunción “para
demostrar a facilidade coa que se
comete esta irregularidade”.

Exemplos de manipulación

Entre os exemplos de manipula-
ción de voto citados por Marisol
Soneira está tamén a denuncia de
que en Venezuela un partido
compraba sacas de correos coas
certificacións censuais antes de
que chegasen aos votantes.

Entre os socialistas tamén
amosou a súa indignación pola po-
sibilidade de manipular o voto o
secretario de Comunicación e In-
formación da Comisión Executiva
do PSOE en Europa, Marco Ferra-
ra Ferrero. “Estas posibilidades de
«votar en lugar doutras persoas»
que menciona o artigo [de A Nosa
Terra] son alarmantes”, sinala
Marco Ferrara, que engade máis
adiante no mesmo comunicado
que “de verificarse tal repugnante
manipulación, estaríamos ante un
gravísimo atentado á democracia”.

Ante esta situación de mani-
pulación posíbel e probábel do
voto da emigración, os socialis-
tas amósanse dispostos a unha
modificación da lexislación pa-
ra, como sinala Marisol Soneira,
“cambiar o sistema e votar ex-
clusivamente en colexios electo-
rais”. A deputada socialista sina-
lou que “existe infraestrutura e
mesmo pódese estudar a posibi-
lidade de escrutar os votos no
mesmo sitio para saber os resul-
tados por cada zona”.

O voto da emigración preocu-
pa no PSdeG tanto polo despresti-
xio que padece como pola dimen-
sión do mesmo. “Aquí, na Costa
da Morte, o Censo de Residentes
Ausentes ascende ao 19% e nal-
gúns concellos de Ourense repre-
senta o 50% e é necesario que se
dean certas garantías que no resto
do censo si se dan”.

Demora nos cambios

Mais se os socialistas están a prol
de modificar o sistema, por que non
o fixeron aínda? O
sistema electoral é
unha competencia
do Estado e neste
momento o PSOE
Goberna en Ma-
drid, o que lle per-
mite levar adiante
os cambios nece-
sarios. A isto res-
ponde Marisol So-
neira indicando
que “a modifica-
ción da Lei Orgá-
nica de Réxime
Electoral Xeral re-
quire unha maioría
cualificada”. De
todos xeitos, a par-
lamentaria galega
sinalou que “moi
recentemente decidiuse no Congre-
so a creación dunha Subcomisión
que estude esta cuestión, agarda-
mos que serva para xerar ese con-
senso amplo que se precisa e que se
poda cambiar a LOREX”.

Sobre esta cuestión tamén se
pronunciou a responsábel de Emi-
gración do BNG, Ana Miranda, que
denunciou que o pasado 19 de abril
o PP e o PSOE botaron abaixo no
Congreso unha proposición do

BNG que pretendía a reforma da
LOREX. “O PSOE pretende adiar a
solución a este problema e deixalo
para despois das eleccións –dixo
Ana Miranda–; iso si, promete unha
subcomisión para despois dos comi-
cios e realizou unha depuración do
CERA. En xeral aos grandes parti-
dos non lles interesa moito cambiar
as cousas porque o sistema favorece
o bipartidismo”.

Xesús Gómez, emigrante en
Suíza, denuncia a manipulación
do voto na diáspora por procede-
mentos que van máis aló da su-
plantación do voto. “Aquí, o PP
nunca fixo unha campaña electo-
ral aberta –denuncia–, todo o máis
celébranse actos institucionais nos
que aparece un cargo do PP que
non pide directamente o voto, se-
nón que o suxire, para que despois
os seus axentes electorais sexan
os que orienten a quen votar”.

Nas eleccións de 2001, Xesús
xestionou co deputado do BNG
Carlos Aymerich a cesión dunha
sala dunha entidade galega para ce-
lebrar un mitin de Camilo Noguei-
ra. Denegáronlla para evitar a poli-
tización do centro, pero uns días
despois soubo que no mesmo audi-
torio por esas datas recibiu unha
homenaxe de despedida o daquelas
director xeral de Emigración, Au-
relio Miras Portugal, que deixaba o
cargo para presentarse ás eleccións
autonómicas.

O PP tamén pide cambios

O PP sumouse ás voces que de-
mandan cambios no sistema elec-
toral, aínda que non foi tan preci-
so como o BNG ou mesmo como
o PSOE. “O PPdeG entende que
en todas as partes do mundo exis-
ten a pé de urna delegados, apode-
rados ou interventores, figuras
que non existen no caso do voto
emigrante, por máis que pareza
lóxica a súa función á hora de
exercer un control sobre as sacas
do exterior”, sinalou este partido
nun comunicado, para matizar a
continuación que “disolto o Parla-
mento, a Xunta Electoral é res-
ponsábel de velar e de facer segui-
mento do proceso na diáspora co
fin de evitar picarescas e de pre-
xudicar aos galegos do exterior”.

O Partido Po-
pular reclama
“medidas máis
axeitadas para per-
feccionar o exer-
cicio do voto”, pe-
ro non precisou en
que modo nin si
está disposto a su-
primir o sistema
de voto por correo
e impulsar defini-
tivamente o voto
presencial en cole-
xios electorais,
aínda que o conse-
lleiro de Emigra-
ción, Miras Portu-
gal, sinalou que
reclamou ás em-
presas de correos

“absoluto rigor, total transparencia
e máxima celeridade” neste proce-
so, pois “quen exerceu o seu derei-
to en tempo e forma debe verse
amparado na súa efectividade”. As
palabras do conselleiro virían a
significar que, aínda que o PP ta-
mén reclama aumentar o control
do voto da diáspora para garantir
que non se manipula, non é parti-
dario de rematar co sistema de vo-
tación a través do correo.♦
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Vén da páxina anterior

Francisco Nogueiras foi a per-
soa que votou por correo en
lugar de dezasete persoas nas
eleccións ao Parlamento euro-
peo do 13 de xuño de 2004.
Nesta entrevista conta como
foi posíbel e por que o fixo.

Cando un examina os deza-
sete votos, atopa algúns deles
en Granada. Como é isto?

O sistema préstase a que
se vote por correo no estran-
xeiro suplantando a xente de
todo o Estado. Cando falei co
periódico para ver de votar
moitas veces en lugar doutras
persoas e así demostrar a fra-
xilidade na seguridade deste
sistema, contactei con varios
amigos e coñecidos. Aquí
chegan moitos matrimonios
mistos, de galegos con xente
de fóra, e algúns dos que
aceptaron darme a súa certifi-
cación censual para votar por
eles eran de Granada.

Logo eles sabían o que ía
facer?

Naturalmente. Díxenllo.
De feito, acompañáronme tres
persoas que viron desde un se-
gundo plano como facía toda a
operación de votar por correo
e comprobaron que non tiven
que identificarme. Mesmo in-
vitara ao programa de televi-
sión xa desaparecido “Tele re-
vista”, que se emitía nunha
canle de Ticino. Non se atre-
veron a mandar un cámara
porque sabían que si se podía
votar por outros.

Por que o fixo?
Porque o sistema o permi-

te. Levábamos moitos anos
denunciando situacións como
esta. O sistema postal suízo é
o mellor do mundo pero non
recibiu instrucións para garan-
tir que a persoa que envía o
voto é a que figura na certifi-
cación censual. De todos xei-

tos, non se pode confiar a ou-
tro Estado e ao seu correo a
seguridade e o control do sis-
tema electoral no exterior. É
unha cuestión de soberanía.

Entón, que alternativa
cabe?

Votar nos consulados, nos
centros galegos, nas embaixa-
das, nas residencia de anciáns
de titularidade española... To-
do con mesas electorais con-
formadas legalmente, con pre-
sidente, vocais e interventores
como en Galiza. En Zürich te-
mos quince lugares nos que
localizar estas mesas. Des-
pois, o presidente de cada me-
sa pode levar as actas ao con-
sulado e de aí ir para Galiza
por valixa diplomática. Non é
tan difícil.

Ao mellor quedaba xente
sen votar.

Pode que colla a algunhas
persoas traballando nun hotel
de montaña na temporada de
inverno e que non poidan ir
votar, pero a maioría da xen-
te vive nas cidades, próxima
a un lugar onde pode haber
unha mesa.

Pero para iso hai que
cambiar a lei.

Pois si. Hai que cambia-
la, pero non é difícil, só hai
que copiar a doutros países
civilizados en Europa, onde
non se permiten as prácticas
de voto por correo desde o
exterior que se admiten no
Estado español.

Habería que ver como in-
terpretan isto os emigrantes.

Trátase de dignificar o vo-
to emigrante. Con estas prác-
ticas o voto emigrante está
desprestixiado, a xente en
Galiza pensa que os votos
que veñen de fóra están todos
manipulados porque a mani-
pulación, como vimos de de-
mostrar, é moi posíbel. Desta

forma, non quedaría dúbida
ningunha sobre a lexitimida-
de destes votos e a imaxe da
emigración melloraría.

A manipulación tamén é
posíbel en Galiza.

Non do mesmo modo nin
de forma tan intensiva. 

Vostede di que non cam-
biou o sufraxio que lle deron
dentro dun sobre as persoas
polas que votou.

Iso que máis ten? Votei por
eles, cando o voto é secreto, li-
bre e directo. Se me presento
nun colexio electoral da Coru-
ña con dezasete carnés de
identidade doutras tantas per-
soas censadas nesa mesa e tra-
to de votar por eles, non o van
permitir. Este caso sería o
mesmo que o de votar por co-
rreo no exterior no lugar de de-
zasete  persoas. A garantía de
que non se manipule o voto ten
que vir do sistema, non da ho-
nestidade do mensaxeiro.

Fala dun sistema electo-
ral que permite irregulari-
dades. Quen pensa que tira
máis partido das eleccións
na emigración?

O PP, que é quen ten os
medios. Ese partido libera a
15 persoas en todas as elec-
cións en Suíza, durante o pro-
ceso e antes del.

Os outros partidos que
din?

O Bloque apoia comple-
tamente a transparencia do
sistema, eu mesmo podo
acreditalo. Os representantes
do PSOE téñense manifesta-
do diante de min no mesmo
sentido.

E non ten medo de reali-
zar este tipo de denuncias?

Os documentos están na
caixa forte e despois de trinta
e cinco anos na emigración,
cun negocio da miña propie-
dade, non temo a ninguén.♦

Francisco Nogueiras
‘Votei dezasete veces
porque o permite o sistema’

XAN CARBALLA

‘As posibilidades
de «votar en lugar
doutras persoas»
que menciona
A Nosa Terra son
alarmantes’,
MARCO FERRARA,
secretario de
Comunicación
do PSOE-Europa



Vivimos nun mundo en fuxidía mudan-
za con cambios rápidos que nos obri-
gan a modificar instrumentos analíti-

cos e opinións nun proceso que dificulta a in-
terpretación. O sistema mundial capitalista
no que vivimos tende a transformar bens,
servizos, elementos da natureza, forza huma-
na de traballo, e toda forma de actividade so-
cial nunha mera mercadoría, cuxa última ra-
zón de ser é a de tirar un benefício.

As fronteiras da mercadoría están en verti-
xinosa expansión; os organismos vivos de to-
do reino, células, capacidade de reprodución
ou de duplicación, partes constitutivas (como
os seus órganos), saber científico, actividades
e produtos artísticos, servizos antes chamados
públicos como a educación a sanidade, os di-
reitos de retiro, todo o mundo social e da vida
en suma é hoxe obxecto do asalto dun capita-
lismo mundial globalizado. A cada máis im-
pugnado, o noso modo de vida vese erosiona-
do por un sistema que produce desigualdade e
explota a unha inmensa maioría de pobos iner-
mes ou sometidos, vítimas dunha totalidade
que non comprenden nin perciben co clarida-
de. Todos estes elementos conforman unha re-
alidade opaca e difícil de combater.

Os factores máis importantes da realidade
actual, como sistema socioeconómico son a cre-
cente mercantilización e o desprazamento da re-
alización do valor cara as últimas etapas da vida
económica, é dicír, até o que algúns economistas
chaman a demanda final de consumo. Estes
cambios da vida social son os vectores funda-
mentais de moitos movementos secundarios, co-
mo a financiarización da vida económica, a sub-
contratación, a deslocalización, a fragmentación
da forza de traballo, a inseguridade e medo co-
lectivo, a crecente desigualdade económica inter
e intra rexional, o diferente papel que xogan ac-
tores colectivos como Estados, empresas multi-
nacionais, organismos de gobernanza mundial
(FMI, OMC, OECD etc.) nun sistema político
nacional-global xerarquizado.  Lembrando a Ju-
lián Benda podemos afirmar que isto redundou
nunha crise de valores tradicionais que atinxe
moitos intelectuais e mentes privilexiadas e ilus-
tradas. Un claro exemplo do que digo déunolo o
grande biólogo estadounidense Charles Lewon-
tin en 1992: “Non coñezo ningún biólogo mole-
cular americano que non teña intereses financei-
ros en empresas de biotecnoloxía”. 

A degradación do corpo e a vida das víti-
mas corresponde ao ocaso espiritual e humano
do mal chamado mundo cristián de Occidente.
Como nos di Jean Marie Harribey no seu libro
A demencia senil do capitalismo semella cada
vez mais necesario escoitar a certos chamados
heterodoxos do marxismo, como Herbert Mar-
cuse que hai moito tempo insistiron en que o
socialismo era un modo de vida diferente “cua-
litativamente diferente e afastado do fetichista
incremento das forzas produtivas”. Forzas que
hoxe exalta hipocritamente o sistema e que xa

están transformadas en grande parte en algo
brutalmente destrutivo para a natureza e o mun-
do da vida humana. 

A este título de Harriberry, e ao seu libro Le
dévelopment soutenabel (o desenvolvemento sos-
tíbel, Paris Económica 1998) debe-
mos, dende un enfoque radical co
que me identifico, engadir a grande
cantidade de estudos aparecidos na
revista francesa Actuel Marx e na
saxonas Capital and Class e Histo-
rical Materialism (disponíbel esta
última en www.brill.nl.) Antes de
me mergullar nun curioso tema
amoralmente teratolóxico recomen-
do aos meus amigos participes nes-
tes temas, a lectura do libro de Joel
Kovel: The enemy of nature (o ini-
migo da natureza), Zed books 2002,
asi como o de James Ridgeway: It’s
all for sale (todo se vende) (Duke
Univ. Press 2004) que complemen-
tarán os escritos en castelán de J.
Foster (sobre a ecoloxia de Marx e
as eruditas, ambíguas, e  correctas
disquisicións contidas nos libros de
Martinez Alier, promocionado sabio
anglosaxón da ecoloxía española,
catedrático en España e cuxas teses evidentemen-
te non comparto. Recoméndolle presuntuosamen-
te aos meus amigos de Pontevedra que, como di-
cía Marx, “se eleven ao concreto” e ( se non o fi-
xeron) discutan o recente libro publicado no cen-
tro do Imperio polo seu autor J. Cherry titulado:
Kidney for sale by owner ( Proprietario vende o
seu ril) que leva un sustancioso subtítulo: órganos
humanos, transplantes e mercado. Este eminente
“especialista de bioética” está editado pola Uni-
versidade de Georgetown, (católica universidade,
subsidiada polo Goberno español, na que confe-
renciaron luminarias coma Ana Palacio e J. M.

Aznar) dinos que: “o mercado é mais xusto e
compatíbel coas tradicións occidentais, filosóficas
e relixiosas, que o actual sistema, baseado na ca-
ridade”. Acaridade compasiva e superior do mer-
cado fica aquí claramente trazada como imperati-

vo categórico social. Toda outra éti-
ca foi subsumida, ou devorada, po-
la reducionista tecnificación dunha
posíbel maior cantidade de vísceras
transplantadas. Sorrirá compracido,
desde o ceo San Josémaría e asenti-
rá desde a terra Benedicto 16? Se
cadra certo torturado Nazareno que-
daría abalado novamente ao ver a
mística trinitaria desprazada por un-
ha nova mística plotiniana na que o
sagrado mercado asumía un papel
de unidade final superadora de trini-
tarias divisións previas.

■ NEGOCIOS E TRASPLANTES

Baixando do teratológico ao políti-
co e terreal, cómpre que alertemos
os novos (esperemos) responsábeis
políticas da nosa Nazón Galega pa-
ra que con calquera apoio ético, re-
lixioso ou filosófico saiban deseñar

unha oposición á invasión crecente dunha ideo-
loxía e práctica de libre mercado que, vida de fó-
ra, propugna unha monoatría de maior compe-
titividade, liberdade para o “factor traballo” (con
pateras afundidas) e naturalmente mellores ne-
gocios para os transplantes. A incorporación,
dentro da feble esquerda galega, de obxectivos
ecolóxicos está suxeita a unha grande cantidade
de tentacións que poden desvirtuar a súa eficacia
prática. A primeira consistiría na aceptación da
visión tecnocrática das chamadas “economías
ecolóxicas” ás que, como Kovel sinala, non se
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Toca peitearse para
adiante. Pelo corto,
sen raia e que
disimule as entradas.
Comezou George
Cloney cando se
consagrou como o
actor maduro máis
atractivo. Seguiuno
Arnaldo Otegi no
momento fermoso da
tregua. A idea
déronlla os asesores a
ZP que aínda chegara
ao 14-M con raia. E
agora acaban de
aplicarlla, tamén os
asesores, a Touriño en
plena precampaña.

A telefonía de R, en
servizos para
empresas e negocios,
emprega o castelán
en facturas e
contestadores, sen
preguntar opción, e
mesmo “por despiste”
en casos nos que o
cliente pide
expresamente o
galego. Para esa
viaxe non cómpre
apuntarse a unha
compañía galega.

A benegoloxía vai
camiño de converterse
nun subxénero
literario, subsidiario
da ciencia ficción.
Exemplo. Informan os
comentaristas-
novelistas que Roberto
Mera non vai na
candidatura
nacionalista por
Pontevedra porque
está nunha lista negra,
hai rebelión nas
bases, insurrección de
non adscritos,
exércitos dacabalo e
grandes movementos

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Dóalle o teu ril
ao mercado

X. FERNANDO PÉREZ OIA

A Universidade de Georgetown, que ten de profesor invitado a
José María Aznar, vén de editar un libro titulado Proprietario
vende o seu ril, co subtítulo órganos humanos, transplantes e
mercado. Ironizando coas propostas do autor, que di que “o
mercado é mais xusto e compatíbel coas tradicións occiden-
tais, filosóficas e relixiosas que o sistema da caridade”, Pe-
rez Oia reflexiona sobre os elementos do debate da ecoloxía.

‘Charles
Lewontin:

“non coñece
ningún biólogo

molecular
americano que

non teña
intereses

financeiros en
empresa de

biotecnoloxía”

Cartas

Aclaración
a Marica Campo

No número do 5 ao 11 de maio
de A Nosa Terra, Marica Campo
escribe un artigo, “Manuel Ma-
ría, pioneiro”, respondendo a
unhas afirmacións feitas polo
profesor Xesús Alonso Montero
no nº 2 de Cadernos de estudios
chairegos. Segundo o profesor
Alonso Montero, Manuel Ma-
ría, en 1961, non estaba próxi-
mo aos postulados da poesía so-
cial. (Non vou falar de tal poe-
sía, nin do que por ela se enten-
de, mais toda poesía é, a fin de
contas, social, como é política.
E talvez sexa hora de facer cir-
cular de novo o traballo de Lu-
kács, “A poesía de partido”, e as
súas disquisicións, para min
acertadas, sobre a torre de már-
fil famosa.) A Marica Campo di
que non lle saen as contas, e ci-

ta uns versos dun poema
–“Pranto pola terra cha– que
forma parte do libro de Manuel
María Terra Cha (1954) e que
desmontan, nun principio, as
declaracións do devandito pro-
fesor. Acho que as présas por
cumprir co seu compromiso
–entregar o artigo antes do fe-
che da publicación– lle xogaron
unha mala pasada a Marica
Campo, xa que tal poema, moi
social, veu lume por vez primei-
ra na segunda edición do citado
libro, Editorial Celta 1967. É di-
cir, posteriormente a 1961.♦

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
(BARCELONA)

As gaitas
da Deputación

O pasado 6 de abril a Deputación
de Pontevedra asinou un conve-

nio de colaboración coa aso-
ciación ‘Banda de gaitas provin-
cia de Pontevedra’ para a posta
en marcha dunha rede de escolas
de gaitas e percusión suposta-
mente tradicionais. Dita aso-
ciación atópase nunha situación
de irregularidade absoluta xa
que, segundo a Asociación de
Gaiteiros Galegos, non aparece
en ningún rexistro oficial e o seu
CIF corresponde a outra aso-
ciación cun nome semellante pe-
ro non igual que, curiosamente,
non ten actualizados os seus Es-
tatutos dende a entrada en vigor
da nova lei reguladora do Derei-
to de Asociación. 

O acordo, en palabras deste
organismo provincial, pretende
“poñer en valor, conservar e res-
pectar as principais manifesta-
cións artísticas do patrimonio cul-
tural galego”. A Asociación de
Gaiteiros Galegos e moitas outras
persoas, colectivos, asociacións e

agrupacións galegas (incluído o
Colectivo en Defensa da Gaita)
consideran contraditorio afirmar
isto cando o modelo de escola
que se pretende crear é similar ao
da Deputación de Ourense, con
bandas de gaitas que imitan ás es-
cocesas, modelo inventado por
Xosé Lois Foxo (director da Real
Banda e da Escola de Gaitas da
Deputación de Ourense) e que
agora Hipólito Cabezas (presi-
dente da suposta asociación que
asinou dito convenio) pretende
consolidar en Pontevedra, provin-
cia até hoxe exemplar e referente
obrigado no tocante á tradición
musical galega. 

Esta nova situación, seme-
llante a acontecida hai anos, é
outra cacicada máis dos nosos
políticos, destinándose unha im-
portante cantidade de cartos pú-
blicos (90.000 euros) a algo que
non nos representa, a algo que
non deixa de ser unha copia mal

Continúa na páxina seguinte



interesan nunha transformazón social básica e
asumen as potencialidades do presente sistema
pensando que se pode corrixir o que O´ Connor
chamou a grande segunda crise do capitalismo
para o facer mas viábel. De entre os libros que
comparten este enfoque destacaremos pola súa
honestidade o de James K. Boyce: The political
economy of the environment, E.Elgar 2002. A
principal dificuldade política dos radicais céntra-
se en saber cohonestar as lexítimas batallas par-
celarias, pero urxentes, (como por exemplo por
petroleiros multi-casco) co aparentemente utópi-
co ideal dunha sociedade diferente. As batallas
defensivas deben estar supervisadas por unha vi-
sión ampla so risco de se perder. Outras tenta-
cións fortemente correlacionadas, e influencia-
das polo trato de grupos afíns da Unión Europea,
son as de non deixarse arrastrar excesivamente
por elementos de moralización, cercanos a unha
moralina Nietzscheana, radicados nunha visión
estetizante ou romántica de lirismo inerte e mo-
rriñento ante unha  utópica natureza idealizada.
Como acertadamente sinala Neocleous no seu li-
bro sobre o fascismo, certa tradición romántica
do natural, prístino e impoluto foi aproveitada
polo nacional-socialismo e parte da forza social
importante do ecoloxismo xermánico deriva
desta raíz que se tratou de depurar. Na Franza
percebemos unha oscilación entre teorizacións
reformistas de ecoloxía política de diversa radi-
calidade con outras marxistas ou ético-estéticas.

Un recente artigo de Nick Dyer-Witherford
(en Historical Materialism Vol 12-4) moi coñe-
cido desde hai tempo polo seu libro Cyber
Marx propón: “é xa hora de dicir que o pre-hu-
mano, o humano e o post-humano caducaron
como categorías  vinculadas ás desigualdades
históricas dun mercado mundial. A destrución
destas desigualdades fai hoxe necesaria unha
nova forma de sociedade común e comunitaria,
(commonism no orixinal) un proxecto que non
será de deusas, nin de ciborgs, nin mesmo de
humanos, se non mais ben de seres de especie”.
Os gattungwessen de Marx. Alén de todas as
concepcións filosóficas sobre a non inocente
función das categorías como articuladoras do
pensamento, e máis alá das concepcións de He-
gel ou de Althusser debemos hoxe saber trans-
mitir ás percepcións duns cidadáns inocentes e
intuitivos pero intelixentes o enorme perigo
que paira sobre a maioría dos explotados da te-
rra: o risco de ser desposuídos dun ril ou outro
órgano para facer funcionar mellor ao mercado. 

(Refírome con estas consideracións aos de-
bates da recente semana sobre Filosofía e Eco-
loxía da Aula Castelao de Pontevedra á que
non puiden asistir. Os asuntos alí tratados tras-
ládanme á I Conferencia Internacional do Me-
dio Ambiente na que participara como mem-
bro da Comisión Económica para Europa).♦

jperezoya@mundo-r.com

XOSÉ F. PÉREZ OIA é economista e filósofo.
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de infantaría militante.
Realidade: A
dirección ofreceulle ir
a Mera en posto de
saída e este envioulle
unha carta dicindo
que prefería ir máis
abaixo para preparar
a súa próxima
candidatura á
alcaldía de
Ponteareas. Claro que
esta verdade simple
enche menos páxinas
e non emociona
tanto.

Que sutileza
democrática a dos
que recoñecen que
Chávez conta coa
aprobación do 70%
dos venezuelanos,
neste momento,
segundo todas as
sondaxes, e ao tempo
esixen a súa
destitución-expulsión
do país.

Touriño leva foto e
máis discurso que
Quintana nos medios,
pese a que o BNG é a
segunda forza galega
desde hai oito anos.
Claro que hai quen di
que o candidato do
PSdeG é tan aburrido
que canta máis
cámara peor.

Lobo Antunes critica
a vaidade dos
escritores e o seu
gusto polo lucimento e
a frase bonita. O
autor portugués
engade: “quen debe
ser intelixente é o
libro, non o autor”.
Lembra aquela
máxima de Cruyff:
“que corra a pelota,
non o xogador”. E
tamén o vello
aforismo: “sinalo a
lúa e miran o
dedo”.♦

Xosé LoisVén da páxina anterior

Gonzalo

Correo electrónico: info@anosaterra.com

feita dun modelo cultural tan
respectábel coma o noso pero
alleo á nosa terra. As bandas de
gaitas de carácter marcial e mi-
litar que empregan gaitas con
tres roncos verticais e percusión
de alta tensión non son galegas.
Moitos son conscientes diso pe-
ro non queren decatarse porque
non lles interesa.♦

COLECTIVO EN DEFENSA DA GAITA
(A CORUÑA)

Resposta de ‘Revolta’
Após a publicaçom em A Nosa
Terra (nº 1.174) na página 5
dumha informaçom que mencio-
na á Revolta vemo-nos na obriga
de manifestar:

1. O nosso grande des-
contente e malestar por umha
informaçom que tem como fim
intoxicar e desprestigiar o tra-
balho da Associaçom Cultural

Revolta. Consideramos que a
informaçom é sesgada e nom
baseada na verdade.

2. Assim mesmo queremos
aclarar que a mençom “pub vi-
gués A Revolta” é incorrecta e de
sobra sabido polos redactores do
semanário. Surprende-nos que
após dous anos de trabalho cultu-
ral, lingüístico e social  na comar-
ca de Vigo continue a teima (nom
é a primeira vez) de menosprezar
o activismo da Associaçom Cul-
tural Revolta. Definimo-nos co-
mo um centro social autogerido,
gestionado polo voluntarismo das
pessoas associadas, que trabalha
na dignificaçom da cultura e da
lingua galega.

3. Consideramos-nos um es-
paço aberto e plural no que ten-
hem cabida as diferentes sensi-
bilidades enquadradas na defe-
sa da nossa naçom por moito
que A Nosa Terra tente incidir
no contrário.

4. A experiência acumulada
após dous anos demonstra-nos o
escasso interesse que A Nosa Terra
tivo na publicaçom e promoçom
das nossas actividades mas nom
esperamos maior atençom, tam só
o debido respeito que merece o tra-
balho dos socios e socias, que des-
de há dous anos, tentan erguer com
ilusom e muito esforço um projec-
to cultural, a pesar das pedras que
se atopou no caminho.♦

ASSOCIAÇOM CULTURAL
REVOLTA

Mirando cara adiante 
Admiro todo o que fixo Xosé Ma-
nuel Beiras polo Bloque Naciona-
lista Galego e por Galicia, pero
nos últimos tempos estase a com-
portar dun xeito patético. As últi-
mas declaracións, dicindo que non
vai participar na campaña porque
non vai nas listas, xa o di todo.

Que pasaría se todos os militan-
tes/simpatizantes do Bloque dixe-
sen o mesmo? (que non van parti-
cipar na campaña porque non van
nas listas). Que pasaría se todos os
deputados do Bloque que xa non
son candidatos dixesen o mesmo? 

As palabras de Beiras deixaron
as cousas terribelmente claras: se o
incluían nas listas, participaría na
campaña, pero como non o incluí-
ron, non participa. Respecto as de-
cisións de Beiras, pero confeso
que este non é o Beiras que esper-
taba en min admiración. Deste
Beiras que, porque non está el de
candidato, lle está a facer tanto da-
no ao Bloque, non quero saber na-
da, este non é o meu Beiras. Sin-
ceramente, non o recoñezo. 

Neste momento o meu candi-
dato é Anxo Quintana. El repre-
senta para min a ilusión e a espe-
ranza. O futuro.♦

XOSÉ IGLESIAS
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Eleccións
galegas en clave
española
“Está claro que moito está en
xogo nas eleccións do 19 de
xuño”, editorializa El Mundo
(9 de maio). “O principal é o
equilibrio de forzas en Espa-
ña. Zapatero deu sobradas
mostras de que prefire pactar
coas minorías que co PP (...).
Mais, as autonómicas galegas
tamén teñen unha lectura en
clave interna do PP. Instalouse
na opinión pública a sensación
de que o futuro liderádego de
Raxoi depende do resultado
en Galiza (...). Non obstante, a
posición de Raxoi é bastante
máis sólida do que moitos
pensan. Entre outras cousas,
porque a estas alturas é a úni-
ca persoa capaz de aunar as
distintas sensibilidades no seo
do PP e aglutinar o partido”.♦

Os arquivos
danlle a razón
a Stalin fronte
a Kruschev
K.S. Karol, xornalista francés
de orixe polaca, soldado do
exército vermello na II Guerra
Mundial, comenta en El País
(10 de maio) o discurso de Vla-
dimir Putin, no 60 aniversario
da II Guerra Mundial. Nesta
conmemoración o presidente ru-
so afirmou que a disolución da

URSS en 1991 foi un gran erro
para a humanidade, o que con-
tradí as anteriores declaracións
dos gobernantes rusos. Karol re-
bate tamén a versión de Krus-
chev quen en 1956 criticara a di-
rección da guerra a cargo de Sta-
lin, acusándoo de provocar máis
mortes das necesarias. “A aper-
tura dos arquivos soviéticos -si-
nala Karol- vén de contribuír
cun mordaz desmentido ao ho-
me da desestalinización”. O co-

mentarista afirma ademais: “O
historiador Isaac Deutscher di-
cía que ‘Stalin utilizaba uns mé-
todos bárbaros para estirpar a
barbarie rusa’. Mais, durante a
guerra tiña outras prioridades:
loitaba pola supervivencia do
seu sistema, fronte a un inimigo
enormemente poderoso que
obrigaba a traballar para él a ca-
se toda a maquinaria industrial
europea. Talvez foron os mello-
res anos da súa vida, aínda que

se cometesen diversas barbaries
(penso na deportación de pobo-
acións musulmáns do Cáucaso).
Pero entre a poboación rusa es-
taba arraigada a idea de que ‘on-
de está Stalin está a vitoria’. É
unha imaxe que non desaparece
doadamente (...). O gran erro de
Nikita Kruschev foi querer des-
truír este ‘culto a personalidade’
engadindo uns dramas que nun-
ca se produciron”.♦

‘Raxoi prepara
unha ‘aldraxe’,
ao estilo
de hai 25 anos’
“Se o PP revalida a maioría ab-
soluta, Galiza será utilizada co-
mo forza de choque contra as re-
formas constitucionais e estatu-
tarias”, sinala Anxo Guerreiro
(La Voz de Galicia, 11 de maio).
“Esta, engade, é a tradución a ro-
mán paladino da penosa inter-
vención que Mariano Raxoi rea-
lizou o pasado domingo en San-
tiago”. Guerreiro lembra que “o
esquema deseñado hai 25 anos
non só negaba a Galiza o seu de-
reito ao autogoberno, senón que
lle asignaba o triste papel de ser-
vir de modelo das autonomías de
segunda clase (...). Ás avesas do
que agardaban os seus promoto-
res, aquela lamentábel iniciativa
foi considerada como unha al-
draxe pola sociedade galega,
que saíu masivamente á rúa pro-
tagonizando as maiores manifes-
tacións políticas da historia do
país, grazas as cales Galiza evi-

tou a súa marxinación e conquis-
tou un Estatuto de Autonomía
semellante ao vasco e ao cata-
lán”. “É certo, conclúe Guerrei-
ro, que, no novo contexto políti-
co, non sabemos como pensa de-
fender os nosos dereitos de na-
cionalidade histórica un goberno
de coalición formado por socia-
listas e nacionalistas; mais grazas
a Raxoi si sabemos a ciencia cer-
ta que, cunha nova vitoria de Fra-
ga, Galiza corre o risco evidente
de vivir unha nova aldraxe”.♦

Evasión
BIEITO IGLESIAS

Galiza acumula 372 casos sen resolver de persoas
desaparecidas en zonas rurais. Case un cento
son  raparigas menores que fuxiron da casa. Ve-

laquí unha noticia (La Voz) máis significativa que o
consuetudinario racismo anticatalao, a foto queimada
do cartaz electoral de Fraga –exceso de luz, lividez
mortuaria de Caravaggio– ou a histeria automobilista

desatada por Alonso cando outro mito patrio (Real Ma-
drid) se ve en calzas pretas. Na ruralía dantes a figura
do prófugo do sedentarismo era episódica e case
sempre inducida polo cigano ambulante. Souben deste
tipo humano polo Perdido de Vilarchao, que liscou
cunha troupe de raza calé, e logo confirmei a súa
universalidade lendo a historia paralela de José
Arcadio Buendía en Cien años de soledad. As fugas de
hoxe carecen desa cualidade extravagante, cultivan en
troques a indiferenza, isto é, a ansia de ser como todos.
Disque en Nixeria as meniñas soñan con pasar
modelos e os mozos cun futuro balompédico europeu.
Onda nós, as garotas camponias refugan a diversidade,

a diferenza ou excepción cultural rústica, tolean por re-
partir pizzas ou pór copas, pero cunha ferra no labio
(están cheas de ver porcos cun piercing no fociño, im-
pedidos de fozar) e naquel sitio, con tatuaxe e pantalós
piratas. No mundo actual, unicamente os islamistas son
celosos da diferenza e ciumentos: loitan por manter a
reclusión das mulleres. No noso campo, por contra, de-
téstase o parque temático tradicional; mirar se a eses
ingleses que veñen instalándose ultimamente na Ribei-
ra Sacra lles dá por formar comunidades amish,
reservas de teima antimoderna. Remato pra non irme
polos cerros de Úbeda. Alá vou, a Úbeda,
aproveitando a ponte da Ascensión.♦

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria de
medios de adoutrinamento de masas, o neoliberalismo está
a fracasar e levando á ruína aquelas sociedades que o
abrazan. Á periferia, o elo máis feble e vulnerábel, tócalle a
peor parte. O segundo fracaso histórico do neoliberalismo
está xa á vista de calquera que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo. O neoliberaslimo
está a converter o proceso de modernización da economía
e da sociedade galegas nun calvario máis que nun ascenso
na escada do benestar. O seu corolario máis rechamante é
a desfeita demográfica, o diario estado de malestar de
amplas capas da poboación.

CAMPUS - A NOSA TERRA

Soldados soviéticos erguen a súa bandeira en Berlín na culminación da II Guerra
Mundial.

A democracia
pornográfica
Rafael Sánchez Ferlosio é en-
trevistado polo suplemento Cul-
turas de La Vanguardia (11 de
maio). O escritor ofrece a súa
opinión sobre a democracia: “A
democracia volveuse unha espe-
cie de ortodoxia universal. En
Afganistán, por exemplo, todos
se poñen moi contentes das elec-
cións porque coidan que con iso
teñen lexitimidade. Mais, Afga-
nistán ten uns problemas terrí-
beis e non se arranxaron. O que
se arranxou é que teñan televi-
sión e pornografía”.♦

Rafael Sánchez Ferlosio.



O PP de Galiza aclamou a Ma-
nuel Fraga Iribarne como o seu
candidato á Xunta. As listas elec-
torais, en teoría xa estaban apro-
badas unha semana antes. Pero a
paz interna aínda non chegou. O
descontento pola lista coruñesa é
evidente, fronte á autonomía que
tivo Xosé Luís Baltar para arran-
xar a de Ourense ao seu xeito: de-
mostrando, cunha descoñecida
en primeiro lugar, que é o verda-
deiro activo do PP. Para contentar
a Fraga accedeu a incluír o con-
selleiro Aurelio Miras Portugal.

Pero o ex parlamentario e vo-
ceiro municipal no concello her-
culino, Rodríguez Corcoba, pe-
diu publicamente a súa inclusión
nun posto destacado da lista co-
ruñesa. Demandoullo ao propio
Fraga “como voceiro do PP na
capital e como parlamentario que
sempre fixen axeitadamente o
traballo que me encomendaron”.

Ao non acceder á súa deman-
da anunciou a dimisión como
presidente do PP coruñés e a ne-
gativa a participar na campaña.
Corcoba semellaba nos últimos
tempos unha figura emerxente
na Coruña. Sobre todo logo de
pór en marcha unha oposición ao
alcalde Vázquez descoñecida até
de agora entre a dereita coruñe-
sista pola súa dureza.

Fontes do PP coruñés conside-
ran que esa política de oposición a
Francisco Vázquez, co último epi-
sodio denunciando as irregulari-
dades da casa mercada na parte
histórica da cidade, é a que levou
a Corcoba a caer en desgraza. Os
méritos, xa que logo, converterí-
anse no atranco principal, porque
un sector do PP, comezando por
Fraga, deberíalle moitos favores a
Francisco Vázquez.

É un aspecto máis da dicoto-
mía existente no PP. Dicotomía
presente nas listas onde tentaron

compaxinar unha presenza equi-
tativa de dous sectores evidentes
para todos menos para Fraga.

Dicotomía con dous vicepre-
sidentes agardando a súa hora
para suceder a Fraga. No que si
están de acordo é que queren
que “don Manuel se despida da
política como presidente da
Xunta”, en palabras de Alberto
Núñez Feixóo. Verbas que po-
den lerse como que Fraga aban-
donará a presidencia no medio
da lexislatura.

Núñez Feixóo tamén decla-
rou a El Correo Gallego que pa-
ra suceder a Fraga poñerán en
marcha un proceso especial, cun
congreso extraordinario. Neste
pacto, ao que chegaron os distin-
tos sectores do PP, contemplaría-
se que, de perder o goberno, o
congreso sería inmediato. De re-
validar a maioría absoluta agar-
daría un tempo, elixindo presi-
dente do PPdeG, que sería, ao
mesmo tempo, vicepresidente da
Xunta e sucesor de Fraga antes
de rematar a lexislatura.

Dicotomía tamén nas mensa-
xes que transmite o PP. Mentres
Mariano Raxoi e Madrid impo-
ñen un discurso en clave estatal,
secundado por Fraga que asume
“defender o Estado desde Gali-
za”, o coordinador da campaña,
Xosé Crespo, pretende lanzar
unha mensaxe galeguista.

Así, pasan de “Galiza como
bastión da unidade de España”,
para frear as reformas estatuta-
rias e a revisión do Estado das
autonomías, que solicita Raxoi,
ao “sentirse orgullosos de ser ga-
legos”, que proclama o candida-
to Fraga no acto seguinte.

De que “está en xogo o equi-
librio de forzas no Estado”, que
defenden os de Madrid, á Galiza á
“altura das demais nacionalidades
históricas”, que proclama Fraga.

As diferenzas socialistas

Tamén o PSdeG-PSOE tivo pro-
blemas coas súas listas. Se Ou-
rense é o cantón autónomo do
PP, A Coruña, é o principado de
Francisco Vázquez. O mesmo
candidato á presidencia da Xun-
ta, Emilio Pérez Touriño pro-
curou acomodo en Pontevedra
para que non existisen proble-
mas. Santiago tamén pesou o seu
e logrou incluír a Luís Toxo no
terceiro posto. Touriño, que seica
necesitaba un economista, tivo
que conformarse con situar o ex
nacionalista Xoaquín Fernández
Leiceaga no posto número oito.

Pero o principal descontento
sitúase en Vigo. Unha vez máis
non tiveron para nada en conta o
aprobado na asemblea local. Des-
pois de consensuar os nomes de
tres candidatos entre os distintos
sectores, Miguel Barros, secretario
comarcal, non foi incluído na can-
didatura. Aparece como número
dous Abel Losada, a quen non vo-
tara a agrupación viguesa, a máis
importante do PSdeG-PSOE.

Barros e outras dúas persoas
defenderon no Comité Nacional
socialista os nomes aprobados
polos militantes vigueses. Mes-
mo con dureza. Xentes próximas
a Barros afirman que o problema
non é tanto a inclusión ou non do
veterano concelleiro vigués, se-
nón como unha vez máis non se
ten en conta o que deciden os mi-
litantes olívicos.

No grupo de Barros pensan
que na decisión tivo moito que
ver as presións de Francisco
Vázquez, enfrontado desde o
comezos dos anos oitenta á liña
galeguista do responsábel co-
marcal vigués. Pero, sobre todo,
pesaría o intento que teñen os
“poderes do norte” en ter dividi-
do constantemente aos socialis-
tas da zona de Vigo, “único xei-
to de manter nas súas mans o
control do partido”.

A este descontento é preciso
xuntarlle o xa existente porque na
redacción do programa electoral
sobrancean os homes de Paco Váz-

quez e se ningunea os vigueses.
Mesmo foron desprazadas as per-
soas que traballaban en Iniciativas
21, a fundación que todos estes
anos forneceu de ideas a Touriño.

A dicotomía existente entre o
“norte e o sur” no PSdeG-PSOE
é preciso engadir tamén a que
opera, dalgún xeito, entre Ma-
drid e Galiza, aínda que en moi-
to menor medida que no PP.

O PSdeG-PSOE non ten,
aínda, nada clara a liña da cam-
paña. Juan Campmany, o publi-
cista que levou a José Luis Ro-
dríguez Zapatero á Moncloa foi
contratado a comezos de ano
para dirixir a estratexia de Tou-
riño. Todos estes meses estivo a
realizar o traballo de campo.
Cando lle presentou as liñas de
actuación ao candidato socialis-
ta, este non concordou co enfo-
que, que lle parecía demasiado
radical porque facía fincapé nos
movementos sociais.

Campmany foi despedido es-
ta mesma semana por Xosé
Blanco. Agora os socialistas es-
tán aínda sen cartel electoral e
sen lema desta campaña na rúa,
aínda que xa atoparon unha nova
axencia, neste caso coruñesa, pa-
ra guiar os pasos do candidato.

Pero a campaña dos socialis-
tas ten outro problema. Por unha
parte tratan de potenciar a Touri-
ño como “presidente”. Pola ou-
tra, necesitan o apoio de Rodrí-
guez Zapatero. Saben que é un
dos seus maiores tiróns electo-
rais. Canto máis apareza Zapate-
ro máis se escurece Touriño.
Canto máis falen en plan estatal
máis entran no campo que dese-
ñou o PP. Os socialistas non que-
ren entrar a debater sobre o Pla-
no Galicia, saben que é un deba-
te perdido ante a opinión públi-
ca. O único que agardan é que
Zapatero anuncie compromisos
claros. No PSdeG-PSOE deman-
dan que sexa canto antes e ollan
cara ao mitin do próximo domin-
go en Compostela. Con ese
apoio do goberno central pensan
que lograrán manter o PP lonxe
da maioría absoluta.♦
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A Igrexa
de novo
X.L. FRANCO GRANDE

Ninguén nega que a
Igrexa teña dereito a
vivir fóra das leis dun

estado democrático; pero quen
así decide non ten dereito a
acollerse ás leis que refuga.
Pois a Constitución é a norma
da que todas as leis xorden. E
todas están amparadas por ela.
Debera saber a Igrexa, pois,
que está encirrando ao delito,
sen máis.

É o que fai coa súa
chamada urxente a unha ine-
xistente e ilegal obxección de
conciencia no tocante á cele-
bración de matrimonios entre
homosexuais ou a que se lles
permita adoptar. Entre os
moitos disparates que esta
actitude demostra, non estará
mal que nos preguntemos se
non sería moito mellor, máis
humano e máis cristián,
poñer empeño semellante
noutras situacións, non xa
minoritarias, senón que
abranguen a millóns de seres
sobre o noso planeta.

Por exemplo, condenar a
algúns gobernos
democráticos que practican a
tortura para humillar ao
torturado e aniquilar a súa
vontade. Ou os xenocidios e
delitos contra a humanidade
que derivan do emprego no
Iraq de bombas de uranio
empobrecido, agora que está
demostrado que os seus
gravísimos efectos van seguir
matando ou xerando malfor-
macións nos seres humanos
para máis alá de mil anos.

Condenar os secuestros da
CIA de sospeitosos de terroris-
mo para torturalos noutros pa-
íses que se prestan a facelo e
poder manter a ficción de que
nos EE UU. non se tortura. E
as vergonzas do noso tempo
de Abu Ghraib, Guantámano e
outros lugares destinados a
eses fins. E tamén aos teóricos
que escriben libros moi erudi-
tos para xustificar semellantes
vergonzas.

Ou, entre tantas outras mi-
serias do noso tempo,
condenar o novo colonialismo
económico que leva a que os
ricos sexan máis ricos e que
os pobres sexan máis pobres e
teñan cada día menos
esperanza. Ou a falta de
respecto democrático de vivir
ao abeiro dunhas leis, porque
interesan, mentres se chama á
desobediencia civil contra as
que non importan. Ou o
permanente afán de
inxerencia nos asuntos
propios do Parlamento, con
clara deslealdade civil.

¿Por que, entón, descargar
toda a ira e toda a fogaxe con-
tra unha minoría tan exigua
como os homosexuais? Claro
que as condenas que
suxerimos, ao mellor, non
gustarían aos poderosos cos
que hai que estar a ben. Pero,
se é así, non se metan con esa
minoría e, por riba de todo,
non se chamen cristiáns.♦

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

A estratexia galega topa coas necesidades estatais

As dualidades da campaña do PP e PSOE
AFONSO EIRÉ

Tanto os populares como os socialistas teñen dificultades para com-
paxinar a súa estratexia política no Estado coa que deseñaron pa-
ra Galiza. O PSOE mesmo despediu a Juan Campmany como di-
rector da campaña e o PP lanza mensaxes contraditorias segundo
os actos. Congruentemente en ambos imponse a dinámica estatal.

Manuel Fraga e Emilio P. Touriño nas respectivas convencións dos seus partidos celebradas esta fin de semana.
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A.N.T.
Aprobadas as listas co apoio do
75% do Consello Nacional e co-
ñecida a negativa de Xosé Ma-
nuel Beiras, ao que lle reserva-
ron até última hora o último
posto na lista da Coruña, a par-
ticipar na campaña, o BNG
céntrase agora en facerlle che-
gar a súa mensaxe á cidadanía.

Dúas son as mensaxes básicas
que pretenden comunicar nesta
precampaña os nacionalistas. A
primeira, a necesidade dun cam-
bio na Galiza. Coinciden cos so-
cialistas en que a etapa Fraga está
esgotada e tamén en que a socie-
dade galega demanda un cambio.

A diferenza cos seus posíbeis
socios de goberno está en que o
BNG demanda “un cambio gale-
go”, fronte aos socialistas que
poñen énfase en vender un cam-
bio semellante ao do 14-M, con
idénticos ingredientes mobiliza-
dores para logralo.

Cambio galego significa para
o BNG que este pivote sobre os
nacionalistas. Quere dicir, que o
presidente sexa Anxo Quintana
na vez de Emilio Pérez Touriño.
Tratar de convencer o electorado
da diferenza entre un presidente
nacionalista e un socialista é a
gran baza electoral de Quintana.

Que o PP pretenda imprimir-
lle as estas eleccións unha diná-
mica de “reconquista española”
e que o PSOE teña que basear
boa parte da súa oferta electoral
na figura de José Luis Rodríguez
Zapatero, é, ao mesmo tempo,
unha das maiores pexas para a
mensaxe dos nacionalistas, pero
tamén a súa principal forza.

Nunha dinámica bipartidista é
máis difícil que a súa mensaxe che-
gue á maioría da poboación, que só

verá a puxa entre Mariano Raxoi e
Zapatero. Pero, ao mesmo tempo
gran parte do sector máis concien-
ciado poderá ser máis receptiva á
mensaxe nacionalista que rexeita a
dinámica estatal e aposta por “go-
bernemos nós a nosa terra”.

De aí as mensaxes de Quinta-
na en pór de manifesto que tanto
os gobernos centrais dun signo
coma do outro sempre marxina-
ron a Galiza e, polo tanto, da ne-
cesidade dun nacionalismo  forte,

no goberno autonómico para po-
der rachar con esa dinámica e que
Madrid atenda a nosa comunida-
de como a Euskadi e Catalunya.

Esta mensaxe lévaos a unha
confrontación cos socialistas, ló-
xica cando se xogan parte do
mesmo electorado, que, aínda
así, se mantén até de agora por
un e outro bando nuns termos de
regueifa menor.

Ademais da mensaxe naciona-
lista, o BNG aposta por outra de
claro contido social. Os naciona-
listas pretenden gañar as bases sin-
dicais e contar co seu apoio activo
na campaña. A emigración dos
máis novos, a desertización do in-
terior e os baixos salarios, a preca-
riedade laboral, pero sobre todo o
emprego, son os temas recorrentes
na mensaxe nacionalista.

Todo explicado dun xeito moi
moderado, sen grandes formula-
cións, tratando máis do convence-
mento que do impacto electoral
das propostas. Semella que os na-
cionalistas voltan a unha campaña
boca a boca que tan bo resultado
lle dera até hai catro anos.

O seu éxito vai depender da
entrega dos militantes e simpati-
zantes, polo que a súa maior pre-
ocupación nestes días é pór en
marcha a maquinaria interna e
que participen todos.♦
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Con
liberdade
XOSÉ MANUEL SARILLE

Cando unha persoa se
posiciona publicamente
sobre unha cuestión

política, é lóxico que sexa
criticada, aínda que teña o
coiro tan delicado como
Suso de Toro. E cando man-
ca, aducir que son ataques
persoais, ou é un xeito pouco
profesional de refuxiarse da
leña, ou preténdese desviar a
atención. Alegar que se leva
feito moito por Galiza xa é
outro conto, e produce riso,
porque neses balanzos
sempre se debe cuantificar
tamén o que Galiza leva feito
por un. Estatísticas celestiais,
que resultan distintas depen-
dendo do amor que cada
quen ten por un propio. 

En calquera caso, como
somos libres e como a política
son intereses, os que non sim-
patizan cunha manobra, poden
facer lecturas tan sutís como
queiran, porque todos somos
moi intelixentes e diante da
intelixencia do opinante, sem-
pre pode aparecer algún cinco
ollos que lea movidazas onde
case non hai letra. 

Eu estou moi contento de
que ao final o manifesto
redixido por Suso de Toro
non pida directamente o voto
para o PSOE, e de que conte-
ña un remexido de sinaturas
de persoas que arelan a liber-
dade, segundo lle chama
agora o escritor ao obxectivo
dos votantes do PSOE e do
BNG. Mais como na política
hai moita predeterminación
(ademais de azar, é verdade),
a miña intuición feminina di-
me que a filtración da
sintonía de Suso con ZP a
dous meses das eleccións es-
tá buscada, coa finalidade de
relacionar o escritor co
PSOE e facer caer cara a ese
partido as rendas políticas
dun nacionalismo ao que
Suso de Toro pertenceu nos
últimos anos. 

Creo que tampouco hai
azar no artigo que publicou
n’A Nosa Terra da semana pa-
sada. Constrúe un escenario
totalitario onde o importante é
a liberdade, sen ter en conta a
ideoloxía. Xa non hai nación,
tampouco nacionalismo.
Importa o que nos une, a bus-
ca da  liberdade. Unha estafa.
Un descaro pedindo o voto
útil. Así, este mesmo señor
que hai uns meses quería pin-
char a Emilio Pérez Touriño,
agora votará por Xosé Luís
Méndez Romeu, o mandado
de Francisco Vázquez pola
provincia da Coruña. As catro
mans que indiscutibelmente
mexen hoxe o berce socialista
en Galiza. O peor patriotismo
español. 

Pero o manifesto está moi
ben. Agora sería interesante
saber quen vai votar por An-
xo Quintana e quen por
esoutro señor. Claro que non
hai obriga de definirse, pero
neste recanto do mundo libre
un pode querer sabelo todo,
con Fraga ou con Romeu.♦

A posibilidade de que o PP non logre por pri-
meira vez a maioría absoluta, despois de da-
zaseis anos de goberno ininterrumpido, vén
coincidir coa crise do BNG, o que terá sen
dúbida consecuencias no tipo de alternativa
que se constrúa, se esta chega a darse.

Na crise do BNG inciden varios factores.
Un deles, o do recambio do liderádego e de boa
parte da dirección. Esta circunstancia de por si
constitúe unha fonte de inestabilidade primor-
dial en todos os partidos. Abonda con lembrar
a travesía do deserto dos conservadores, a nivel
de Estado, ou dos socialistas, despois de ter
substituído a Fraga e González á fronte das sú-
as respectivas formacións. As renovacións im-
plican case sempre un debate interno, ás veces
duro, froito da forza inercial dos que se ven
abocados a deixar o cargo. Nesas anda o BNG,
circunstancia aproveitada ademais polo PP pa-
ra decretar o adianto electoral.

Mais, como a can fraco todas son pulgas,
semella que a crise interna do BNG venlle
moi ben aos que, tanto desde o PP como des-
de o PSOE, vían mal un goberno galego con
forte peso nacionalista. Abonda con lembrar
aquela campaña insultante para o nacionalis-
mo de Abel Caballero e a case nula existencia
de declaracións de líderes socialistas, nos úl-
timos oito anos (os mesmos que o BNG leva
liderando a oposición), recoñecendo a posibi-
lidade de que o cambio poida darse baixo pre-
sidencia nacionalista. O PSOE nunca estivo
por iso, de aí que a debilidade actual do BNG
poida ser paradoxalmente a que facilite a al-
ternancia na Xunta. Existe entre os socialistas
medo a que un BNG forte, ao estilo de ERC
en Cataluña, e aínda que seña como segunda

forza, poida ser utilizado polo PP en Madrid
en contra súa. A razón destes medos socialis-
tas ten o seu fundamento no aínda non homo-
logado papel dos nacionalismos na democra-
cia española. ¿Se Pujol provocaba fortes ab-
cesos de sarabullo en Madrid, que non provo-
caría un cambio no papel histórico de Galiza,
orientado por unha corrente practicamente
inédita na política española como é o gale-
guismo e á que habería que ofrecer un sitio
novo no reparto da torta? É neste sentido que
cabe falar da diferencia esencial entre o PS-
deG e o BNG. O pri-
meiro representa a al-
ternancia entre partidos,
o segundo un cambio
no papel de Galiza den-
tro do Estado. Por
exemplo, ¿que interese
poden ter os socialistas,
malia as declaracións
electorais destes días,
en curtar a vía de auga
migratoria da nosa mo-
cidade cara outras co-
munidades españolas, cando os líderes do PS-
deG confesan en privado e algúns tamén en
público que este é un movemento normal en-
tre autonomías que non pode ser chamado
emigración? 

Estes días o PSOE de Zapatero, e os me-
dios de comunicación afíns, están a orientar
os focos inusualmente cara Galiza, sobre todo
co afán de debilitar a Raxoi. E o PP defénde-
se polo mesmo motivo. Nin uns nin outros si-
túan o seu centro do gravedade no territorio
que aspiran a gobernar a partir do 19 de xuño. 

Son estas as augas exteriores nas que bra-
cea hoxe a dirección nacionalista. ¿Como en-
tender senón que “o tolo” Beiras, en palabras
do PP, se teña transmutado no “valioso e in-
substituíbel profesor” ao que o propio Baltar
lle ofrece, con cinismo, un posto na “súa” lis-
ta por Ourense? ¿Como entender que a arela-
da, desde todos os medios, renovación na-
cionalista, seña hoxe máis un defecto que un-
ha virtude? ¿Como interpretar que o acceso
igualitario das mulleres ás listas seña agora
analizado, nos mesmos medios, como a in-

clusión de “xente sen
experiencia”? ¿Como é
posíbel que Quintana,
“a grande esperanza
branca”, se transmutase
da noite á mañá nun
monicreque dos mar-
xistas-leninistas?

En contra do mito
popular, este é un bo
momento para compro-
bar que non todos os
partidos son iguais. O

nacionalismo ten o duplo de atrancos que su-
perar: compite como forza política e compite
como representante dun país ao que non se lle
quere facer sitio. Lembremos a definición de
Vicens Vives sobre o pacto tripartito, que mar-
cou a andaina histórica de España, entre o ca-
pital financeiro e terratenente castelán anda-
luz, o textil catalán e a siderurxía vasca. Mo-
dernizando os sectores produtivos, o reparto
de poder non variou demasiado. Galiza é esa
cuarta pata cuxa presenza modificaría o mapa
político estatal.♦

Quintana no punto de mira
M. VEIGA

‘O BNG representa
un cambio no papel

de Galiza dentro do Estado,
o que o diferencia

do PSOE”

Centrará a súa campaña no traballo militante

O BNG combina
a mensaxe nacionalista coa social

Anxo Quintana nun acto con Galiza Nova esta semana.                           OTTO / AGN



Que grado de fiabilidade hai
que darlle a unha enquisa?

É o único xeito de saber o que
pensa a opinión pública sobre un
asunto de importancia social. De-
penderá do número de entrevis-
tas. Os inquéritos do CIS elabo-
ran soamente entre oitocentas e
mil cento once entrevistas extra-
polábeis ao conxunto do Estado,
que non é moito. Por outra ban-
da, hai sempre uns factores im-
ponderábeis que ao final poden
facer que varíen os resultados.

Cales son os maiores pro-
blemas que se atopa un enqui-
sador á hora de facer unha en-
trevista en Galicia?

Malia o que sempre se di co-
mo tópico que os galegos non se
sabe se soben ou baixan, nós
constatamos que non é verdade.
Tampouco somos reservados. Se
comparamos os nosos inquéritos
con outros que se realizan noutras
partes do Estado, podemos obser-
var que as taxas de reposta non sa-
be-non contesta, cando menos son
iguais ás do resto de España, se-
nón inferiores. Isto acontece tanto
en entrevistas telefónicas como
nas que se fan en persoa. Os maio-
res problemas veñen dados pola
dispersión xeográfica cando se
fan cara a cara, xa que os custes
son elevados. Tamén existe un
gran problema cos residentes au-
sentes porque dependendo das
persoas que acudan a votar é moi
posíbel que fagan bailar cando
menos un deputado por provincia.

Cales son as preguntas cla-
ves nunha entrevista electoral?

En primeiro lugar a intención
de voto, pero tamén é fundamen-
tal o recordo. En terceiro lugar, ta-
mén cómpre saber por que líder
ten máis simpatía. Estes dous últi-
mos aspectos son determinantes
para saber por onde se poden in-
clinar aquelas persoas que non
contestan a quen van votar. Nisto
consiste a mal chamada “cociña”,
en analizar certos factores que po-
den indicar o sufraxio dos que res-
ponden non sabe-non contesta.

Pero recoñeza que os resul-
tados dunha enquisa favorecen
a quen a paga.

Por desgraza si, non nos pode-
mos enganar. De todos os xeitos hai
que saber que cada vez as empresas
de sondaxes están máis profesiona-
lizas. Nos EE UU esta ciencia leva
dende os anos trinta en vigor e aquí
dende a democracia. Aínda queda
bastante por facer, como que, por
exemplo, haxa empresas que non
utilicen abanos de tres ou catro es-
canos, que é case como non dicir
nada. Nese sentido en Sondaxe po-
demos presumir de ser os primeiros
en dar resultados exactos. 

Aínda que nos anteriores co-
micios autonómicos Sondaxe so-
brerepresentou o BNG e outor-
goulle menos deputados ao PP. 

Ao PP dabámoslle 40 e sacou
41. En todo caso non dixemos que
perdía a maioría absoluta. O que é
certo é que malia o empate entre o
BNG e o PSOE a 17 deputados,
nós dabámoslle 19 ou 20 ao Blo-
que. O que pasou foi que moitos
dos que dixeron que ían votar po-
lo BNG logo puideron ter certo

medo e non acudiron ás urnas. Hai
que ter en conta que con poucos
votos, coa nosa lei electoral, as va-
riacións en escanos poden ser
grandes. Por exemplo, todo o que
se está a dicir da grande ascensión
do Partido Comunista das Terras
Vascas, foron en realidade sete mil
votos, o que pasa é que en escanos
a suba foi de dous. Unha pequena
variación na participación pode fa-
cer variar o reparto e por iso hai
enquisas que non acertan.

Que lectura pode facerse das
enquisas publicadas até agora
de cara ás eleccións de xuño?

Cómpre destacar que todas as
enquisas coinciden en que o PP
non vai acadar maioría absoluta.
O descenso en intención de voto
aos populares xa non é unha cues-
tión puntual senón que se trata
dunha tendencia que xa foi sinala-
da por nós hai máis dun ano. Ta-
mén coincidimos con outras en-
quisas en que o BNG vai sufrir
unha pequena baixada e o PSOE
vai aumentar considerablemente a
súa representación. Isto non quere
dicir que vaia ter moitos máis vo-
tos polo que sinalei antes, pero si
máis escanos. De todos os xeitos
hai que estar atentos ao voto emi-
grante que segundo os nosos datos
pode facer bailar dous deputados.

Onde perderá a maioría
absoluta o PP?

En Lugo vai estar a clave.
Eles pensan que no seu gran bas-
tión, Ourense, vai aguantar o ti-
rón. Non o teño tan claro e pen-
so que alí vai perder tamén can-
do menos un escano. E iso acon-

tece así porque incluso a xente
deses lugares pensa que Manuel
Fraga xa non é o mellor candida-
to. A idade, segundo temos
constatado, é un gran hándicap.
Un dato que para nós é definito-
rio de que o PP perde a maioría é
que o 60% dos enquisados están
a favor dun cambio de Goberno.

De todos os xeitos o BNG
tampouco pode retroceder
moito se di que o PP vai perder
a maioría absoluta.

En escanos penso que non vai
variar excesivamente e non lle
quito a razón a aquelas enquisas
que reflicten que pode volver sa-
car 17. O que si que detectamos é
un problema grande no Bloque
que até agora non lle acontecía.
Dos tres partidos, o BNG era o
que maior fidelidade de voto tiña,
con porcentaxes superiores ao
80%. Agora constatamos que só
están dispostos a repetir voto me-
nos do 60%. O seu grado de fide-
lización caeu e por iso pensamos
que pode perder algún escano. 

Será entón Touriño o vin-
deiro presidente?

Touriño ten un problema segun-
do as enquisas, é percibido como un
líder pouco carismático malia que o
seu partido funciona. Por iso na
campaña vai ser decisivo o desem-
barco de Zapatero en Galicia.

Pesará pouco entón o Plano
Galicia?

Foi outra das cuestións polas
que preguntamos no noso próxi-
mo inquérito. Os resultados indi-
can que vai ser moito máis deter-
minante o chamado “efecto Za-
patero” que o Plano Galicia. Os
galegos perciben o plano Galicia
como un arma electoral e nada
máis. Nunca creron nesta prome-
sa. En cambio Zapatero ten un ti-
rón grande que xa quedou paten-
te nas Xerais e nas Europeas.

Que opinan os galegos de
Fraga e de Quintana?

No caso de Fraga está a idade.
Entre parte do seu electorado caeu
a súa credibilidade porque xa
anunciou moitas veces que se reti-
raba e nunca o fai. Os argumentos
para pedir o voto no rural xa non
poden ser os mesmos que sempre.
Isto vai facer que parte do electo-
rado do PP non vaia votar. Pola
súa banda, Anxo Quintana é perci-
bido como un líder que sabe co-
municar ben, dialogante e sen o ra-
dicalismo de Beiras. O que pasa é
que é un líder que leva pouco tem-
po e observamos que hai xente que
pode pensar que a el lle van facer
o mesmo que a Beiras se non vai
pola liña que lle marquen dende
dentro. Neste caso o que falla é o
proxecto do BNG, que non é per-
cibido como unha opción real. 

Non obstante Beiras tiña
un grao de rexeitamento gran-
de nas enquisas.

É certo que o rexeitamento
de Quintana é inferior, pero ta-
mén o seu coñecemento é moito
menor. Non hai que esquecer que
a Beiras coñecíano máis do 90%
dos galegos. No caso de Quinta-
na a cifra é moi inferior. Penso
que haberá que comparalos can-
do o coñecemento sexa seme-
llante e non agora. Tamén Fraga
obtén valoracións malas porque
é moi coñecido. Os votantes non
afíns puntúano moi baixo. A
Quintana hai moitos que como
non o coñecen non o puntúan.♦
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Manifesto
de intelectuais

‘Por un
verdadeiro
cambio
político’

A.N.T.
Máis de oitenta persoas, pro-
cedentes do ámbito da esquer-
da e do nacionalismo, puxé-
ronse de acordo para defender
unha “alternativa plural de
goberno”. Pretenden “impul-
sar e asegurar un verdadeiro
cambio político na Galiza”.
Cren que o “cambio é posí-
bel”, pero non piden o voto
para ningún partido, senón
que lle demandan á sociedade
galega “especialmente á xente
nova, que se mobilice e vaia
votar para que se produza o
verdadeiro cambio”.

Esta iniciativa “participa
do ronsel de mobilizacións da
sociedade civil durante a ca-
tástrofe do Prestige e contra a
guerra do Iraq”.

Trátase, segundo o ex par-
lamentario de EU, Anxo Gue-
rreiro, “non só dun manifesto,
senón do comezo dun proceso
de mobilización da socieda-
de”. Realizan un “balanzo ne-
gativo da era Fraga” e queren
un novo tempo político. “Un
goberno que represente a so-
ciedade galega nova”, sinalou
o escritor Suso de Toro, outro
dos promotores da iniciativa.

Baixo o título, “No nome
da esperanza, xa vai”, afírma-
se que “a proposta que lle pre-
senta o PP á sociedade galega
para seguir ocupando o gober-
no da Xunta é impropia do
tempo en que vivimos. Conde-
na o noso país a seguir atrapa-
do no tempo, a continuar fe-
chado nunha anomalía que xa
non pode continuar”.

Os presentadores do mani-
festo anunciaron que o 28 de
maio celebrarán un acto en
Compostela ao que están con-
vidados Anxo Quintana e Emi-
lio Pérez Touriño. Tamén pre-
tenden realizar outros actos pú-
blicos, mesmo fóra de Galiza.

Entre os presentadores do
manifesto, ademais de Gue-
rreiro e De Toro estaban Ma-
rilar Alexandre, Rosa Maside
e Antón Losada, que decidía
finalmente asumir o docu-
mento logo de retirar a súa si-
natura denunciando que o
manifesto fora “manipulado”
ao incluír a frase “voto polo
cambio” como final. Antón
Losada consideraba que era
unha chamada ao voto polo
PSOE, cando “eu son votante
do BNG e apoio a Quintana”.
A polémica quedou resolta ao
retirarse esta frase do mani-
festo que podía equivocar o
senso final do texto.♦

Xosé Gabriel Vázquez
‘O 60% dos galegos está a favor

dun cambio de goberno’
RUBÉN VALVERDE

É o director de Sondaxe, única empresa galega de estudos de opinión, que pertence á
Corporación Voz (La Voz de Galicia). Segundo Xosé Gabriel Vázquez, a maioría dos
galegos están a favor dun cambio de Goberno. Afírmano no maior inquérito realizado
até o momento en Galicia (de catro mil entrevistas) que será publicado proximamente.

IAGO LÓPEZ / AGN
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Hai pouco, os servizos de control
da Consellaría de Pesca detecta-
ron e paralizaron en Vigo unha
partida de mexillón, procedente
do país andino, que non era apta
para o consumo humano. O feito
resultou aínda máis alarmante
cando os responsábeis de efec-
tuar esta vixilancia tiveron en
conta que en Chile se deron xa
casos de contaminación por al-
gunha das toxinas que lle afectan
ao mexillón (amnésica, diarreica
ou paralizante) que afectaron até
8.000 persoas dunha soa vez.

Este feito foi recibido con
moita preocupación por parte dos
mexilloeiros de Galiza que teñen
medo a que chegue a producirse
unha afección causada por estas
importacións que, por outra par-
te, están competindo directamen-
te coa produción autóctona das
rías galegas. O cultivo e a explo-
tación de mexillón chileno reci-
biu, no seu momento, unha im-
portante axuda técnica e econó-
mica da Xunta que facultou unha
importante transferencia de tec-
noloxía a aquel país, no que ago-
ra se emprega o sistema galego

de bateas de 500 metros cadrados
de superficie que teñen 500 cor-
das de 12 metros cada unha. Un
dato indicativo é que, en 1998, de
Chile chegáronnos 1.500 tonela-
das de mexillón conxelado e, no
2004, a importación do mesmo
produto subiu a 5.400 toneladas.
Agora mesmo, o 61 por cento do
mexillón importado por Galiza
ten a súa orixe no país dos Andes.
Outro 21 por cento procede de
Nova Celandia.

Como se fora galego

A experiencia galega, adquirida
dende 1945, permanentemente
innovada tanto en maquinaria
como en habilidade técnica e
científica, foi exportada a Chile
por investidores galegos que re-
cibiron apoio da Xunta e que
agora buscan mercado en Euro-
pa para o mexillón extraído e
que, polas súas características
semellantes ao que se extrae en
Galiza, está empezando a com-
petir seriamente e mesmo chega
a venderse algunha vez como se
fose mexillón galego.

Neste sentido, os mexilloeiros
autóctonos están instatisfeitos coa
política da Xunta e do goberno
estatal por non teren logrado aínda
que se estabeleza unha denomina-
ción de orixe oficial para o mexi-
llón galego. Galiza, cunha capaci-
dade extractiva anual de máis de
250.000 toneladas, é o segundo
produtor mundial de mexillón, in-
media tamente
despois da China,
que produce
400.000 tonela-
das, e o primeiro
de Europa por
diante de Holan-
da, Dinamarca,
Francia e Italia.

Na actualida-
de, hai en Galiza
3.500 bateas, fon-
deadas en 84 polí-
gonos situados
nas rías da Arou-
sa, Pontevedra,
Vigo, Ares e Mu-
ros. O 69 por cento delas está na
ría da Arousa. O mexillón dá tra-
ballo directamente a 13.000 perso-
as e mantén 1.065 embartcacións
no mar. Só na comarca do Barban-
za hai 949 bateas, repartidas da se-
guinte maneira: 481 en Boiro, 122
na Pobra do Caramiñal, 327 en
Rianxo e 19 en Ribeira. Por exem-
plo, nas 481 bateas de Boiro, hai
408 titulares da súa explotación o
que dá idea dunha marcada indivi-
dualización dos propietarios. A ex-
tracción do mexillón representa

sin duda a maior actividade em-
presarial desta comarca. No caso
de Boiro, concrretamente, suma
1.486 postos de traballo e repre-
senta o 20 por cento da actividade
económica. Na mesma comarca
do Barbanza, hai oito empresas
conserveiras (en Boiro, Pobra e
Rianxo) que teñen moito que ver
co mexillón, e un estaleiro en Ri-

beira que ocupa o
80 por cento da
súa actividade na
fabricación de em-
barcacións mexi-
lloeiras, á parte das
tres depuradoras e
un cocedoiro que
hai en Boiro.

Algo parecido
sucede na comar-
ca do Morrazo, na
que hai 62 bateas
en Bueu, 77 en
Cangas, 303 en
Moaña, 84 en Vi-
laboa e 5 en Ma-

rín. Tamén aquí hai dous astelei-
ros, os de Nodasa en Bueu e Ma-
rín, que teñen no mexillón o 80
por cento da súa fabricación, ade-
mais doutras tres conserveiras
(Cangas, Moaña e Vilaboa), catro
depuradoras e tres cocedoiros.

24.000 euros de beneficio
por batea e ano

A produción anual por cada ba-
tea está entre 60 e 90 toneladas,
das que se comercializan entre

65 e 70. O 40 por cento da pro-
dución véndese en fresco e o
resto, entre 10.000 e 12.000 to-
neladas por ano, chega enlatado
ao consumidor. Por término me-
dio, a explotación de cada batea
dá uns beneficios anuais que se
calculan en pouco máis de
24.000 euros. Cada ano, a activi-
dade extractiva do mexillón re-
presenta unha facturación cerca-
na a 130 millóns de euros.

Durante a década dos 90 a
produción mundial de mexillón
experimentou un incremento do
23 por cento até chegar, no 2000,
a unha produción total de 1,3 mi-
llóns de toneladas. Hai máis de 40
países que cultivan este molusco.
Chile e Grecia son os emerxentes
que están tratando de competir no
mercado europeo. Bélxica, cunha
pequena, aínda que esmerada pro-
dución mexilloeira, é o país onde
o consumo de mexillón é case un
hábito de culto. O produtores bel-
gas presumen de extraer pezas
moi “limpas”, case totalmente li-
bres de adherencias, pero o tama-
ño e calidade en xeral son inferio-
res aos que se cultivan en Galiza.
Países como Marrocos ou Nami-
bia están empezando a contar ta-
mén na explotación do mexillón.

Duplicouse a produción

Nos últimos trinta anos, Galiza
duplicou a súa produción mexi-
lloeira mediante o perfecciona-
mento técnico do cultivo e un me-

Ría de Vigo.                                                                                                                                                                                                                                                          PACO VILABARROS

PERFECTO CONDE
Estes días volveu ser noticia a paralización da extracción de mexi-
llón nalgúns puntos das rías galegas pola existencia de toxinas que
poden representar riscos para a saúde. Non é este, porén, o princi-
pal problema que ten este sector pesqueiro. A fin de contas, as ma-
reas roxas están sendo controladas e non supoñen perigos impor-
tantes. Os mexilloeiros galegos están máis preocupados pola ame-
aza que representa a chegada de mexillón procedente de Chile, pa-
ís no que a Xunta investiu medios económicos, técnicos e persoal.

DDeetteeccttaaddaa  uunnhhaa  ppaarrttiiddaa  ttóóxxiiccaa  eenn  VViiggoo

OO  mmeexxiillllóónn  aammeeaazzaaddoo  ppoollaass
iimmppoorrttaacciióónnss  cchhiilleennaass

Os mexilloeiros
están insatisfeitos
coa política da
Xunta por non teren
logrado aínda unha
denominación de
orixe oficial.
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llor coñecemento do medio mari-
ño. Dáse así o caso de que, ao co-
mezaren os anos 70, segundo da-
tos do experto Uxío Labarta, nas
rías galegas había tantas bateas
como hai agora, pero daquela ha-
bía que facer todo o traballo de
forma manual, non había maqui-
naria, os barcos eran pequenos e
as cordas non podían ser moi lon-
gas. Agora, con cordas de 12 me-
tros e tecnoloxía axeitada, cada
cordada representa entre 150 e
300 quilos de mexillón.

Dende que se sementa, con
mexillóns de 15 a 20 milímetros,
agora só hai que agardar entre
10 e 12 meses para lograr pezas
de 7 a 7,5 centímetros, tamaño
que se considera óptimo para un
maior rendemento. Ao estaren
permanentemente sumerxidas as
cordadas, polo tanto con alimen-
to continuo e non sometido ás
fluctuacións das mareas, como
lle pasa ao mexillón que medra
nas rochas, o crecemento é máis
rápido e o cultivo pode modular-
se segundo parámetros fisiolóxi-
cos, zonais e rela-
cionados coa súa
densidade.

Un dos proble-
mas que cada vez
preocupa máis aos
produtores mexi-
lloeiros e aos res-
ponsábeis do con-
trol sanitario é a
extensión das zo-
nas de influencia
das toxinas que
producen as cha-
madas mareas
vermellas, clasifi-
cadas en tres gru-
pos, ASP (amnési-
cas), DSP (diarreicas) e PSP (pa-
ralizantes), segundo os efectos
que poden causar nos consumido-
res de mexillón afectado.

Bieito Lobeira, membro da
executiva do BNG que se ocupa
de temas pesqueiros, responsa-
biliza a Consellaría de Pesca de
“non terse ocupado debidamente
dunha necesaria prevención dos
riscos que cada ano representa o
problema das mareas vermellas,
un fenómeno que cada vez que
xorde atinxe zonas máis estendi-
das polo litoral galego”.

Control en Vilaxoán

Actualmente, o control do mexi-
llón consiste en recoller mostras
hepatopancreáticas deste molus-
co que son remitidas ao Centro
de Control do Medio Mariño de
Vilaxoán, onde se observan os
efectos que causan en ratos aos
que se lles inxecta doses deter-
minadas do que se recolle nas
mostras. A metodoloxía empre-
gada, consistente en agardar 24
horas a ver o que pasa cos roe-
dores, está sendo cuestionada
por parte dos produtores, que
consideran que hai métodos
máis avanzados mediante os que
farían prescindíbel un tempo de
espera tan longo.

O caso é que este atraso no
tempo de comercialización do
produto causa serios inconve-
nientes. Unha vez extraído e
preparado o mexillón, almace-
nado xa para ser introducido no
circuíto comercial, pode suceder
que cheguen resultados negati-
vos do Centro de Control que

obriguen a queimar a partida
afectada coa conseguinte perda
do traballo xa feito. Lobeira
considera que “a Xunta se limita
a comprobar a aptitude do pro-
ducto cando xa está extraído e
parcialmente dirixido ao merca-
do. Non hai previsión de mareas
negras nin medidas que eviten
ter que destruír, ás veces, parti-
das importantes de mexillón que
representan custos considerábeis
para os produtores”.

Segundo esta fonte, tamén
ocorre con frecuencia que “Gali-
za ten fechada a extracción de
mexillón mentres que Cataluña
ou Valencia, Grecia ou Italia, con-
tinúan no mercado, e isto case
sempre causa serios trastornos no
sector galego”. Lobeira critica ta-
mén o papel que desenvolveu a
Xunta con respecto a extracción
de mexillón en Chile a onde, se-
gundo el, enviou nos últimos
anos medios técnicos e persoal
que contribuíron a desenvolver a
extracción do mexillón que agora
empeza a competir co galego. A

Xunta mesmo
subvencionou a
implantación de
sistemas extracti-
vos en Chile, país
no que a man de
obra é máis bara-
ta que en Galiza e
contribúe a aba-
ratar o produto
que se coloca na
exportación. Al-
go así como a
deslocalización
de parte da pro-
dución mexilloei-
ra que hai en Ga-
liza.♦

A Xunta
subvencionou
a implantación de
sistemas extractivos
en Chile,
país no que a man
de obra
é máis barata.
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Polo que se ve, o botellón, unha
práctica habitual en cidades, vi-
las e lugares de Galicia e de todo
o Estado, en Lugo debe ter unhas
características propias para que
haxa que investigar niso durante
cinco meses con profesores do
campus de Santiago e de Lugo.

Imaxino os sesudos profeso-
res participando dos botellóns de
fin de semana na capital, levando
litronas falsas para non encaga-
llonarse en demasía e manterse
mínimamente lúcidos, pregun-
tándolles aos rapaces, e ti bebes
ou fumas canutos?; e logo, por
que te dás á bebida?; bebes ou
traballas? Ou cousas similares
que deixen en claro este novo
costume da mocidade.

Algúns, pola contra, sen tanto
estudo psicolóxico, temos claras
algunhas das causas. Por exem-
plo, os rapaces mátanse a estudar
sabendo que por moito currículo
que teñan, non van topar traballo
ou se o fan, será con soldos misé-
rrimos como os que son maioría
nesta provincia, ou con contratos
lixo que crean inseguranza.

A frustración, polo tanto, an-
te o mercado laboral e as ofertas
lúdicas que se ofrecen na cidade,
podería ser unha das causas des-
ta protesta, en certo xeito pacífi-
ca, que levan a cabo como rebe-
lión contra a sociedade.

A iso habería que engadir os
baixos presupostos da mocidade
en proporción cos prezos eleva-
dos dunha birra ou un par de co-
pas en calquera local nocturno,
polo que, calquera cun pouco de
luces controla que é máis barato
mercar a bebida nun supermer-
cado, xuntarse uns cantos e pasar
media noite escoitando música e

de parola en calquera descampa-
do ou praza que se axeite.

Habería logo unha derradeira
razón e é que zugar algo de alcol

gústalle a case todo o mundo, pa-
ra liberarse, para esquecer ou pa-
ra ceibar a adrenalina da semana.
E todo isto necesita un amplo es-

tudo? Eu coido que o que faría fa-
lla sería poñerlles solucións aos
problemas que levan ao botellón
pero nisto, empresarios e políti-

cos non semellan estar polo labor.
Mentres tanto, os rapaces

aproveitarán os fins de semana
para darse ao botellón, para es-
quecerse por uns intres da so-
ciedade que os rodea e para di-
vertirse, aínda que algúns se pa-
sen por veces cando chuparon
en exceso. Pero, que outra cou-
sa poden facer como non sexa
darse á bebida? Resulta lamen-
tábel chegar a estas conclusión
pero, éche o que hai e non se-
mella que haxa volta de folla.
Ao menos de momento.♦

O botellón
ANTÓN GRANDE

O Concello vén de asinar un acordo coa Universidade de Santiago pa-
ra investigar, durante cinco meses, as causas do botellón na capital.

Lugo

Sondaxes de gabinete
LOIS DIÉGUEZ

Hai uns días chamáronnos por telefone. Unha voz feminina pe-
diunos uns minutos do noso tempo para someternos a un inqué-
rito. “Dispare, logo”, dixemos. E a moza disparou cunha enxu-
rrada de profundísimas preguntas. Lembro dúas fundamen-
talmente. Primeira: se na próxima votación ao Parlamento de
Galiza ían influír en nós, á hora de elixir o Presidente da Xunta
(sic), “a idade de Fraga”, o “carisma de Touriño”, ou “que Bei-
ras se fose do BNG”.  Segunda: que valorásemos entre 0 e 10,
os seguintes líderes para a presidencia da Xunta: Fraga, Touri-
ño, Beiras e Quintana. Ante preguntas tan “cientificamente estu-
dadas”, botámonos a rir. A moza tamén riu e axiña se desculpou
dicendo que ela non confeccionara as preguntas, que era unha
mandada. Seica se lle arrepuxeran xa algúns dos entrevistados.
Temos a sensación de que esta sondaxe de “Sondaxe” foi idea-
da por Blanquito. En Madrid seica se aprende moito e el é moi
intelixente. Con tais preguntas  xa se saben de antemán os re-
sultados: por forza terá que gañar o “carisma” de Touriño. O que
máis graza nos fixo foi o pensar de onde coño lle sacaron iso do
“carisma”. Porque eu non nego que o tal señor teña as súas gra-
zas. Pero para chegar ás metas carismáticas que os de Sondaxe
lle apegaron no retrato aínda vai ter que facer os seus cursiños.
E o home xa non leva poucos.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

Non é cuestión
de idade
CARLOS AYMERICH

Case o 80% da cidadanía galega considera que Manuel
Fraga non está en condicións de gobernar. O cal non
quere dicir que moita desa xente non vaia seguir vo-
tando por el na mesma. Eis, quizais, o único dado no
que coinciden todas as enquisas e sondaxes coñecidas
até o momento.

Eu teño para min que o problema de Fraga non é a
idade. Coñezo –coñecemos todos– moitas persoas
maiores que Fraga e que están en mellores condicións
ca el. Vexan se non o caso de José Luís Sampedro ou
Miguel Delibes, máis lúcidos ca nunca e con varios
anos no lombo máis. Penso que tampouco é unha cues-
tión de saúde. Aínda que, obviamente, un aceptábel es-
tado físico e mental axude a desenvolver dun xeito ade-
cuado as tarefas de goberno.

O problema, fóra dos anos e da sáude, é que Fraga
pensa igual que cando tiña corenta anos menos. Segue
a ter unha concepción non democrática, paternalista e
clientelar, da política. Segue a desprezar a vontade e as
iniciativas cidadás. Segue pensando nunha España im-
perial e segue a vivir a súa carreira política na Galiza
como un retiro forzado da primeira división que é, por
suposto, a política española. A súa incapacidade para
asumir a pluralidade social, de orientación sexual, re-
lixiosa, nacional, cultural non procede da idade. Pro-
cede dunha mentalidade autoritaria que a falta de au-
dacia e de curiosidade intelectual foron consolidando
e petrificando ano tras ano. Non. Non é –só– unha

cuestión de idade. E se alguén ten dúbidas, aí están Jo-
sé Bono e Francisco Vázquez, algo máis novos ca el,
para demostralo.

É tamén unha cuestión
de dignidade. Porque cóm-
pre non esquecer que esta
que agora remata foi a lexis-
latura do Prestige. A do Fra-
ga cazador e covarde que foi
a Madrid para lle suplicar a
José María Aznar un “retiro
digno”. A do presidente que,
nos momentos difíciles, re-
nunciou a liderar o seu po-
bo. A do político que, aga-
chado detrás de ministros e
parapetado en torres de control, insultou e ofreceu la-

bazadas a unha cidadanía indefensa e indignada. A
dignidade non se gaña coa idade, adquírese cun exer-

cicio continuado ao que Fra-
ga nunca se dedicou. 

E esas carencias non as
resolve o Photoshop, mes-
mo que sexa de ultimísima
xeración. Se Fraga ten ver-
goña de ser vello, condición
que na Galiza é un selo de
honra, os programas de re-
toque fotográfico poden di-
simular a idade. Mais non a
mentalidade autoritaria e a
falta de dignidade. Esas non
hai computador que as su-

pla. Para esas, só valen os votos.♦

‘O problema é que Fraga
pensa igual que cando

tiña corenta anos menos.
Segue a ter unha concepción

non democrática, paternalista e
clientelar, da política”

Manuel Fraga dirixíndose a presentar as cartas credenciais como embaixador en Londres.



“Detrás da civilización, a terra está
chea de montañas de escoura e lixo
(...), e a cambio de posuír máquinas
e turbinas, a humanidade ten que
pagar con infindas aldraxes á imaxe
da terra e á imaxe do home”. Así se
pronunciou Herman Hesse sobre a
realidade ecolóxica e humana de
hai algunhas décadas atrás. Mais a
realidade de hoxe non é moi distin-
ta. Seguiuse afondando aínda máis
nesas aldraxes. A predicación dun
progreso só entendido á medida dos
poderosos continúa a magoar a ima-
xe da terra e tamén a imaxe do ho-
me. E se esta percepción se traslada
a unha visión máis concreta e próxi-
ma a nós, á imaxe da Galiza actual,
seguramente se entenda mellor o
seu significado profundo. En Gali-
za, e tamén como froito desa per-
versa interpretación do progreso,
padecemos un triplo feísmo que de-
semboca na procelosa sensación de
que sufrimos tamén outro feísmo
aínda máis penoso: o feísmo ético.
Non se trata, pois, dunha mera vi-
sión estética, senón que trascende a
simple observación esteticista para
delatar profundamente a aldraxe
que padece a nosa terra, a dos pro-
pios galegos e a da galeguidade como her-
danza recibida. 

Por un lado, un feísmo lingüístico non
para de asoballar as nosas paisaxes huma-
nas. Son aínda manifestas a persistencia
na nosa fala do feísmo antroponímico (hai
que ver como aínda seguen deturpados
nos DNI e demais documentos moitos dos
nosos apelidos) e tamén a do feísmo topo-
nímico. A estas alturas da nosa histórica
andanza autonomista, a deprimente bata-
lla ao redor do regresivo, e mesmamente
opresivo binomio A Coruña-La Coruña
(ou, polo momento, deixémolo aínda en
@ Coruña) non constitúe xa unicamente
un mero episodio máis da opereta electo-
ralista do pacovazquizmo antigalego mili-
tante, senón que sintomaticamente ultra-
pasa un dos eidos esenciais da galeguida-
de: o noso idioma, e o respecto e dignida-
de que se lle debe. Atopámonos acotío co
holocausto mediático e sociolóxico que
sofre a nosa lingua, o lento pero sistemá-
tico lingüicidio do galego, case que redu-
cido na praxe xornalística deste país a un-
ha especie de reserva india “cultureta”, ou
incluso ao patético e zafio pseudo-enxe-
brismo audiovisual dos medidores de au-
diencia dos nosos medios públicos, eter-
namente gallósicos e supermárticos. Todo
este irrespectuoso caldo acedo antóllase-
me demasiado elocuente do grial mohica-
no, ou eu diría incluso do cáliz nazareno
do idioma en que se expresa o noso ser e
que contén as paisaxes todas da nosa cul-
tura. Malia que, por desgraza, non sexa
este o único ámbito do auto-galeguicidio
inducido e devecente que sufrimos, moi-
tas veces incluso complicemente, ou máis
ou menos inocentemente.

Por outra parte, hai que denunciar un-
ha vez máis o evidente feísmo construtivo
de galpón e neo-pazo que está rematando
de asolar a fermosa tradición construtiva
que herdamos, e que significa as nosas
paisaxes, pecularizándoas, dignificándo-

as. Disto xa é mellor nin falar. Só hai que
mirar tristemente ao noso redor, porque
semella que as dinámicas especulatorias
do mercado campan ás súas anchas, desde
o interior até a costa, o mesmo que cam-
paron cando Franco e os seus acólitos
económicos asolaron a ría de Pontevedra
erixindo ese Valle de los Caídos insul-
tantemente fedorento que é Celulosa, co-
mo un monumento ao
ditador na nosa ría,
ese monstro herdado
que fere a dignidade
da nosa vista, da nosa
cidade. Xa que os
tempos políticos an-
dan a ben co de retirar
broncíneas estatuas
ecuestres do pasado
fascio, podían empe-
zar con este monu-
mento á ignonimia, e
que o monstro fique
xa dunha vez arreda-
do nalgún escuro re-
cuncho da arqueoloxía industrial do desa-
rrollismo franquista.

Tamén hai que referirse ao feísmo pai-
saxístico, tan borracho de múltiplos euca-
liptines. Neste aspecto, e visto o resultado,
semella que ao inventáren o licor de euca-
lipto, os frades de Oseira conseguiron en-
tromparnos a todos con el, porque a nosa
visión do tópico verdor galego semella un
debuxo a trampantollo que nos fai ver o
que en realidade non hai detrás dos inxen-
tes eucaliptais: xa apenas existen miraxes
esmeraldinas nas nosas paisaxes máis ínti-
mas. O verdor ficticio, artificial, impíde-
nos ver o bosque e seitúranos incluso a op-
ción da saudade das paisaxes da nosa
nenez, a nostalxia limpa e clara, agora xa
soamente viva na nosa intrahistoria. As
nosas bouzas e soutos son xa un claro sím-
bolo de resistencia que vai sendo devora-
do polo bosque de eucaliptos, ese deserto

verde que a aloctonización das nosas pai-
saxes vexetais comporta. E neste eido, a
instalación da fábrica de Celulosa en Pon-
tevedra tivo un efecto terriblemente per-
verso. Xa no ano 40, desde a primeira po-
lítica autárquica do franquismo, se consi-
derou Galicia como un mero espazo colo-
nial sobre o que se activou legalmente na
administración franquista a reforestación

masiva da nosa terra
con eucaliptos. Dicía
hai moitos anos un ve-
llo da aldea onde na-
cín que o eucalipto era
algo así como o banco
dos pobres. Hoxe hai
que respostarlle que
esa suposta fartura
volveuse xa manifesto
cutrerío. O prezo do
eucalipto está polo
chan, e os nosos bos-
ques desaparecen, co-
ma baleas, elefantes e
tigres de Bengala, ou

senón fican reducidos a coutos vexetais a
xeito de penosas reservas para a flora indí-
xena. Quizais aínda estea en vigor unha
antiga graza que faciamos nos anos 70:
Galiza que é, unha colonia ou un xampú?
Seica aquela pregunta aínda segue pateti-
zando hoxe sorneiramente calquera tipo de
resposta que se nos ocorra. 

Semella este noso pobo un Urano que
acabará por devorar todas as súas esen-
cias, as en verdade de seu. Nas últimas dé-
cadas, a absorción da dinámica individua-
lista inherente á asunción da pragmática
capitalista, acabou por exterminar o an-
cestral mundo comunal galego nunha
adaptación masiva ao mundo do “moder-
no”, onde a idea de progreso que se nos
vendeu económica e socioloxicamente foi
a do formigón e os volumes contranatura,
o eucalipto, o moble de formica e o total
abandono do mundo rural, e a da premi-

nencia social da lingua castelá. To-
do á xunta, en masa, coma un bál-
samo de fuerabrás que sandaría da
mancha dun pasado que tan mal nos
tratara. 

Onde nos leva esta tríade de fe-
ísmos? Pois á aldraxe do propio
home. O feísmo ético vén ser a su-
ma de todos estes feísmos aos que
a sociedade galega, por unha ou
por outra razón, non foi quen de
poñerlles couto, como si o están fa-
cendo os pobos doutros territorios
peninsulares (Asturias, Cantábria,
Mallorca, etc). O venderse a cam-
bio do punto de luz e do asfaltado
até a casa todos o coñecemos moi
ben. Nesa voráxine individualista
do sálvese (ou, mellor dito, apro-
véitese quen poida, pero que sem-
pre se acaban aproveitando os de
sempre) semella pois que a socie-
dade galega perdeu a sensación, a
pulsión da súa propia terra como
un acto colectivo que nos dignifica
e nos fai respectables perante dos
demais pobos. E todo pobo que
non se respecta a si mesmo, que
non espere tampouco que o respec-
ten os demais. Algo disto terá que
ver con como nos tratan ancestral-

mente nos presupostos do Estado, estean
no goberno os tirios ou os troianos.

O caso de Celulosa, ou a Trama Celu-
losa (xa se verá se non), é un exemplo
cristalino de que existe unha cidadanía
que comeza a ver a luz que nos agarda ao
final do túnel da resistencia. Que aquí,
agora, desde a cidade de Pontevedra, pero
tamén desde Marín, Poio ou desde outros
concellos da ría, desde esta ría nosa, esta-
mos erguendo un valo ético, un berro de
razón e de cultura ecoloxicamente sentido
contra todos os feísmos que asolan a nosa
terra. En solidariedade co futuro e coa sa-
úde dos nosos fillos sería tamén un acto
de boa saúde, física, mental e ética, acor-
darnos por un intre daquela aldea gala do
grande Uderzo. Que por eles, polos nosos
fillos, volvámonos nesta desigual batalla
tamén auténticos Astérix e Obélix, impa-
sibles aos chuzos e sapos que cuspen con-
tra nós con todo o seu inmenso diñeiro
apestando e mercando vontades a esgalla
onde menos se espera: na prensa, no de-
porte, no sindicalismo (no de CC OO, xa-
ora, que despois de vender os da banca, os
de Sintel, etc., etc., etc., máis que aquelas
Comisións de antano semellan hoxe as sú-
as siglas obedecer a outras palabras con
espúreos intereses: acaso Corrupcións
Obreiras?), na política, na presión sobre
os que lles deben favores, na agoirenta
opresión caciquil terceiromundista sobre
a xente de a pé e a da cabalo. Porque me-
recemos algo mellor. Porque nos merece-
mos a nós mesmos nun futuro digno, ocó-
rreseme que lembremos tamén o exemplo
daquel primeiro mono que dixo non no
Planeta dos Simios. Neste país onde, en
realidade, aínda non se vota, soamente se
su-Fraga, é máis imprescindible ca nunca
que sigamos mantendo vivo e resistente
este noso ronco non: ¡Celulosa non!♦

ADOLFO CAAMAÑO é escritor, autor enmtre
outras obras da novela Soberano (A Nosa Terra)

Nº 1.175 ● Do 12 ao 18 de maio de 2005 ● Ano XXVIII

MANIFESTACIÓN CONTRA A CELULOSA O 4 DE XUÑO

As aldraxes do feísmo 
ADOLFO CAAMAÑO

ENCE é, segundo o autor deste artigo, un exemplo per-
fecto desa filosofía que se aplica en Galicia de indi-
vidualismo cutre, de falta de respecto ao noso herdo

no nome dun progreso que acaba convertido en feís-
mo, en síndrome de colonizado, en autonoxo que
medra e se estende por todos os recunchos da nosa vi-

No ángulo superior dereito, o espazo que se lle comezaba a roubar á Ría de Pontevedra para a posterior instalación da Celu-
losa. Fotografía aérea de 1959.

‘Desde os anos 40
Galicia foi considerada
un mero espazo colonial
sobre o que se activou

legalmente
a reforestación masiva

con eucaliptos”
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en valores?

MARÍA PILAR GARCÍA NEGRO

Teño pensado moitas veces
na sofisticación (por certo,
se facermos caso ao seu

significado, complicación
desnecesaria, artificio sobrante,
non complexidade…) que
caracteriza unha sociedade
como a nosa actual. É ben certo
que tal moda non resulta indiso-
ciábel do proprio capitalismo,
especialista en criar problemas
para os que cómpre procurar so-
lucións, que, por súa volta, crían
novos problemas… e, así, ad in-
finitum. Mais, dunha forma ou
doutra, todos caímos na trapela
de disfarzarmos ou
camuflarmos os problemas reais
a base de novas (?) propostas,
que, tantas veces, non son máis
que distraccións da orixe do tal
problema real. Valla de exemplo
a realización de cursos para
todo: cursos de educación vial,
de desafección ao tabaco, de
des-stress, de relaxación, de res-
piración correcta; cursos de ga-
lego orientados a falar e
escreber canto menos galego,
mellor; cursos de desprograma-
ción da violencia ínsita ao ser
humano… Eu propria desexaría
acudir a un curso que me
ensinase a subir e baixar, con
corrección e elegancia, dunha
viatura, porque non dou
comprendido como (vista, aliás,
a miña estatura nada elevada…)
unha e outra vez bato (incluído
o meu veículo) con portas, asen-
tos ou caisquer outros
adminículos da mesma. Moi
lonxe de min ironizar ou brincar
con necesidades sociopedagóxi-
cas evidentes e coa
conveniencia de as atender,
mais, francamente, hai
nomenclaturas (ímolo deixar só
na terminoloxía) que me
chaman ben a atención. Unha
delas é a repetidísima
“educación en valores”. Digo
eu: se a educación non é en “va-
lores”, ¿en qué demo vai ser?;
¿en vicios ou perversións?
Daquela, sería a anti-educación,
non é? Seica se vai programar,
en breve, unha materia no ensi-
no obrigatorio intitulábel “Edu-
cación para a cidadanía”… ¿E
qué tal se programásemos unha
materia de “Educación para o
rus”? Quero dicer para o debido
respeito ao campo, á terra e ao
mar que nos dan de comer, ao
meio ambiente que nos permite
ser bípedes respirantes… E
tamén: “Coñecimento da
emigración”; “Papel ocultado
das mulleres nas sociedades hu-
manas”; “División sexual do
traballo”; “Curso de galego sen:
certificados; créditos; medallas;
pontos; méritos varios…, só pa-
ra se pór a falalo e a escrebelo
partout”… Aínda teño moitas
máis ideas semellantes. O único
problema que vexo é que, neste
esquema, teríamos que facer de-
saparecer o ensino regrado e a
distribución curricular actual.
Ou, tamén: ¿non sería boa cou-
sa, para rematarmos coa sofisti-
cación mencionada, voltarmos
ás ensinanzas do mestre de
ferrado e conseguirmos, de
entrada, saber ler, escreber, facer
contas e respeitar aos e ás
demais?♦

A batalla que enfronta nos últi-
mos meses á Xunta co Goberno
do Estado (ou ao PP co PSOE,
que vén sendo a mesma cousa,
lamentabelmente) chegou nos
últimos días a niveis surrealistas
cando o conselleiro de Política
Territorial e vicepresidente, Al-
berto Núñez Feixóo, compare-
ceu ante os medios de comuni-
cación para presentar un suposto
proxecto sobre a entrada do AVE
en Ourense e da integración da
rede ferroviaria na cidade. Fíxoo
con toda a solemnidade institu-
cional, acompañado nin máis
nin menos que do alcalde da ci-
dade, Manuel Cabezas, e do pre-
sidente da deputación Xosé Luis
Baltar. De pouco serviu a esce-
nificación porque ao día seguin-
te saíu o Ministerio de Fomento
para poñer as cousas no seu si-
tio, que non era precisamente
digno de tan altos representantes
dos cidadáns.

Desde que o dedo de Manuel
Fraga sinalou, cauteloso, a Fei-
xóo –o mesmo ao que Baltar di-
xo que buscase outra provincia
para encabezar candidaturas
porque en Ourense mandaba el–
o vicepresidente iniciou unha
carreira desesperada para non
perder o vagaroso tren da suce-
sión. E así, non ten receo ningún
en negar as enrugas de Fraga ou
en entregarse a unha bacanal de
medias verdades sobre o Plano
Galicia. O último que se lle oco-
rreu foi un plano para a capital
ourensá que consistía no inves-
timento de 61,2 millóns de eu-
ros, a construción de vivendas e
outro centro comercial. As ins-
talacións ferroviarias trasladarí-
anse a San Cibrao das Viñas,
xunto á inexistente cidade do
transporte, e evitaríase que o
tren dividise a cidade.

En fin, un proxecto que po-
dería ser discutíbel se non fose

polo pequeno detalle de que to-
das esas decisións lle corres-
ponden a Renfe e ao Adminis-
trador de Infraestructuras Fe-
rroviarias (ADIF), nunca á
Xunta. A iniciativa de Feixóo
non era tal. Na liña dos millo-
narios anuncios-resposta na
prensa contra Fomento, o que
fixo o vicepresidente non foi
elaborar un plano, senón acon-
sellarlle ao goberno do Estado
sobre como debe administrar os
bens públicos. E esa foi a res-
posta do Ministerio a través da
Delegación do Goberno en Ga-

licia, ao precisar que non reci-
bira ningunha proposta, que non
se contou coa Dirección Xeral
de Ferrocarrís ou co ADIF nin
se pensou se encaixará ou non
coa solución ferroviaria. Ao go-
berno resultoulle estraño que se
informase á opinión pública que
o proxecto contaba, como fonte
de financiamento, con terrreos
propiedade de ADIF, non da
Xunta nin do Concello nin da
Deputación.

Pero non é menos sorpren-
dente que un dos reproches do
alcalde e do vicepresidente da

Xunta foi que non se tiña convo-
cado nunca a comisión mixta
creada en 2002 para estudar a
entrada do AVE na cidade das
Burgas. Os altos cargos do PP
esqueceron que desde a súa crea-
ción, o propio “goberno amigo”
de José María Aznar nunca a
convocou. E tivo 15 meses para
facelo. Se cadra, faría ben a opo-
sición en tomar o exemplo deste
proxecto imaxinario como para-
digma do gran circo do Plano
Galicia, que non anda moi dis-
tante de tanto disparate con apa-
rencia institucional.♦

O AVE pantasma
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A Xunta explica na cidade un proxecto para a chegada do AVE que Fomen-
to nega. O anuncio entra dentro da campaña de Núñez Feixóo pola sucesión.

Ourense

AVE en construción en Valladolid.



A.N.T.
A filtración de que as comi-
sións do Ministerio de Educa-
ción teñen xa elaborada unha
proposta de reforma de titula-
cións, levantou ronchas en
amplos colectivos da universi-
dade galega. Este mércores
houbo concentracións en San-
tiago e Coruña protestando
coa planificación anunciada.

Segundo a Subcomisión de Huma-
nidades, pasaríase de 24 titulacións
a somentes dez. Esta redución con-
trasta co mantemento das dezano-
ve titulacións na area de Ciencias
Sociais e Xurídicas e as 22 na de
Ciencias Experimentais e da Saú-
de, quedando aínda por definir a
listaxe de Ciencias Técnicas.

Os directores dos departamen-
tos de Filoloxía Galega da Univer-
sidade de Santiago de Composte-
la, de Galego-Portugués, Francés e
Lingüística da Universidade da
Coruña e de Filoloxía Galega e
Latina da Universidade de Vigo,
reuníronse para elaborar unha po-
sición conxunta na que manifestan
“radical desacordo con esta pro-
posta, que se sitúa claramente en
contra da realidade plurilingue do
estado español”. As actuais licen-
ciaturas de filoloxía e de tradución
e interpretación reagruparíanse en
cinco graos con 240  créditos: Lin-
gua Española e as súas literaturas;
Linguas Modernas e as súas litera-
turas; Linguas Orientais e as súas
literaturas; Filoloxía Clásica e Tra-
dución e Interpretación. Os estu-
dos das linguas e literatura galega,
vasca e catalá integraríanse no
grao de Linguas Moderna e as sú-
as literaturas.

Para os directores da Universi-
dade Galega, “se hoxe en día, en
España, son linguas oficiais non só
o castelán, senón tamén o galego, o
catalán e o euscaro, creemos que
non pode admitirse unha proposta
que, de progresar, consagraría a de-
sigualdade a prol do castelán, por
non recoñecer para as outras lin-
guas oficiais unha titualción de
grao ao mesmo nivel que o de Lin-
gua Española e as súas Literaturas”.

E pregúntanse “¿É que real-
mente se pretende consagrar por
esta vía a consideración do gale-
go, o catalán e o vasco como idio-
mas estranxeiros? Esperamos que
non sexa así e que finalmente non
prospere unha proposta que tamén
consideramos contraditoria con
medidas recentes coma a de poñer
en marcha, xa para o próximo cur-
so, 40 prazas de galego nos cen-
tros do Instituto Cervantes ou a de
crear máis prazas de galego nos
centros de ensino do Bierzo. Coa
mesma intención, queremos lem-
brar aquí o acordo tomado por
maioría na Subcomisión de Edu-
cación do Congreso dos Deputa-
dos en marzo do 2005 para a cre-
ación inmediata da materia optati-
va “2ª Lengua Española: gallego /
vasco / catalán” e a súa introdu-
ción en todos os centros de ensino
medio do estado”

Finalmente fan súa a propos-
ta do Proxecto ANECA (Axencia
Nacional de Avaliación da Cali-
dade e Acreditación)  cunha sudi-
visión de nove graos en troques
de cinco: Lingua Española e as
súas Literaturas, Lingua e Litera-
tura Catalás, Lingua e Literatura
Galegas, Lingua e Literatura Vas-
cas, Linguas Modernas e as súas
Literaturas, Linguas e Literaturas
Clásicas, Linguas e Culturas de
Asia e África, Lingüística e Lin-
guas Aplicadas e Estudos Litera-
rios e Escritura Creativa.

Protesta en Historia da Arte

A Xunta de Facultade de Xeogra-
fía e Historia da USC convocou
unha concentración o mércores,
11 de maio, en defensa do grao de
Historia da Arte e dos estudos hu-
manísticos, tamén modificados na
actual proposta ministerial. Os
membros da Xunta de Facultade
manifestaron por unanimidade “o
seu rexeitamento á proposta que a
subcomisión de Humanidades do
Consejo de Coordinación Univer-
sitaria elaborou referida ao catá-
logo de novos títulos de grao na
Universidade española no marco
da Converxencia Europea de En-

sino Superior. En particular rexéi-
tase a pretensión de eliminar o
grao independente de Historia da
Arte e de crear un grao conxunto
de Historia e Historia da Arte”. 

No documento aprobado por
unanimidade, a Xunta de Faculta-
de tamén quixo “expresar o seu
malestar porque en todos os pro-
cesos de reordenación das titula-

cións e dos estudos universitarios
en España sempre se formule un
intento de reducir a presenza dos
estudos de Humanidades dentro
da oferta de estudos superiores”.♦
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As nosas denominacións dos puntos car-
dinais (Norte, Sur, Leste/Este, Oeste),
proceden todas catro do anglosaxón ou
inglés antigo a través do francés. E aínda
que puidese haber cousas que dicir to-
cante ao Norte, Sur e Oeste, é o outro
punto o que presenta un interese extraor-
dinario dende o punta de vista da lingua.

De primeiras: como é Este ou Leste? 
En galego pódese constatar a vixen-

cia de Leste nas Rías Baixas e a normati-
va exclúe Este, se nos atemos ao dicio-
nario. No portugués actual, en troques,
coexisten as dúas formas como sinóni-
mas e normativas.

Cómpre sinalar que a forma máis an-
tiga en galegoportugués é Este, e que
Leste non é senón unha vellísima impor-
tación do francés co artigo determinado
aglutinado, é dicir unido ao substantivo:
L’est > Leste.

Dous sinónimos de Leste/Este foron
xerados dende a nosa propia lingua (ou

mellor dito, dende o territorio das linguas
románicas): Nacente e Levante. As dúas
denominacións aluden ao mesmo, o na-
cemento do sol, o momento de se levan-
tar este astro, o punto polo que o fai.

Outra denominación aínda é Oriente,
palabra que procede do latín. Nesa lingua
oriens era o participio presente do verbo
oriri ‘erguerse, levantarse’ e de aí ‘nacer’
aplicado a un astro. Oriente é logo o
equivalente exacto de Nacente e máis de
Levante. É doado entender que co verbo
oriri ‘nacer’ está relacionada a palabra
orixe (e con esta aborixe).

E se o participio presente do verbo
oriri era oriens, o participio pasado era
ortus, que deu lugar ao substantivo orto
‘nacemento dun astro’ que tamén pasou a
significar ‘orixe’ en xeral. Lembremos a
frase figurada o orto e o ocaso é dicir o
principio e a fin.

E aínda unha reviravolta máis para
facermos unha asociación sorprendente
con orto: aborto, é dicir orto precedido
do prefixo ab negativo co significado de
‘o contrario, o oposto’, como por exem-
plo en abuso fronte a uso. Naturalmente,
o aborto é o oposto ao nacemento.

Non perdemos o Norte e volvemos ao
Oriente, é dicir orientámonos. E velaí: Por
que orientarse, orientación, etc. e non
nortarse, nortearse ou algo similar se a
referencia para nos situarmos é o Norte?  

Pois porque non podemos coñecer di-
rectamente o Norte sen un aparato que
nos axude (búxola, compás ou outro), en
canto que sen aparato ningún podemos
localizalo indirectamente. A través do
Oriente, do Nacente, do Levante. Primei-
ro localizamos o punto por onde sae o sol
e despois, situándonos en relación a el, o
Norte. Daquela é ben certo que nos
orientamos.

E remataremos a viaxe na cidade bre-
tona de Lorient. Este porto foi creado en
1666 pola Compañía das Indias Orientais
francesa, que fundou alí uns asteleiros dos
que un dos primeiros barcos foi Le soleil
de l’Orient, popularmente chamado l’O-
rient, polo que se coñeceu a cidade nacen-
te. Outro Leste. En bretón An Oriant.♦

Oriente
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O galego quedaría baixo o rótulo de ‘Linguas modernas e as súas literaturas’

As Universidades galegas opóñense á redución
de titulacións que proxecta o Ministerio

O mércores 11 houbo concentracións contra a reforma das titulacións. Na imaxe, a realizada diante da Facultade de Xeografía e His-
toria de Santiago.                                                                                                                                                 CARME /AGN



A.N.T.
O pasado mércores 11 de maio dé-
ronse cita en Vigo ao redor de tres
mil rapaces para participar na ca-
rreira a prol da lingua que se de-
senvolveu na cidade, e que se in-
clúe dentro das xornadas lúdico-

educativas que se coñecen co no-
me de Correlingua. Baixo o lema
“Galego: un bico na lingua” mo-
zos dos colexios da cidade, de Mo-
aña, Cangas, Mos, Porriño e Re-
dondela sumáronse ás reivindica-
cións iniciadas o pasado 2 de maio

coa carreira de Lugo, que se veñen
sucedendo por todo o país. Esta
edición, que contou coa partici-
pación do Caruncho e do grupo de
hip-hop Dios k te crew e que con-
clúe en Ourense o 13 de maio, des-
pois do seu paso por Compostela o

xoves 12, acadou as cifras máis
elevadas de participación de todos
os anos, preto dos trinta mil mozos.
A valoración que se fai dende a
Mesa pola Normalización Lingüís-
tica, un dos organizadores xunto
coa CIG-Ensino e a AS-PG, é po-

sitiva, porque, “conseguir asentar
unha actividade cultural no país e
que o número de rapaces que se
mobiliza aumente ano a ano, tendo
en conta que é ese o sector no que
se están a perder máis falantes, é
un éxito para todos”.♦
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Que bo ser grande.

Porque só os grandes sabemos sumar: un a un, hora a
hora, a SER en GALICIA suma 389.000 ouvintes diarios,
fronte aos 158.000 da COPE, aos 147.000 da Radio Galega
e aos 102.000 ouvintes de Onda Cero.

Pero os grandes tamén saben restar: cada día a SER en
GALICIA ten 231.000 ouvintes máis ca COPE, 242.000
máis ca Radio Galega e 287.000 máis ca Onda Cero.

¡Mami, eu tamén quero ser coma a SER en GALICIA!

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

A.N.T.
O director do xornal coruñés La
Opinión, Francisco Orsini, de-
nunciou o boicot ao que somete
o alcalde da Coruña aos seus
xornalistas, após a publicación
nas páxinas deste medio dun su-
posto caso de irregularidades na
compra e rehabilitación dunha
casa no centro histórico. Orsini
explicou que o alcalde, Francis-
co Vázquez, se negou a contestar
unha pregunta dunha das súas re-
dactoras durante unha rolda de
prensa no Concello logo de con-
testar as doutros medios.

Este é o último capítulo dun-
ha serie de desencontros entre a
prensa coruñesa e o rexedor so-
cialista. O pasado 30 de marzo,
todos os profesionais da infor-
mación que traballan habitual-
mente no Concello concentrá-
ronse na praza de María Pita pa-
ra denunciaren a “actitude dita-
torial” do alcalde, os seus malos
modos e decisións tales como
impedirlles aos fotógrafos e cá-
maras de televisión tiraren ima-

xes dos plenos. O Colexio Pro-
fesional de Xornalistas de Gali-
za xa lle enviou varias misivas a
Vázquez recriminándolle os
seus modos.

Xuízo contra a COPE

Comezou o xuízo contra a emi-
sora da COPE en Pontevedra por
unha denuncia de acoso laboral
contra unha ex traballadora. A
denunciante, a xornalista Paz
Castro, acusa os seus superiores
de menosprezo e de incumpri-
mento das súas condicións la-
borais.

Paz Castro contou no xulga-
do do social número 3 de Ponte-
vedra como foi acosada laboral-
mente durante varios meses. A
xornalista esixe que se lle reco-
ñeza unha relación laboral está-
bel coa emisora desde o 2001.

Os directivos da COPE nega-
ron os feitos relatados pola súa
ex traballadora e defenderon que
Castro nunca traballara de xeito
estábel na emisora.♦

Plante de xornalistas contra o alcalde coruñés.                         Imagen & Comunicación

O diario La Opinión di que o
alcalde da Coruña o boicotea

A carreira pasa por Vigo camiño de Ourense

Éxito de participación no Correlingua 2005

XAN CARBALLA
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Verse
na rúa 
Os pasados meses de febreiro e marzo Ga-
liza foi alertada cunha vaga de frío, que sen
dúbida, non nos afectou a todos do mesmo
xeito. Dicimos isto xa que a maioría de nós
tivemos a posibilidade de subirlles a tem-
peratura ás nosas calefaccións, tirar do ra-
diador ou cando menos, botar unha manta
máis na cama. Pero o certo é que desgra-
ciadamente este privilexio non o teñen to-
dos os galegos. Ese dereito que aparece re-
collido no artigo 47 da Constitución Espa-
ñola, e que vén dicindo algo así como “To-
dos os españois teñen dereito a disfrutar
dunha vivenda digna e axeitada”, cremos
que se esquece de alguén. Non obstante,
non debemos de preocuparnos demasiado,
xa que a supermarabillosa Constitución
Europea poralle fin a esta situación.

Sería practicamente imposíbel deter-
minar o número exacto de persoas que
durmen nas rúas galegas durante todo ano.
A primeira dificultade coa que nos atopa-
mos á hora de profundizar no fenómeno
do “senfogarismo” é a escaseza de datos.
Algo lóxico por outra parte, se temos en
conta que os suxeitos de investigación pa-
san desapercibidos dun xeito intencionado
para as administracións públicas. A des-
preocupación e descoñecemento sobre o
tema fomenta a creación de falsos este-
reotipos na sociedade, que son a raíz de

actuacións excluíntes por parte desta. 
É frecuente escoitar a típica e doada fra-

se de “está así porque quere”. Non obstan-
te, os profesionais que traballamos co co-
lectivo de persoas sen fogar sabemos que
non é certo. As causas que levan a unha per-
soa a quedar na rúa son moitas, pero que se
poden resumir nun extraordinario número
de sucesos vitais estresantes e traumáticos
encadeados ao longo das súas vidas (morte
dalgún dos pais, desafiuzamento, proble-
mas económicos importantes, separación
ou divorcio, etc). A poboación que se con-
sidera normalizada soe ter entre 3 e 4 suce-
sos destes ao longo da súa vida, mentres
que a maioría das persoas sen fogar soen ter
até 13 e 14 de media. Se a maiores conta-
mos con todas aquelas persoas con proble-
mas de saúde mental, e que non poden ser
ingresados en centros públicos pola escase-
za dos mesmos, o número destas persoas
aumenta considerabelmente. Os problemas
de adiccións é certo que se presentan nal-
gúns grupos de persoas sen fogar, pero o

que non podemos facer é xeneralizar esta
problemática a todas as persoas que se ato-
pan na rúa. Por outra banda, deberiamos
analizar se estas adiccións foron previas ao
“senfogarismo”, ou polo contrario, a rúa foi
a causante de comezar co consumo.

Os recursos destinados ás persoas que
se atopan nesta situación son escasos e a
maioría dos que hai non se axeitan ás ne-
cesidades do colectivo. Moitos dos lugares
de pernocta son demasiado estritos, sen ter
en conta as características sociais dos be-
neficiarios. Outro dato curioso é o tempo
tan limitado de estancia, xa que na maioría
dos albergues de Galiza tan só se permite
durmir catro noites, tendo que transcurrir
ao menos dous meses para poder acudir de
novo. Isto provoca un “transeuntismo” que
move as persoas sen fogar de cidade en ci-
dade na procura dunha cama que os garde
da noite. Para toda aquela xente que busca
traballo, as dificultades multiplícanse, xa
que é moi complicado poder dar un ende-
rezo fixo ou simplemente desprazarse para

poder acudir a unha entrevista de traballo. 
No último dos casos, queda a rúa. Un

espazo no que tampouco as persoas sen fo-
gar son moi ben acollidas. Comentan que
nalgunhas cidades a propia policía local ou
a garda civil é a encargada de espertalas e
trasladalas ás aforas co argumento de que
molestan os veciños. No mellor dos casos,
un consegue atopar un recuncho tan inhós-
pito que se transforma en invisíbel para un-
ha sociedade que pecha os ollos perante es-
ta realidade. Sen dúbida, atopámonos ante
auténticos superviventes natos que nos ex-
plican todo tipo de trucos para pasar o me-
nos frío posíbel (durmir acompañado de
máis xente e incluso animais, utilización de
cartóns como illante térmico, ter en conta
de que lado sopra o vento, etc.). Estes luga-
res de pernocta cédense duns a outros e nor-
malmente respéctanse. Moitas das persoas
sen fogar optan por esta opción de durmir
na rúa e non acudir a albergues xa que ca-
tro días –comentan– non arranxan nada,
preferindo reservalos para as típicas gripes
ou calquera outra enfermidade común.

Para atallar unha problemática de tal
magnitude, a implicación das administra-
cións públicas é fundamental. De todos os
xeitos, a participación da sociedade neste
proceso de cambio no social é moi impor-
tante. A sensibilización, a educación e a
tolerancia son tres piares básicos para sus-
tentar unha política de benestar que en
ocasións carece de credibilidade. Por ou-
tra banda, non debemos esquecer a famo-
sa frase de Otero Pedrayo “Os camiños
da vida son inescrutábeis”, tendo presen-
te que calquera de nós podemos “vernos
na rúa” máis axiña do imaxinábel.♦

PABLO L. DEÁN é traballador social.

OO  ggrraann  nnaa  rroocchhaa

A.N.T.

PAULO L. DEÁN



H.V.
Un escape de gas na factoría de
Navantia en Ferrol cobrouse a
vida de Eduardo González Val,
Xoán Carlos del Real Gamun-
di, Ana Paz Vilariño e Xosé
Luís Veiga Infante. Os catro
traballaban en empresas auxi-
liares e os técnicos sinalaron
que o accidente era evitábel.

De aplicarse as medidas de seguri-
dade que habitualmente toma a em-
presa Navantia, a antiga Izar que
anteriormente fora a Bazán, os ca-
tro traballadores estarían vivos. O
feito de estar empregados en em-
presas auxiliares –tres na compañía
de limpeza Mainfer e o outro na de
soldadura Tecnymo–, levou a que
non se aplicasen os controis habi-
tuais en Navantia e a que un escape
de gas argón os deixase sen osixe-
no, motivo polo que faleceron.

O gas argón xerouse como
consecuencia dos traballos de sol-
dadura e non se ventilou cando
tres dos falecidos limpaban un pe-
queno tanque dunha fragata que
se está a rematar de construír. Ao
descubriren os tres corpos –que
debían levar mortos xa algún tem-
po–, un soldador dunha contrata
baixou a tratar de axudalos, mais
non levaba equipo de protección e
tamén morreu por mor da falta de
osíxeno. Posteriormente, os bom-
beiros procederon ao rescate das
catro vítimas.

As mortes producíronse ape-
nas quince días despois de que
un traballador de Navantia mo-
rrese tras unha explosión produ-
cida noutro tanque no que estaba
a realizar labores de soldadura.

Aínda que esta morte era re-
cente, na factoría de Navantia as
medidas de seguridade entre os
seus traballadores séguense con
celo, como sinalou o secretario
xeral da CIG, Xesús Seixo, que
lembrou que todos os mortos
“traballaban en empresas auxi-
liares e tiñan contratos en preca-
rio”, o que facilitaría que se rela-
xasen as medidas de seguridade.

Xesús Seixo esixiu unha inves-
tigación rigorosa. O comité de em-

presa anunciou a súa propia inves-
tigación. Os sindicatos CCOO e
UGT tamén reclamaron unha in-
vestigación, decidiron convocar un
paro de dúas horas e a UGT requi-
riu o control das subcontratas. O
concello decidiu declarar dous días
de loito oficial e todos, sindicatos,
partidos e autoridades, amosaron a
súa solidariedade coas familias das
vítimas deste accidente mortal.

Respecto a outras incidencias
producidas neste accidente, o
presidente dos empresarios de
Ferrolterra, Anxo García, indi-
cou que “parece ser que os equi-
pos de detección de incendios e
de gases non funcionaron”.

En todo caso, hai absoluta
coincidencia entre as autoridades,
os técnicos e os traballadores en
que a falta de osíxeno foi a cau-
sante destas mortes. Así o certifi-
caron a conselleira de Asuntos
Sociais, Belén Prado, e o respon-
sábel de Comunicación de Na-
vantia, Miguel Anxo Martínez.

O buque no que se produciu o
sinistro é o Roald Admunsen, un-
ha das catro fragatas da serie F-
100 que Navantia constrúe para a
Armada de Noruega. Esta embar-
cación en concreto estaba a piques
de rematarse e a súa entrega ao
Estado noruegués estaba prevista
para o 25 de maio próximo.♦
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A competencia
chinesa

MANUEL CAO

Son abundantes as noticias, ratificadas polos datos de comercio
exterior, que informan sobre a fortaleza crecente da China nos
mercados internacionais e, en particular, nalgúns sectores que
lle afectan especialmente á economía española. O final do
Acordo Multifibras, en xaneiro de 2005, puxo ao descuberto de
súpeto as dificultades dos países desenvolvidos para competir
no sector téxtil tendo en conta as diferenzas abisais en salarios
por hora traballada e sendo o factor tecnolóxico e de organiza-
ción empresarial inoperante á hora de definir a vantaxe compe-
titiva. O ocorrido no sector téxtil estase estendendo a outras ac-
tividades poñendo en perigo un tecido empresarial e uns postos
de traballo que só se poderán manter competindo nun mercado
mundial no que non é posíbel instaurar barreiras de entrada
efectivas. En Galiza existen industrias como as rochas orna-
mentais que se están a ver afectadas pola competencia da Chi-
na e outros países en desenvolvemento sendo de prever unha
xeneralización desta dinámica a todas aquelas actividades des-
tinadas á venta nun mercado que é e será cada vez máis global. 

Diante de todo isto, as valoracións difiren segundo as vanta-
xes que os respectivos axentes obteñen desta nova situación. As
empresas son as primeiras que ven afectadas as súas expectativas
e contas de resultados pola entrada de novos competidores e no-
vas posibilidades de negocio e son gañadores aqueles que saben
posicionarse e atopar novos produtos ou servizos competitivos
asentados na innovación tecnolóxica e no aforro de custos deslo-
calizando parte das actividades de produción. En calquera caso,
moitas empresas desaparecerán pola inercia decisional e pola in-
capacidade para iniciar estratexias de innovación e reorganiza-
ción empresarial pero tamén haberá casos nos que simplemente
será imposíbel competir. A globalización confirma aquela máxi-
ma de que “o capital non ten patria”  facilitando os axustes em-
presariais. Pode dicirse que os mellor preparados para a globali-
zación son os capitalistas aínda que non todos, dende logo.

Por parte dos traballadores, a heteroxeneidade de problemá-
ticas non permite deseñar estratexias comúns que beneficien to-
dos os colectivos. A competencia chinesa asentada en baixos sa-
larios e, sobre todo, na devaluación cambiaria excesiva do re-
mimbi inunda os mercados globais destruíndo postos de traballo
nos países máis industrializados pois as empresas vense obriga-
das a deslocalizar ou, ao menos, a non realizar investimentos no-
vos. Certos grupos tenden a atribuírlle á globalización a orixe
dos problemas e reclaman medidas proteccionistas, barreiras non
arancelarias ou denuncias do evidente dumping social en países
que non teñen unhas mínimas condicións de participación de-
mocrática e garantía dos dereitos humanos e laborais dos traba-
lladores. Hai outros colectivos que se benefician da globaliza-
ción nas áreas emerxentes accedendo a niveis de renda moi su-
periores e tamén nos propios países avanzados hai sectores que
teñen a súa demanda precisamente neses países emerxentes ao
tempo que certas actividades comerciais obteñen grandes bene-
ficios das marxes que incorpora o comercio globalizado.

A competencia chinesa e doutros moitos países en desenvolve-
mento representa un desafío para as sociedades industrializadas e,
sobre todo, para países intermedios como España que fundaron o
seu crecemento na vantaxe salarial e no mercado interno. Este mo-
delo de medra está esgotado e é imprescindíbel trazar estratexias
orientadas a capturar novas oportunidades de negocio materializa-
das en actividades de maior nivel tecnolóxico e novos produtos e
servizos ligados ao medio ambiente. Para Galiza a problemática é
a mesma, co agravante do despoboamento, sendo reseñábel a exis-
tencia de actividades novas que se van abrindo camiño ante a rela-
tiva indiferenza dos que manexan a axenda, 10 de maio de 2005.♦

‘É imprescindíbel trazar estratexias
orientadas a capturar oportunidades

de negocio materializadas en
actividades de maior nivel tecnolóxico

e novos produtos e servizos”

Novas vítimas da precariedade laboral na antiga Izar

Catro falecidos nun accidente
evitábel en Navantia

Entrada do asteleiro ferrolán.                                                                        AGN

Nos últimos anos rexurdiu o interes pola historia
dos movementos sociais, tentando o recoñecemento
das organizacións dos traballadores na transformación
da sociedade nun sentido democrático. E antes
do dramático período de 1936-39 e nos anos da loita
clandestina contra o franquismo, o obreirismo de Ferrol
mantén unha traxectoria obrigada de salientar.

PRENSA E CRIACIÓN / A NOSA TERRA

Obreirismo ferrolán
ELISEO FERNÁNDEZ



CÉSAR LORENZO GIL
O modelo de Estado, a posíbel
fin da ETA e o estado actual do
Plano Galicia foron os tres eixos
principais sobre os que rodou a
primeira parte do debate do Es-
tado da Nación. Mariano Raxoi
fixo un discurso en clave inter-
na que reforza o seu liderado.

O presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
iniciaba o debate do pasado 11
de maio facendo unha promesa.
“Comprométome a comparecer
diante do parlamento e consen-
suar con todas as forzas políticas
o xeito de lle poñer fin á violen-
cia terrorista”, declarou. Este
anuncio deixou translucir que o
goberno manexa datos sobre
próximos movementos da ETA,
polo concreto da proposta. Xus-
tamente, o presidente do PP e xe-
fe da oposición, Mariano Raxoi,
acusou a Zapatero de favorecer o
fortalecemento do grupo arma-
do, promovendo a súa “reentrada
no parlamento vasco”. Para Ra-
xoi, o PSOE rachou o pacto anti-
terrorista e prefire “camiñar en
solitario” nunha “negociación
opaca”. O líder popular conside-
ra que o PSOE “traizoa os mor-
tos” e “leva a España a unha ca-
lella sen saída”.

A dureza do discurso de Ra-
xoi provocou certa carraxe no ta-
lante de Zapatero, que lle reco-
mendou que retirase tal fase de
“traizón” para que non constase
“tamaña irresponsabilidade” no
diario de sesións. O presidente
do goberno defendeu a súa polí-
tica antiterrorista e laiouse de
que o PP a aproveite, sempre que
está na oposición, como arma
arreboladiza contra os socialis-
tas. Ademais, lembroulle a Raxoi
as negociacións de José María
Aznar co “Movemento de Libe-
ración Nacional Vasco” durante
a tregua do 1998.

Casa España

Outra das grandes preocupacións
de Raxoi é “o futuro de España”.
O PP considera que o primeiro
ano de goberno socialista rachou
o consenso constitucional do
1978. “Pasouse do espírito da re-
conciliación nacional ao resenti-
mento, abrindo vellas feridas,
volvendo á dicotomía entre bos e
malos”. Nun ton ameazante, o
xefe da oposición recordou o que
supuxo superar o franquismo e
iniciar a transición e subliñou
“os perigos de volver ás tensións
preconstitucionais”.

Zapatero considera que me-
didas como aumentar as presta-
cións sociais para os veteranos
de guerra do bando republicano
ou para os “nenos da guerra” que
aínda quedan en Rusia, retirar os
símbolos franquistas e dividir os
espazos entre Igrexa e Estado

non son “sinais de revanchismo
senón medidas democráticas que
o PP debería explicar se compar-
te ou se, pola contra está dispos-
ta a revogar”, cuestionou.

Segundo Raxoi, a idea de Es-
paña está en crise. “O goberno
está nas mans de Josep Lluís Ca-
rod Rovira e Pasqual Maragall e
son eles os que ditan como ten
que funcionar o Estado”. Segun-
do o líder popular, os nacionalis-
tas pretenden consolidar un novo
proceso constituínte e crebar os
criterios de “unidade nacional,
cohesión social e solidariedade

territorial”. Como exemplo,
apuntou o proxecto de financia-
mento autonómico proposto polo
govern catalán e os tirapuxas que
supuxo dentro das propias filei-
ras socialistas.

Zapatero, que lembrou du-
rante toda a xornada o período
gobernamental do PP (1996-
2004), destacou o pacto de go-
bernabilidade que alcanzaran
Aznar e o daquela president, Jor-
di Pujol, para lograr a investidu-
ra do primeiro. “No 1993, o PP
votou en contra da cesión do 15
por cento do IRPF ás comunida-

des autónomas; tres anos des-
pois, pactou con CiU a cesión do
30 por cento”.

O presidente do goberno ex-
plicou que a súa idea de España
entende a pluralidade de identi-
dades e restoulle importancia ao
vocabulario. “Dá igual falar de
nación, de Estado ou de país”,
dixo, ao tempo que reivindicou
o valor patrimonial das linguas
peninsulares. “O galego, o cata-
lán e o éuscaro son pezas funda-
mentais na construción desa
identidade común que se com-
pón de identidades diversas, que

deben ser respectadas e alenta-
das desde o poder.”

Inmigración

Zapatero gabouse da súa política
económica recoñecendo o herdo
da época anterior. Na súa análi-
se, un dos éxitos socioeconó-
micos deste primeiro ano de le-
xislatura é o proceso de regulari-
zación dos inmigrantes sen pa-
peis. “Non vou usar tópicos co-
mo o dereito á identidade ou o
respecto por todas as persoas,
veñan de onde veñan”, explicou.
“O que non se pode permitir é
que haxa unha alta porcentaxe de
habitantes de España que non te-
ñan dereitos nin deberes. Grazas
a que máis de 700.000 persoas se
deron de alta na Seguridade So-
cial, garántese que teñamos fon-
dos para mellorar as prestacións
para o conxunto da cidadanía.”

Raxoi considerou unha irres-
ponsabilidade abrir un proceso
extraordinario de regulación. Fí-
xose eco das críticas á medida
desde diferentes gobernos euro-
peos e vaticinou que aumentarí-
an os inmigrantes sen papeis nos
próximos anos. “Vostede fixo
demagoxia cun asunto moi grave
e a sociedade non llo vai perdo-
ar”, alertou.

Na definición do estado de
cousas tras un ano de goberno
socialista, Zapatero pintou un
panorama de profundos cambios
a respecto dos gobernos do PP.
Para o presidente, o programa
electoral estase cumprindo a bo
ritmo e recordou medidas tales
como a retirada das tropas do
Irak, o aumento das bolsas edu-
cativas, a aprobación dos matri-
monios homosexuais, maiores
investimentos en mellorar a cali-
dade do emprego e a produtivi-
dade e a reformulación das rela-
cións entre o poder executivo e o
lexislativo.♦
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Raxoi aplica a contundencia para pintar unha España ‘ao bordo da ruptura’

Zapatero anuncia que consensuará no parlamento
‘a posíbel fin da ETA’

DEBATE DO ESTADO

A precampaña electoral galega
tamén chegou ao Congreso.
Tanto Zapatero como Raxoi ti-
veron moi presente o Plano Ga-
licia de investimentos estatais,
conscientes de que será unha
das manillas principais do orga-
nillo das mensaxes de todos os
partidos cara ao 19 de xuño. 

Para o presidente do gober-
no, o PSOE converteu “fume e
propaganda” en obra real. Con-
siderou que se están a executar
os proxectos comprometidos a
bo ritmo, cun investimento su-
perior nun 53 por cento ao feito
durante o Goberno Aznar. Zapa-
tero salientou o seu compromi-
so coas infraestruturas galegas e
até se permitiu algunha mensa-
xe claramente mitineira. “Ga-

rántolles aos galegos que un
presidente socialista nunca mar-
chará de caza se se produce un-
ha catástrofe semellante á do
Prestige”, dixo.

Raxoi entrou nunha guerra
semántica e de cifras a respecto
do estado dos proxectos do pla-
no. “Para vostedes, licitar é algo
inferior a executar. Pero hai que
dicir que para executar unha
obra hai que licitala antes, e iso
significa que o PP licitou obras
por valor de 2.000 millóns de
euros”, explicou. “Desde o 14-
M, o goberno central licitou o
1,9 por cento de todo o licitado
anteriormente”.

O argumento do Plano Ga-
licia serviulle a Raxoi para
acusar a Zapatero de tratar con

diferentes varas de medir cada
territorio. “Hai autonomías bo-
as e autonomías malas, autono-
mías ás que aprecia e autono-
mías que despreza”, lembrou,
utilizando unha das mensaxes
electorais máis recorrentes en
líderes do PPdeG nas últimas
semanas.

Electoralismo desafortunado

Para o portavoz do BNG no
Congreso, Francisco Rodríguez,
as declaracións de Zapatero so-
bre o Plano Galicia foron de-
cepcionantes. “Un proxecto que
era falso, recoñecido así polos
socialistas cando estaban na
oposición, convértese agora
nunha arma de propaganda ao

chegaren ao goberno. As obras
son lentas e non están concreta-
dos nin os seus prazos nin o seu
deseño. O anuncio é un acto de
electoralismo moi desafortuna-
do”, explicou diante dos medios
de comunicación após a primei-
ra intervención do presidente do
goberno.

Rodríguez salientou que o
primeiro ano de Goberno Zapa-
tero serviu para crear un clima
de respecto ao pluralismo políti-
co e aos dereitos civís pero
mostrouse “preocupado” pola
falsidade e propaganda de parte
do seu discurso, en especial no
que lles atinxe aos medios de
comunicación, e pola impreci-
sión nas liñas mestras das refor-
mas estatutarias.♦

As cifras e os prazos elásticos do Plano Galicia

O debate, retransmitido por televisión, prolongouse até altas horas do mércores (peche desta edición) e continuou ao día seguinte.



Por veces daría a impresión de que
os nazis foron derrotados polos EE
UU, co apoio de británicos e uns
poucos maquisards franceses e
que os soviéticos foron os que
guindaron as bombas sobre Hiro-
xima e Nagasaki (así o crían hai
algúns anos os estudantes xapone-
ses consultados para un inquérito).

Entre os materiais informati-
vos distribuidos co gallo deste se-
senta aniversario figura a película
O Fundimento, moi criticada por
presentar “un Hitler humano”.
Esta sustración de Hitler da análi-
se racional e a súa elevación ao
demoníaco constitúe a primeira
manipulación histórica do fenó-
meno que desencadeou a Guerra
Mundial. O nazismo, contra o que
agora tantas veces se di, non esta-
ba illado, non foi considerado por
moitos dos seus contemporáneos
como o fenómeno maligno do
que hoxe se fala e o mesmo Adolf
Hitler gozou en boa parte das
chancelerías occidentais do reco-
ñecemento dun gran estadista. 

O rei Eduardo VIII de Inglate-
rra, duque de Windsor, era aberta-
mente nazi; a maioría de Francia
encomendou os seus destinos ao
goberno de Vichy e o goberno dos
Estados Unidos, así como a maio-
ría da poboación daquel país, con-
sideraban que a política seguida
por Hitler contra os xudeos era ne-
cesaria. Como lembraba hai pou-
co o escritor Philip Roth, a pre-
senza de estudantes de orixe xu-
dea estaba vedada na maioría das
universidades da Ivy League,
igual que sucedía cos negros. Va-
rios barcos de exiliados xudeos
foron devoltos polos Estados Uni-

dos a Alemaña, cuxo goberno os
enviou aos fornos crematorios. 

O historiador John D. Wallace
escribe, na recentemente publica-
da Historia non-oficial dos Esta-
dos Unidos, que Washington e
Londres déranlle instrucións aos
seus pilotos de bombardear as ci-
dades alemás, pero non os depósi-
tos de combustíbel do exército (o
que tería paralizado moito antes a
guerra) porque os tanques xerma-
nos debían ter combustíbel abon-
do para frear ás tropas soviéticas. 

Desde os inicios da confronta-
ción, os aliados ocidentais estive-
ron a favor de prolongar a guerra
de desgaste entre alemáns e rusos
no leste. Esta realidade histórica
cadra mal coa relevancia que estes
días se lle está a atribuír ao pacto
Molotov-Ribbentrop, acordo co-
xuntural que desde o final da gue-
rra fría, Washington pretende con-
vertir no piar da teoría que equi-
para os totalitarismos nazi e co-
munista. Finalmente parece que o
pasado 9 de maio, Bush tivo que
gardar a súa intepretación durante
unhas horas e ouvir como Vladi-
mir Putin lembraba na mesma
praza do Kremlin que a derrota
dos nazis se fraguara maioritaria-
mente sobre territorio soviético,
cun prezo en vidas para os rusos
de 26 millóns de persoas, o duplo
que as vítimas de todos os demais
paises, incluída Alemaña, xuntas.

Non pode resultar estraño que
as cinco sextas partes das divisións
nazis fosen destruídas no leste, se se
pensa que a conquista dos territorios
“eslavos” figuraba desde os anos
vinte nas páxinas de Mein Kampf
como obxectivo insoslaiábel do as-

cendente Adolf Hitler. O petróleo
do Cáucaso e o trigo de Ucraína
eran ben máis importantes para os
nazis que a cuestión xudea (consi-
derada un problema interior) como
explicou Laurence Rees e como
evidencian os propios escritos de
Hitler. A lectura deste libro, lonxe
de constituír un sacrilexio ou unha
reverencia a unha obra diabólica,
serve para lembrar que as mencións
ao marxismo e aos eslavos son tan-
to ou máis abundantes que as que se
lle fan aos xudeos e case sempre o
termo marxismo e xudaismo apare-
cen vencellados (a maioría dos xor-
nais de esquerda, por exemplo, esta-
ban dirixidos por xudeos), unha
cuestión que agora se pasa por alto
ao falar das persecucións nazis ou
do tipo de persoas que eran envia-
das aos campos de concentración. 

Recollendo desde un pouco
máis atrás o fío, sábese que a pro-
pia creación do nazismo, datada
no final da primeira guerra mun-
dial, ten como detoador a esparta-
quiada ou intento de revolución
alemá de 1918. Foi, polo tanto, a
revolución rusa, triunfante un ano
antes, a que puxo en alerta os pai-
ses occidentais. Nos Estados Uni-
dos o medo á contaminación tra-
duciuse nun control ben máis es-
trito dos inmigrantes e dos sindi-
catos, aínda que foi Alemaña, o
país no que a esquerda parecía ter
avanzado perigosamente, onde se

tomou a alternativa máis arriscada
e até as últimas consecuencias. 

Á par do que ocorría en Ale-
maña e Italia, noutros paises como
Arxentina e Brasil, os partidos filo-
nazis lograron reunir ducias de mi-
les de simpatizantes e infiltrarse
nos gobernos e en 1940, nos EE
UU, o partido republicano barallou
a posibilidade de presentar como
candidato ao dereitista e antisemita
Lindbergh fronte a Roosevelt.

Este substrato de simpatía oc-
cidental cara o nazismo, por ser o
que se enfrontaba ao inimigo co-
mún, o comunismo, foi evidente
no abandono da república españo-
la e leva aínda hoxendía a historia-
dores, como o británico Anthony
Beevor, a ter que responder á pre-
gunta de se as columnas das Waf-
fen SS (formadas por soldados de
varios paises) que defenderon até
o último momento o Berlín asedia-
do polos rusos representan o ante-
cedente directo da OTAN. Unha
pregunta incómoda para os actuais
dirixentes da organización atlánti-
ca, que non obstante se ve apoiada
pola evidencia de que a Alianza se
constituíu sete anos antes que o
seu antagonista o Pacto de Varso-
via ou pola estratexia aliado-occi-
dental de recuperar a maioría dos
xefes da espionaxe nazi no leste
para as mesmas funcións ao outro
lado do pano de aceiro.

Pódese dicir polo tanto que a
revolución rusa, o ascenso do na-
zismo como resposta, a vitoria
aliada na segunda guerra mundial
como punto fulcral do ascenso
das ideas progresistas no mundo
(que incluíu o momento de máxi-
mo prestixio de Moscova), a gue-
rra fría, a caída do comunismo en
1991 e as palabras de Vladimir
Putin, o pasado día 9, afirmando
que a destrución da URSS consti-
tuira unha desgraza para a huma-
nidade (o que apunta a unha reco-
locación de Rusia fronte ao actual
panorama unipolar) son todos
eles nós dun mesmo e inextricá-
bel fío que percorreu todo o sécu-
lo XX e que, transformado, aínda
ten hoxe as súas derivacións.♦
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Aniversario
do lado
escuro 
GUSTAVO LUCA

Oque temos no
aniversario de 1945 é
unha volta máis de

Guerra Fría. Os
norteamericanos chámana
guerra pola liberdade e din
que comeza no mesmo intre
en que o pacifista Harry
Truman anuncia a bomba
nuclear. 

Na versión das esquerdas,
esta guerra prolongada arranca
en 1917 e nela participan
británicos, norteamericanos,
xermanos e aliados varios para
cercar a Revolución de
Outubro. Os alemáns entraron
en Ucraína para deixar a Rusia
sen celeiro; en 1918
promoveron gobernos amigos
nos Estados bálticos e
pasáronlles armas e soldados
para pecharlles fronteiras aos
comunistas. No sur, os seus
aliados foran os croatas. 

A violencia semántica do
anti-comunismo foi tan
intensa que aínda hoxe
permanece: estaban en
combate polas liberdades e a
paz e contra a tiranía e o
terror. Goebbels non
inventou estes conceptos
reversíbeis (socialismo e
liberdade como divisa dun
goberno fascista) que xa
reivindicara a primeira
reacción contra os
revolucionarios. 

A pregunta é como se
pode manter unha guerra
estratéxica (mal chamada
Guerra Fría se tomamos
como mostra a violencia que
repartiu) contra un adversario
que aceptou por fin as
posicións básicas do sistema
de acumulación de capital.
Porque o que se salienta no
aniversario non é xenocidio
decretado contra ucraínos e
rusos, non é a batalla límite
de Stalingrado ou a derrota
das divisións alemás na
fronte soviética despois de
causaren vinte e sete millóns
de mortos (o último reconto
que ameaza con seguir
subindo) senón o que o
presidente norteamericano
chama o lado escuro da
Guerra. 

George Bush, por
exemplo, reclámalles aos
rusos nesta data que
renuncien a lle chamar
liberación á entrada de tropas
soviéticas en Letonia, que na
versión de Condoleezza Rice
fora ocupación. Por quen
estaba ocupada Letonia en
1940 era polos nazis coa
axuda de voluntarios letóns.
Ucraína e Xeorxia (tamén na
xira do Presidente
norteamericano) eran prazas
fortes da alianza occidental
contra a revolución cando
entrou nelas o Exército
Vermello dirixido por
Trotski. Quen se fai
responsábel deste lado
escuro que continúa a
reacción branca até o III
Reich?♦

A sesenta anos da fin do nazismo

Verdades e terxiversacións
da II Guerra Mundial

M.V.
Os actos destinados a celebrar o fin da segunda guerra mun-
dial, hai sesenta anos, veñen rodeados de informacións, repor-
taxes e un monte de libros que asulaga a sección de ensaio das
librarías. Desta puntual sobreprodución cabía agardar máis
claridade sobre o ocorrido, tanto polo apertura de arquivos,
publicación de biografías, como polo natural enfriamento ide-
olóxico que dá o paso do tempo. Non embargante, a simple visión
superficial dos materiais aludidos mostra perigosas terxiversa-
cións, máis propias dun afán utilitario no actual mundo unipolar,
que dun espírito de libre información en sociedades democráticas.

O retrato de Hitler preside a sala de exposicións de Mercedes Benz en Lenbachplatz, Munich, en abril de 1935. Á dereita, Adolf Hitler saúda aos duques de Windsor na entrada
da súa residencia alpina en Berchtesgaden en outubro de 1937. Abaixo, cartel nazi, contra a URSS, coa lenda “A vitoria de Europa é a túa prosperidade”.



CÉSAR LORENZO GIL
O Partido Laborista británico
retén a maioría absoluta da Cá-
mara dos Comúns. Mais Tony
Blair ben podería aproveitar es-
ta lexislatura para propiciar o
seu relevo e abandonar a políti-
ca antes dos vindeiros comicios.

A pesar do triunfo, Tony Blair sa-
be que este terceiro mandato será
o máis complicado. Segundo as
primeiras análises, a maioría la-
borista é consecuencia do voto
centrista e incluso conservador
que considera que o actual pre-
mier é politicamente moi superior
ao seu rival dereitista, Michael
Howard. As boas perspectivas
económicas e as melloras en sec-
tores como a educación ou a sani-
dade decidiron máis o voto que as
mentiras sobre a guerra do Irak.

Pero as dúbidas sobre a credi-
bilidade de Blair pairan no am-
biente político e ben podería sig-
nificar o principio da renovación
entre os laboristas. A dirección do
partido sabe que dos seus 356 de-

putados (a cifra pode mudar por-
que aínda faltan por adxudicar un

escano) hai ao redor de 150 que
son críticos co liderado de Blair e
que poderían votar en contra dal-
gunhas decisións do gabinete. O
sistema maioritario, que permite

que saia só un deputado por cada
circunscrición, facilita a indepen-
dencia do elixido fronte ao parti-
do e obriga os deputados a seren
“leais” co seu electorado.

Blair podería optar por aban-
donar o poder dentro de dous ou
tres anos e deixar no seu posto o
seu sucesor in pectore, o ministro
de Finanzas, Gordon Brown, res-
ponsábel dos éxitos económicos
destes últimos oito anos. Os cam-
bios poderían atinxirlles aos outros
dous grandes partidos. Howard
parece blindado, grazas ao aumen-
to de 33 escanos no parlamento.
Mais Charles Kennedy, líder dos
liberaldemócratas talvez dimita,
xa que o seu obxectivo era obter
70 escanos e só conseguiu 62.

Escocia, Gales e
Irlanda do Norte

Os nacionalistas escoceses do
SNP foron os grandes triunfado-
res do 5 de maio nas terras altas.
En Londres terán seis deputados,
dous máis que até agora. En Es-
cocia, os laboristas seguen a ser
hexemónicos, con 41 escanos, a
pesar de perder cinco postos.

En Gales, o nacionalismo re-
cúa. O Plaid Cymru perde un dos
seus catro escanos. Nesta nación
destaca o aumento do Partido Con-
servador, que gaña tres deputados
tras unha lexislatura en branco.

Onde a política británica ten
maior independencia é en Irlanda
do Norte. Os partidos estatais
non teñen representación e os 18
deputados que se reparten queda-
ron nas mans de unionistas e ca-
tólicos. Os grandes triunfadores
foron os radicais do DUP, que li-
dera o reverendo Ian Paisley, con
nove deputados (catro máis ca no
2001). Os independentistas do
Sinn Féin terán cinco actas en
Londres, aumentando a represen-
tatividade dos republicanos, xa
que os moderados do SDLP man-
teñen os seus tres deputados. Os
grandes perdedores son os
unionistas moderados do UUP,
que pasan de seis a un escano.♦
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Os nacionalistas escoceses e o Sinn Féin obteñen máis deputados
Blair mantén a maioría
pero podería non rematar a lexislatura

Resultados electorais

Anos 2005 2001

REINO UNIDO

Laboristas ................. 356 ... 403
Conservadores .......... 197 ... 164
Liberaldemócratas ...... 62 ..... 51
Outros ......................... 30 ..... 27

ESCOCIA

Laboristas ................... 41 ..... 46
Liberaldemócratas ...... 11 ....... 9
SNP (nacionalistas) ............. 6 ....... 4
Conservadores .............. 1 ....... 0

IRLANDA DO NORTE

DUP (unionistas) ................ 9 ....... 5
Sinn Féin (republicanos) ...... 5 ....... 4
SDLP (republicanos) ........... 3 ....... 3
UUP (unionistas) ............... 1 ....... 6

GALES

Laboristas ................... 29 ..... 34
Liberaldemócratas ........ 4 ....... 2
Conservadores .............. 3 ....... 0
Plaid Cymru (nacionalistas) . 3 ....... 4

Cincuenta anos despois da conferencia
de Bandung semella ser outro o espírito
que anima o rexurdir dos países en vías
de desenvolvemento. Na conmemora-
ción celebrada en Indonesia no pasado
abril puidéronse advertir os sinais deste
novo tempo, marcado pola emerxencia
dun novo discurso. O que se reivindica é
a vertebración dunha solidariedade moi-
to mais pragmática, sen grandes mode-
los, quizais con moitas menos ilusións e
esperanzas, virada para un entendemento
afroasiático que asenta nunha realidade
difícil, que os aproxima e os afasta. Afás-
taos, en primeiro lugar, en termos de de-
senvolvemento. A contribución de África
ao comercio mundial pasou do 6% en
1980 ao 2% actual, mentres que Asia fi-
xo medrar de xeito moi significativo o
seu papel, hoxe cifrado no 23% das ex-
portacións mundiais, unha preponderan-
cia que vai en ascenso.

Pode beneficiarse África desa eclosión
asiática? Os novos países emerxentes te-
ñen unha manifesta necesidade de mate-
rias primas (petróleo, cacao, madeira, al-
godón, café, etc.). As súas industrias e as
industrias doutros instaladas no seu territo-
rio consomen cunha voracidade insaciábel
recursos que cada vez máis deben traer

dos lugares máis afastados. Iso explica que
as exportacións de África para Asia pasa-
sen de 7,7 mil millóns de dólares en 1990
a perto de 20 mil mi-
llóns en 2002, a pesar
da tendencia á baixa
do prezo de moitos
produtos básicos, que
experimentaron un
considerábel retroceso
no seu valor.

Segundo Elisa-
beth Tankeu, da co-
misión económica da
Unión Africana, o es-
tímulo da coopera-
ción entre os dous
continentes debe to-
mar en consideración
a necesidade de trans-
formar as materias
primas no propio continente, primeiro
para atender as necesidades dos merca-

dos locais, e logo para impulsar as ex-
portacións. Un modelo baseado na sim-
ple exportación das materias primas non

deixa futuro ningún
para África.

Cincuenta anos
despois de Bandung
estamos a falar do
mesmo, pero a dife-
renza radica en que un
dos eixos fundamen-
tais da transformación
quere ser a coopera-
ción interempresarial.
Mesmo cando o
PNUD e outras instan-
cias, multilaterais ou
non, imaxinan as fór-
mulas para incidir na
superación do atraso
africano, a contribu-

ción privada emerxe con inusitada forza, e
con socios tan “inesperados” como o Xa-

pón, un dos primeiros doantes de recursos,
por exemplo, para crear un feixe de centros
multiservizos nos dous continentes que fa-
ciliten o labor dos operadores económicos,
a asociación para o desenvolvemento in-
dustrial ou a transferencia de tecnoloxía. 

O complemento da iniciativa privada
será o poder público, e non á inversa, limi-
tándose a mobilizar créditos e a estabele-
cer un marco que permita remover os
atrancos normativos para que os negocios
poidan callar. Os operadores, así se cha-
man os axentes deste tempo, deben premer
nos estados, a quen acusan de facer gran-
des declaracións sen apego na realidade,
para reducir os custos de produción e
achegar as dotacións básicas de infraestru-
tura. As primeiras vítimas desta orienta-
ción deberán ser os movementos sindicais
africanos, moitos deles aínda fortes, de
inspiración socialista ou comunista, que
beberon nas fontes de Bandung. Neste
Bandung II, a solidariedade, baseada na-
quela razón ideolóxica que abafaba o
mundo bipolar, déixalle paso ao pragma-
tismo da satisfacción dos intereses econó-
micos comúns. A suma de egoísmos pode
facernos ricos a todos. Seica.♦

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

Bandung II
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘As exportacións
de África para Asia
pasaron de 7,7 mil

millóns
de dólares en 1990

a perto de 20 mil millóns
en 2002, a pesar da
baixada do prezo de

moitos produtos básicos”

COUSAS DO MUNDO                                                                          ROI CAGIAO

Tony Blair nun acto da campaña.



CÉSAR LORENZO GIL
Xisco, no Deportivo; Toni Mo-
ral, no Celta. Nomes de can-
teira que non proceden de Ga-
liza. Os equipos da elite pre-
firen confeccionar os seus fi-
liais con futbolistas de escolas
de fóra porque é máis barato
que sondar o mercado galego.

O mallorquín Xisco ocupa páxi-
nas e páxinas de información de-
portiva grazas ao seu debut li-
gueiro co Deportivo no encontro
fronte ao Atlético de Madrid o
pasado 8 de maio. Fálase de “su-
cesor de Fran”, de “paso firme da
canteira coruñesa”. Hai dúas se-
manas, a situación co catalán To-
ni Moral era semellante. “Perla
da canteira”, “o Karpin vigués”. 

Parecería que os equipos gale-
gos por fin se adecúan á lei do
mercado da escaseza que esixe
das directivas, por imperativo
económico, investir nas escolas
de fútbol e non nas fichaxes.
Mais, sen restarlles méritos aos
xuvenís chegados a Galiza desde
outras latitudes (Xisco fichou po-
lo Dépor no 2003 e Moral asinou
polo Celta no 2004), na elite fut-
bolística non se produce ningun-
ha revolución senón que as difi-
cultades económicas obrigan a
gastar menos nas incorporacións,
traendo para os filiais xogadores
formados noutras canteiras que
non teñen futuro nos equipos on-
de aprenderon a xogar ao balón.

Toni Moral é un claro exemplo
de xogador promesa. Formado na
Masía do Barça, acabou fichando
polo Madrid nesa silenciosa gue-
rra de fichaxes das categorías infe-
riores. Mais o mediapunta non
conseguiu triunfar entre os bran-
cos e o Celta andou espreito para o
traer para o filial que dirixe bri-
llantemente Rafa Sáez. Non é o

primeiro caso no Celta B. Arestora
xogan varios andaluces e asturia-
nos e hai que lembrar o caso dou-
tro “valor da canteira” con ficha
profesional, o madrileño Israel.

A causa desta práctica non ten
nada a ver con supostas deficien-

cias do fútbol galego como tal,
máis ben o contrario. A falta de
compromiso real coa canteira pro-
duciu nos últimos anos a emigra-
ción dos mellores xogadores gale-
gos. Con 14 ou 15 anos, os máis
destacados valores acaban ficha-

dos polo Madrid, o Barcelona, as
dúas grandes potencias , mais ta-
mén polo Mallorca ou o Vilarreal,
que puxeron a andar proxectos de
formación moi ambiciosos. O úl-
timo destes casos podería ser o de-
portivista Jonathan Carril, supos-

tamente xa contratado polo Atléti-
co de Madrid B.

Para manter os talentos “na ca-
sa” e formar xogadores novos, os
dirixentes do fútbol galego saben
que terían que reformular o seu
sistema de olleiros, ampliar as sú-
as instalacións e investir varios
millóns de euros en facer visíbel o
apoio á canteira. O adestrador do
Celta, Fernando Vázquez, traballa
agora nun programa que rendibili-
ce o potencial de ser Galiza unha
das autonomías con máis licenzas
federativas. “O primeiro paso para
que poidamos facer o que fai ago-
ra o Sevilla –que xoga habitual-
mente con tres ou catro xogadores
da canteira como titulares– é mos-
trarlles aos rapaces que con esfor-
zo e adicación si poden xogar na
elite e lograren éxitos”. 

No caso coruñés, Javier Irure-
ta mostrou o seu desapego pola
canteira (en sete anos nin un só
galego, agás Fran, xogou no pri-
meiro equipo). O técnico vasco
recoñeceu que contar cos xuvenís
non foi unha das prioridades que
lle impuxo o presidente do club,
Augusto César Lendoiro.♦
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O director do equipo Renault,
Flavio Briatore, non entendía
nada; minutos antes da carrei-
ra, Fernando Alonso emocio-
nábase ao escoitar unha can-
ción que ao coleccionista de amantes lle soaba a chinés. Era un
himno moi popular. O piloto tivo que explicarllo. O “Asturias pa-
tria querida” atronaba en Montmeló.

Máis de 15.000 asturianos viviron o domingo unha nova recon-
quista de Alonso, sen dúbida o deportista máis de moda en todo o
mundo. E de que xeito. Foi un segundo posto con sabor a gloria. As
bandeiras asturianas, nunha simbiose perfecta coa cor azul de Re-
nault e do ceo catalán, parecían empurrar o piloto e á súa máquina.

E Fernando, sempre humilde e sinxelo, ten para os seus unha
lembranza especial. É o primeiro en presumir de asturiano e erguer
a enseña coa cruz de don Paio. Como xa dixen noutras ocasións, é
todo un exemplo a seguir.

E asáltame a envexa por ese sentimento entre seguidores e condu-

tor; vai máis alá do meramente
deportivo. En Asturias veno co-
ma ese rapaz da aldea que un bo
día marchou á gran cidade e alí
fixo fortuna, pero sen esquecer

nunca as raíces. Co seu carácter –e, por suposto, cos seus triunfos– fai
máis patria Alonso ca todos os discursos ou actuacións dos políticos.
Mágoa de un así en Galiza!

Aquí temos a David Cal, pero nin el é un prodixio de galeguismo,
nin o ven na tele 6 millóns de persoas; porque as televisións o ignoran,
e porque na Xunta están máis preocupados de gastar millonadas coa ve-
la –agardo que alguén renda contas do que está custando todo o “circo”
da Volvo Ocean Race– que de promocionar os deportistas destacados.

Se houbese un circuíto de velocidade no noso país, igual xurdía
algunha figura. Pero tampouco diso se preocupan en San Caetano.
A ver se para o verán hai sorte e cambean as cousas… tamén polo
ben do deporte galego. Polo de agora, parabéns aos nosos curmáns:
puxa Asturies!!!♦

Puxa Asturies
MANUEL PAMPÍN

Celta e Dépor fichan xuvenís doutras escolas para abaratar custos

A canteira galega tamén é de fóra

Xisco é o primeiro futbolista sen contrato profesional que xoga no Deportivo na etapa de Javier Irureta.       JUAN VARELA / La Opinión



Fállase o Anxel Fole
de ensaio
Jesús Blanco Echauri, Silva Castro
García, Mª Pilar García Negro, Amelia
Sánchez Pérez e Goretti Sanmartín Rei
foron os gañadores do XIX Premio
Ánxel Fole de ensaio, pola obra Nico-
medes Pastor Díaz. Unha existencia
exemplar. Convocado anualmente pola
Fundación Caixa Galicia e El Progreso,
este galardón premia, dende que se cre-
ou en 1986, o traballo de investigación
sobre un escritor nacido na provincia
de Lugo, co fin de incentivar o estudio
e a análise da produción artística dos
intelectuais lucenses máis destacados.♦

Pedro Otero na
Granell e no CGAI
O pasado 9 de maio clausurábase na
Fundación Granell a mostra na que se
presentaba baixo o título Pedro Otero.
Fotografías, unha selección retrospecti-
va da obra do artista arxentino descen-
dente de emigrantes galegos, que creou
unha linguaxe renovadora no eido da fo-
tografía. Agora, o seu fillo, Osvaldo Ote-
ro, acaba de doar a totalidade das obras
que compuñan a mostra á colección do
Centro Galego de Artes da Imaxe, orga-
nizador da exposición, entre elas algun-
has pertencentes á serie A fotografía e a
música, e unha á Fundación Granell.♦

Fotoxornalismo e
migración
Entre o 24 de xuño e o 15 de xullo cele-
brarase en Oleiros a primeira edición de
Revela, un foro internacional de fotorre-
portaxe e sociedade que pon en marcha
o concello e que este ano estará centra-
do nas migracións. Durante tres sema-
nas exporanse imaxes de fotógrafos des-
tacados, das principais axencias fotográ-
ficas e medios de comunicación. O pra-
zo para presentar os proxectos de foto-
rreportaxe para o II Foro Internacional
remata o próximo 31 de maio. As bases
desta convocatoria aparecen recollidas nas
webs www.revela.net e www.oleiros.org.♦

Homenaxe
a Francisco Pillado
O escritor Francisco Pillado será homena-
xeado o 17 de maio no teatro Principal da
Estrada nun acto organizado por Edicións
Fervenza, en recoñecemento ao seu labor
en prol do teatro galego. O acto comezará
ás 20 horas cunha laudatio a cargo de Xo-
sé Luna e farase entrega do galardón. Ade-
mais, presentaranse once obras de teatro
dentro da colección Pinguela, entre elas O
soño de Leila, de Teresa González Costa
ou A danza das bruxas de Miguel Carva-
jal, obra que se representará na mesma
noite. O acto concluirá cunha cea home-
naxe no Recreo Cultural da Estrada.♦
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errobamban Teatro triunfa no Canadá. Este grupo
de clowns participou nos festivais de Vancouver e
de Calgary. Aquí máis perto, a Asociación Gale-
ga de Editores pactou coa CRTVG incluír na pro-

gramación da radio e da televisión autonómicas espazos
relacionados coa literatura. Talvez non estaría mal que fo-
se Agustín Fernández Paz unha das figuras dese novo pro-
grama. Este autor best-seller vén de gañar o premio Ede-
bé 2005 con A escola dos piratas. As letras galegas tamén

causan admiración en Portugal. Edições ArcosOnline
presenta As sete fontes, de Concha Rousia. E sen saír do
país veciño, até o 15 de maio continúan en Viana do
Castelo os Encontros de Cinema e Vídeo, nos que se ex-
hiben 73 filmes. Na vila costeira programan unha serie
de documentais sobre o naufraxio do Prestige, prepara-
da polos alumnos da Escola de Imaxe e Son da Coruña.
Ademais, a mostra fotográfica ‘Marea Negra’, con
obras ao redor tamén da traxedia ecolóxica do 2002.♦
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Lorenzo Varela, o escritor exiliado, a quen este ano se lle adica o Día da Letras Galegas.



A.N.T.
O Concello de Monterroso se-
rá o anfitrión da Academia
Galega nos actos institucio-
nais adicados a Lorenzo Va-
rela, o escritor ao que se adi-
ca este 2005 o Día das Letras
Galegas. Pero nos días pre-
vios e practicamente durante
todo o mes de maio, todo o
país inza de actividades, a pe-
sar do debate aberto arredor
da celebración e o seu carác-
ter de xornada non laborábel.

O Día das Letras Glegas foi
concibido en 1963 como unha
data de difusión da cultura e a
literatura galegas. Desde hai
uns anos a xornada está declara-
da non laborábel, o que segundo
moitos mingua as súas posibili-
dades. Mesmo así, moitas libra-
rías abrirán varias horas na ma-
ñá do martes 17 para posibilitar
que esa xornada singular para o
libro galego, teña un pouco de
calor cidadá. Pero ademais dou-
tros actos que se resumen nesta
páxina, o 17 de Maio é a xorna-
da que a Academia Galega adi-
ca aos actos institucionais, desta
volta en Monterroso.

Os concellos de Lugo e
Monterroso inaugurarán a vís-
pera, unha placa na rúa Recate-
lo, onde viviu Varela na súa
etapa galega, e Antonio Gato
Soengas, o alcalde monterrosi-
no, fará a recepción o propio
día 17 aos académicos, que pri-
meiramente depositarán unha
coroa de loureiro no busto er-
gueito na Praza da Alameda.
Despois dirixiranse ao Centro
Socio-Cultural, onde celebra-
rán unha sesión de honra. Ha-
berá a seguir unha festa popu-
lar na que intervirán a Banda
de Música e a Coral Polifónica.

En Monterroso hai aberto
un espazo permanente no Cen-
tro Socio-Cultural, adicado a
Lorenzo Varela, con diferentes

obxectos persoais doados pola
familia, e ao que os participan-
tes no recente congreso Lorenzo
Varela, prometeron enviar no-
vos materiais, no que pode ser o
xermolo dun pequeno museo.

Manifestación
en Compostela

O domingo 15 de maio está
convocada por diferentes aso-

ciacións e colectivos culturais
unha mobilización co lema “Na
Galiza vamos viver em gale-
go”. No manifesto de convoca-
toria proponse o establecemen-
to do ensino monolingue en ga-
lego, a creación de escolas de
galego para adultos, a galegui-
zación íntegra das institucións e
aministracións públicas e unha
lexislación para a galeguiza-
ciónj integral das entidades pri-

vadas, o recoñecemento da uni-
dade lingüística e cultural gale-
go-portuguesa, a reformulación
da RTVG como verdadeiro
meio galeguizador, a esixencia
efectiva do galego para o de-
sempeño de cargos públicos, o
fomento das relacións cos paí-
ses da lusofonía e programas
para a defensa e promoción da
lingua galega nas comarcas sob
administración asturiana e cas-
tellano-leonesa.

A manifestación partirá ás

12 da Alameda e concluirá na
Praza de Mazarelos. O manifes-
to está asinado por 14 entidades
Agal (Galiza), Alto Minho (Lu-
go), Artábria (Trasancos), Atreu
(Corunha), A Esmorga (Ouren-
se), A Fouce De Ouro (Bertami-
ráns), Fala Ceive (Berzo), Gale-
guiza (Condado), A Gentalha do
Pichel, C.S. Henriqueta Outeiro
(Compostela), Revira (Ponte
Vedra), Revolta (Vigo), SCD
Condado E A.C. Treme a Terra
(Pontedeume).♦
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Monterroso, no centro das Letras Galegas
O concello de orixe de Lorenzo Varela celebra os actos institucionais

Lorenzo Varela.

12 DE MAIO
■ IV Maratón de lectura na cidade

da Coruña.

13 DE MAIO
■ A asociación berciana A Xumen-

ta organiza diversas actividades.
Este día clausura a exposición
Castelao e nós. Unha viaxe pola
súa obra na Obra Social de Ca-
ja España de Ponferrada. En
días posteriores (16 ao 20) esta-
rá no concello de Cacabelos.

■ Actos conmemorativos en Cam-
bados, cunha ofrenda floral e a
apertura da mostra de paneis sobre
Lorenzo Varela e as Letras realiza-
da polo escolares do concello.

■ O grupo Eiravella estrea na Casa
de Cultura de Ribadumia a pe-
za de teatro A tía lambida, de
Eduardo Blanco-Amor, como
acto conmemorativo do Día das
Letras.

■ Concerto Das nosas letras inter-
pretado pola Coral do Liceo Ma-
rítimo en Rianxo.

14 DE MAIO
■ Recital poético en homenaxe ao

escritor na súa parroquia Fufín
(Monterroso, Lugo).

■ A Casa de Galiza en Tolosa con-
memora o Día das Letras coa ac-
tuación das cantareiras de Er-
guedela, da Casa de Galiza en
Valladolid.

■ A Gentalha do Pichel celebra, na
praza de Mazarelos de Santia-
go, a Festa da Lingua para a que
contará coa actuación do grupo
de teatro Esmorganas e coa mú-
sica da Quadrilha da Marola,
Brincadeira, A Requinta da La-
xeira, Quarteto da Gentalha,
Estalotes e Barallete.

15 DE MAIO
■ Actos conmemorativos en Cam-

bados, no paseo da Calzada, pa-
ra os que se conta coa apertura
da Feira do Libro e a celebración
do Festival Folclórico Interna-
cional na Casa da Xuventude.

■ Concerto conmemorativo en Ri-
badumia a cargo da súa Agru-
pación Músico-Cultural.

16 DE MAIO
■ Apertura dunha exposición sobre

Lorenzo Varela en Bueu.
■ Ribadumia acolle as actuación

teatrais de dous grupos infantís:
Grupo de Teatro Infantil Conce-
llo de Ribadumia e Grupo de Te-
atro do colexio Xulia Becerra
Malvar, que interpretan O burro
Pachulo e A princesa que se me-
tía o dedo no nariz.

■ En Xinzo de Limia ábrese o Fes-
tival Literario-Musical Lonxe, que
promove a Obra Social de Caixa-
galicia e consiste na lectura dra-
matizada dos poemas de Lorenzo
Varela, da man de Pífano Teatro.

17 DE MAIO
■ No Cine Faba de Cacabelos, or-

ganizado polo IES Bergidum
Flavium, proxección de tres
curtametraxes galegas. Actua-
ción da Banda de Gaitas de Ca-
cabelos, proxección do docu-
mental Lorenzo Varela. Un po-
eta no desacougo.

■ Actos conmemorativos no Cen-
tro de Estudios Galegos (CE-
GA) de París.

■ Concerto da Banda de Música de
Castrelo, no paseo da Calzada
de Cambados, para celebrar o
Día das letras.

■ A Coruña acolle os monólogos
Discursos de Cacabelos, que se
celebran na sede do Museo Unión
Fenosa e que están organizados
polo Museo de Arte Contemporá-
nea e pola empresa eléctrica. En-
tre os participantes estarán os ac-
tores: Celso Bugallo, Roberto Le-
al, Feli Manzano, Víctor Mos-
queira e Mabel Rivera.

■ Excursión conmemorativa a Os
campiños, en Rianxo.

■ En Xinzo-Ponteareas, o Centro
Cultural organiza unha actua-
ción do Grupo de pandereireiras
de Fnteliño de O Porriño.

■ En Oleiros os actos concentraran-
se no Parque José Martí, en Santa
Cristina, desde as 17,30. O Grupo
de Teatro Municipal fará diferen-

tes lecturas de autores galegos e
paralelamente haberá obradoiros
de cestería e coiro para pequenos
e maiores. Desde as 18,30 o gru-
po de animación de rúa Manicó-
micos entreterá aos cativos e ás
19,30 haberá diferentes actuación
de grupos de baile. Ás 21 horas,
no Auditorio A Fabrica, haberá
unha actuación de Uxía.

■ Festa da Cultura na Coruña.
Cortexo Cívico polas casas dos
creadores, editores e investigado-
res que viviron na Cidade Vella.
Desde as 11,45, saindo da Parza
de María Pita. Abrirán o cortexo
os grupos de gaitas Monte das
Medas e Axóuxere de Melide.

18 DE MAIO: 
■ Comeza en Rianxo o programa

de animación a lectura que se
estenderá ata o 21 de maio.

Durante todo o mes desenvól-
vese no Centro Galego de Artes da
Imaxe o ciclo Letras galegas / Ima-
xes galegas. Pódese consultar a
programación na súa páxina web
www.cgai.org♦

Axenda resumida de actividades

Con motivo do 17 de Maio, o
portal galego Vieiros estrea  o
especial Coa lingua na maleta
sobre Lorenzo Varela . A defen-
sa do idioma e a pervivencia
deste fóra de Galiza, así como a
necesidade da mocidade de ir a
buscar traballo
fóra do país, son
algúns dos temas
con maior presen-
za no especial.

A canle diví-
dese en catro
apartados: Loren-
zo Varela, Día
das Letras, A lingua que vai pa-
ra fóra e O enciño e ti. A vida e
a obra do autor homenaxeado,
ligazóns ás webs galegas con
información sobre o autor e so-
bre o Día das Letras e a posibi-
lidade de descargar a biocrono-
loxía de Lourenzo Varela en
.pdf son algúns dos contidos de
apartado referido ao autor. Pero
máis alá da figura homenaxeada
este ano Vieiros ve a necesidade
de falar dos candidatos a seren
homenaxeados en 2006, entre
os que se atopan Pucho Boedo,
cantante de Los Tamara, ou a
poeta de Noia, María Mariño. 

O apartado de máis lecer, O
enciño e ti, ofrécelle ao usuario a

posibilidade de descargar fondos
de pantalla de Galegos da Diás-
pora e postais pero, sobre todo,
destaca pola presenza dun con-
curso no que os participantes te-
rán que achegar distintas ver-
sións da historia do enciño, ou

angazo, que que
consegue que un
emigrante retor-
nado que esque-
ceu a súa lingua a
lembre ‘de golpe’.
E seguindo nos
xogos coa lingua
os internautas po-

den participar na elaboración dun
Diccionario da emigración no
que se recollen termos doutros
lugares que os emigrantes retor-
nados foron achegando ao gale-
go. 

A defensa e a promoción da
lingua tanto no país coma na emi-
gración centran ademais o aparta-
do A lingua que vai para fóra, no
que Vieiros ofrece unha reportaxe
arredor da inversión institucional
que se realiza anualmente promo-
cionar o galego e o castelán. Os
blogs de galegos noutros países,
entrevistas a xente nova que tra-
balla fóra de Galiza e as edicións
exteriores de Vieiros protagoni-
zan esta sección.♦

Letras na rede
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A.N.T.
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega cumpre es-
te ano os seus vinte e cinco de
existencia. Fundada o 3 de
maio de 1980, en maio de
1981 celebrou no Mosteiro
de Poio un xa emblemático
encontro de escritores reu-
nindo por primeira vez no
século á maioría doa autores
a autoras que realizaban en
galego a súa obra literaria.

Aquel histórico encontro sér-
velle á actual directiva para
convocar en Poio e Pontevedra,
os vindeiros días 4 e 5 de xuño,
un encontro que conmemora
ese percorrido do asociacionis-
mo do escritores cunhas xorna-
das de conferencias, mesas re-
dondas e actos literarios.

O Mosteiro de Poio acollerá
a primeira das dúas xornadas,
cun acto no que intervirán os al-
caldes das cidades anfitrionas e
o presidente da AELG, Cesáreo
Sánchez Iglesias. Estarán pre-
sentes os presidentes e secreta-
rios deste periodo, intervindo en
nome de todos eles Bernardino
Graña. Seguirá a esta inaugura-
ción unha conferencia presenta-
da por Mercedes Queixas e im-
partida por Carlos Bernárdez
baixo o título de “Vinte e cinco
anos de literatura galega”.

Despois dun paseo por
Combarro, celebraranse tres
mesas redondas. A primeira de-
las titulada “Os escritores na

Galiza, presente e futuro”, pre-
sentada por Xurxo Souto e coa
intervención de Camilo Franco,
María do Carme Kruckemberg
e Henrique Rabuñal. A segunda
mesa será “Dez anos de home-
naxe aos Escritores na súa Te-
rra”, que presentarán Marga
Romero e Miguel Anxo Fernán
Vello e pecharase a xornada coa

reflexión “Nó, Escrita e Con-
temporánea na historia da
AELG. As revistas e suplemen-
tos literarios na Galiza”, con in-
tervencións de Antón Lopo, Pi-
lar García Negro, Margarita Le-
do e Xosé María Álvarez Các-
camo, presentados por Francis-
co Fernández Naval.

A segunda xornada do en-

contro-congreso comezará cun
percorrido guiado por Xosé
Vázquez Pintor polo Casco Ve-
llo de Pontevedra, para despois
acudir á Caeira a un recital “Ho-
menaxe aos escritores faleci-
dos”, nos que recitarán poemas
dos ausentes as escritoras e Ma-
rica Campo e Marta Dacosta.

Despois do xantar, no Tea-
tro Principal de Pontevedra terá
lugar a clausura e dous recitais.
Un primeiro de poesía, con in-
tervencións de Rosa Aneiros,
Lino Braxe, María Lado, Pilar
Pallarés, Gustavo Pernas, Al-
fonso Pexegueiro, Luz Pozo,
Manuel Rivas, Ana Romaní,
Euloxio Ruibal, Suso de Toro e
Euloxio Rafa Villar. O segundo
recital será musical coa actua-
ción de Miro Casabella presen-
tado por Vicente Araguas.

Na convocatoria a AELG re-
coñécese “marcada polo contex-
to sociocultural dos ultimos 25
anos: cos problemas d normali-
zacion do galego, a posta en
marcha de institucións propias e
os medios de comunicaición pú-
blicos, o renovado espírito de di-
namización cultural deste perio-
do ou a colaboración de escrito-
res con iniciativas e plataformas
sociais doutros ámbitos sobreto-
do os movimentos sociais reivin-
dicativos como o de Nunca
Máis. Daquela considera óptimo
aproveitar este aniversario para
analizar a traxectoria  e a evolu-
ción da AELG nestes 25 anos e
bosquexar o seu futuro.♦

Os escritores reúnense en Poio 25 anos
despois do seu congreso histórico
A AELG prepara a convocatoria para o 4 e 5 de Xuño

A gran
novela
de Lisboa 
RAMIRO FONTE

Resulta inconcibible
unha cidade sen o seu
poeta, a súa gran novela

e un cataclismo histórico, por
exemplo un terremoto. Así
Lisboa. Non anda escasa de
poetas esta cidade. 

Os versos de Cesário Verde
ou Gomes Leal, baudelarianos
de primeira hora, a prosa acen-
dida de Bernardo Soares,
permítennos deseñar un plano
simbólico desta urbe pola que
un, con seguranza, pode pasear.
As rúas son os versos. E, así e
todo, xulgo que a gran novela
de Lisboa segue a ser, aínda ho-
xe, Os maias de Eça de
Queiroz. Dous inmensos prosis-
tas, Eça e Camilo Castelo Bran-
co, parecer repartir entre eles o
territorio da gran novelística lu-
sitana do XIX, espello veraz do
que debería ter sido, e non foi,
a boa prosa galega de comezos
do século XX. O primeiro, case
miñoto, escribiu a gran novela
de Lisboa, mentres que o
segundo, lisboeta, escribiu as
grandes novelas do norte. Polo
que eu intúo, a amable
controversia estética entre
Queiroz e Castelo Branco
chega ós nos días. Os dous
autores dispoñen dun público
fiel. Como os grandes nunca se
fan sombra entre eles, haiche
quen prefire a elegancia de Eça,
e haiche quen prefire a tempes-
tade e o impulso camilianos.  

Volvo ós grandes novelistas
portugueses do XIX como
quen intenta saldar, provisoria-
mente, unha débeda intelectual.
Encho as miñas innumerables
lagoas como lector. Nunca é
tarde para comprobar algo que
intúo desde hai tempo. A boa
prosa da xeración Nós gañaría
en eficacia e claridade se Otero
soubese congraciar a prosa do
98 coa prosa lusitana. Penso
eu. Pode que estea trabucado
como en tantas outras cousas.
En fin, que leo Os maias, para-
digma do que é un folletón de-
cimonónico, no bo e no mal
sentido do cualificativo. Unha
Lisboa aristocrática afirma, no-
vamente, que o adulterio é o
gran tema da novela do XIX.
Poucos novelistas son tan
coidadosos e minuciosos
coidando a posta en escena co-
ma Queiroz. Os caracteres dos
personaxes brillan menos ca o
gardarroupa que os define. Pe-
ro neste decorado de ópera aso-
man, como por acaso, ambien-
tes, rúas, ámbitos que chegan
ata a Lisboa de hoxe. Ó pouco
de chegar aquí, tiven a inmensa
fortuna de asistir a unha cea
con personalidades no Gremio
Literario. E non sospeitaba
que me estaba introducindo
nun dos capítulos de Os
maias, e que Carlos Maia e
Ega, talmente eles mesmos,
vestidos de traxe de época, me
xulgaban desde a morta prata
dos espellos. Cando remate de
ler Os maias volverei á rúa
das Janelas Verdes.
Seguramente, nun fantasmafó-
rico casarón de Lapa
descubrirei O Ramalhete.♦

Cesáreo Sánchez Iglesias, presidente da AELG.



Título: Veu visitarme o mar.
Autora: Rosa Aneiros.
Edita: Xerais.

O drama do Prestige derivou nun
caudal de títulos para cativos, pa-
ra mozos, para adultos, que ple-
namente ou in-
directamente
incorporan na
súa trama os
acontecemen-
tos daquel no-
vembro de
2002. A eles
vén sumarse
agora esta nova
novela de Rosa Aneiros, logo da-
quel seductor ambiente estudian-
til universitario de Eu de maior
quero ser e da posterior Resisten-
cia, unha novela de factura clási-
ca, de mulleres con marcadas per-
sonalidades, que sorprendeu moi
agradabelmente pois a recupera-
ción da novela de historia e valo-
res sempre é unha ventada de ar
fresco nos tempos caracterizados
por incertezas e descrenzas.

E por certo que a palabra re-
sistencia sería título que lle acae-
ría perfectamente tamén a esta
nova entrega, mais a evolución é
clara e aquela Resistencia e esta
Veu visitarme o mar resultan ser
dúas novelas moi diferentes. Cer-
tamente, a segunda conserva al-
gún dos peares esenciais da pri-
meira: as dúas son novelas femi-
ninas, de personaxes femininas;
as dúas formulan a loita polo
amor e pola xustiza; nas dúas é
patente o drama humano, interior
e exterior, social e íntimo. Con to-
do son ben diferentes ambas.
Aquela factura clásica (moitas
personaxes e unha trama comple-
xa na que se interrelacionan) dei-

xou pasou a un discurso moito
máis persoal, máis lírico (proce-
demento individualizador do dis-
curso abondo frecuente nas últi-
mas décadas) dotado dun número
máis reducido de personaxes que
por demais son claramente an-
tiheroicas, ás que a vida lles pesa
como unha esmagadora lousa que
as volve impotentes, negándolles
calquera posibilidade de reden-
ción, o que ten a virtude de face-
las máis humanas e tamén entra-
ñábeis, por próximas, a ollos do
lector. Porén este estigma propio
das personaxes de Veu visitarme o
mar, non fai que na novela se per-
da nin un ápice de vitalismo, ou-
tra característica definitoria a en-
gadir ás antes mentadas, que une
este discurso con Resistencia.

Este Veu visitarme o mar de
Rosa Aneiros é polo tanto, unha
novela na que salientan as perso-
naxes femininas. Non só a prota-
gonista, Alba, é unha muller que
vive un drama interior (que ten
que ver co mar e co amor) parali-
zante e sen saída. No andar da

novela irán xurdindo outras (Lur-
des, Andrea) tamén visitadas po-
lo drama do mar e do amor ou
por dramas doutras índoles (Pi-
lar, Lola, Trinidad), pois a novela
constitúe a exposición analítica
dun drama máis nun mundo que
está plagado deles. Todo isto crea
unha atmosfera que ten a súa
xusta correspondencia na xerada
a partir do desastre do Mar Exeo,
que vén á memoria de Alba no
momento en que ten lugar o do
Prestige, que á súa vez resulta o
fulminante que desencadea o dis-
curso da novela.

A trama íntima da obra con-
sómese antes de que remate o
“problema” social. Nisto a nove-
la de Aneiros lembra a de Luís
Rei Núñez (O corvo do chapapo-
te), nisto e no feito de que ambos
autores botan man de personaxes
coas vidas rotas a causa de infor-
tunados avatares amorosos.
Mais, mentres que na de Rei Nú-
ñez o drama amoroso era pano de
fondo aquí sucede, como vimos,
ao revés, constitúe unha platafor-

ma desde a que expresar e salien-
tar a desesperación na que están
mergulladas as personaxes, unha
función similar á dos correos
electrónicos de Alba (que nunca
chegarán a destino) ou o contí-
nuo retrouso das teimas vitais en-
cerelladas na mente de Alba, que
salfiren o discurso aparecendo e
desaparecendo en efecto de onda
(ou de marea negra).

Eis unha novela tan intesa-
mente lírica como dramática. É a
vida das mulleres que foron visi-
tadas polo mar, as mulleres-viú-
vas dos homes que viven do/no
mar. Novela, pois, fondamente
sentimental, levada con pulso
firme, íntimo mais sen perder a
óptica do acontecer social. 

Estruturalmente nótase un
tanto descompensada. O trata-
mento das orixes de Alba (o rela-
tivo a Granada) incide só tanxen-
cialmente na trama (non é im-
prescindíbel para o fatuun que
condena a Alba), ralentiza o ritmo
e achega unha dose de lirismo ex-
tra que non era precisa. Mais do
rsto sabe implicar o lector na ma-
raña de paixóns, sentimentos con-
trapostos ou mal definídos, mise-
rias, grandezas e traxedias das
personaxes (rexamente configu-
radas as femininas, sobre todo).

Séguese agardando, iso si, a
novela que dea conta de todo o
acontecido a raíz daquel 12 de
novembro de 2002. A densida-
de e trascendencia do tema dá
para moito máis. En fin, tempo
ao tempo, lembremos aquilo
que dicía Rulfo: “todo escritor
que di que crea, é un mentiro-
so”. Ou é que haberá que agar-
dar polas edicións anotadas?♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Blanco Amor
cronista
Artigos en ‘La Nación’, de
Eduardo Blanco Amor, compen-
dia as crónicas que o escritor
ourensán fixo para a cabeceira
de tal nome
de Buenos Ai-
res entre o
1929 e o 1936.
Os seus traba-
llos foron polí-
ticos (a loita
autonómica de
Galiza),
culturais (os
cancioneiros ga-
legoportugueses)
ou de viaxes (Pesca na costa ga-
lega). Inclúe estudos críticos de
Xosé López, Marta Pérez e Luís
Álvarez Pousa. Edita Galaxia.♦

Xornais
nacionalistas
Sotelo Blanco publica Naciona-
lismo ó pé da letra, de Tito Dié-
guez, un estudo sobre os
periódicos de partido no ámbito
nacionalista entre o 1965 e o
1975. Terra e
Tempo e Ga-
licia emigran-
te (UPG),
Adianto
(PSG), Galicia
en Loita
(MCG) e Gali-
cia Socialista
(do grupo
homónimo) son
as cabeceiras que estuda neste
volume desde un punto de vista
histórico e xornalístico.♦

Un intelectual
descoñecido
Ser profesor, activista político,
xornalista e literato na década
do 1930 era un currículo dema-
siado comprometido como para
poder vivir en paz tras
a guerra do
1936. Xoán
Vidal. A voz
e a memoria,
de Ana
Acuña, conta
as vivencias
deste ponteve-
drés e o valor
dos seus traba-
llos literarios.
Edita o Concello de
Pontevedra.♦

Celso Emilio
nos papeis
Ramón Nicolás preparou unha
edición crítica do labor xornalís-
tico de Celso Emilio Ferreiro en
Semblanzas, cróni-
cas e artigos.
Perfís de per-
sonaxes,
crónicas de su-
cesos e
eventos históri-
cos, artigos de
viaxes,
lembranzas per-
soais, relacións
con escritores e
outras bocadas
de vida. Edita Xerais.♦

É esta unha
novela
na que
salientan as
personaxes
femininas.

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

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

3. DIARIO DE COMIDAS.
Xavier Rodríguez Baixeras.
Galaxia.

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

5. O QUIXOTE.
Miguel de Cervantes.
Xunta de Galicia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

2. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.

Carlos Callón.
A Nosa Terra.

3. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó
A Nosa Terra.

4. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

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

5. LORENZO VARELA.
Marga Romero.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Unha novela clásica e
de sentimentos a carón do Prestige
Rosa Aneiros presenta Veu visitarme o mar

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O
DE

“O FRACASO NEOLIBERAL EN GALICIA”

XAVIER VENCE

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 13 DE MAIO ÁS 20 HORAS

NA CASA DO LIBRO COA INTERVENCIÓN DE

XAVIER VENCE,
XOSÉ MANUEL BEIRAS,

AFONSO EIRÉ e
XOSÉ LUÍS MÉNDEZ FERRÍN.

Rosa Aneiros.
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Título: Follas do bacallau.
Autor: Xabier Paz.
Edita: Xerais.

Follas do bacallau é a primeira
obra en prosa do poeta Xabier
Paz, autor do
poemario Se-
dimentos (Es-
piral Maior).
Agora, o bió-
logo-escritor
ou o escritor-
biólogo léva-
nos da man
por un “novo
mar” como di
o verso de
Luís Pimentel.

O libro es-
tá estruturado
en forma de
diario de a
bordo ou ca-
derno de bitá-
cora, reducin-
do as expe-
riencias de
vinte anos de
embarque a unhas trescentas
páxinas con maior presenza do
literario que da crónica.

Os lectores que se ache-

guen ás Follas do bacallau
decataranse de que non é un
libro sobre o mar, ao contra-
rio, o mar é a paisaxe de fon-
do necesaria, a andamiaxe
precisa, o esquelete nu sobre
o que construír unha narra-
ción sólida, fluída, persoal,
innovadora, máis achegada
ás novas correntes narrativas

europeas do momento que
aos xéneros puros como a no-
vela decimonónica. Sería un
reducionismo excesivo se nos
limitásemos a ver e a consi-
derar Follas do bacallau co-
ma un simple libro de mar.
Son acaso Moby Dick, A liña
de Sombra ou Lord Jim obras
literarias sobre o mar? ou

¿aniñan no seu interior outras
motivacións e percepcións
para os respectivos autores á
hora de desenvolver o proce-
so narrativo e crear a tensión
e o pulso preciso para que
nutra as relacións humanas
que son o cerne da obra? O
Xabier Paz  narra o esfarela-
mento do país a través da ex-
tinción do oficio dos bacalla-
eiros, o idioma, a literatura, a
ideoloxía, o sociolóxico, o pa-
so do tempo, o fondo senti-
mento do oco do baleiro, a au-
sencia, en resumo un estado de
ánimo, dun Spleen que dicía
Charles Baudelaire engadido
todo ao recurso literario da na-
rración en dúas persoas: a pri-
meira e a terceira que lle ou-
torga a distancia precisa ao au-
tor para levar adiante o seu
dialogo co contorno no que vi-
ve, onde a parella de arrastrei-
ros é a carabela xeada poetiza-
da por Luís Pimentel en Som-
bra do aire na herba.

Follas do bacallau é un li-
bro que deixa remol, convidan-
do a unha segunda lectura.♦

XOSÉ FREIRE

O mar é
a paisaxe
de fondo
necesaria,
o esquelete
nu sobre
o que
construír
unha
narración
sólida,
fluída,
persoal,
innovadora,
achegada
ás novas
correntes
narrativas.

Eco
Nº 167. Abril do 2005. 3,5 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez Pozo.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez Pozo entre-
vista o presidente da
Federación Galega de Comer-
cio, Xosé María Seixas e o di-
rector de Marina Seca,
Xoán Prie-
to-Puga. Al-
fonso
Basterra
conversa co
director
xeral de Ex-
labesa,
Fernando
Quintá. Gon-
zalo
Fernández entrevista a
directora de Mercadotecnia de
FADESA, Belén Rei. Inclúense
tamén reportaxes sobre o bal-
neario de Mondariz, a pasarela
de moda ‘Pontus Veteris’ ou o
Salón Náutico de Vigo. Tamén
se inclúe unha entrevista co
produtor Pancho Casal, presi-
dente da empresa
Continental.♦

Batente
Nº 6. Abril-xuño do 2005. 
Edita: Consallaría de Familia, Xuventude, 
Deporte e Voluntariado.

A reportaxe principal xira ao
redor da presenza feminina
nas principais áreas socioeco-
nómicas de Galiza. A cociñei-
ra Toñi Vicente, a directora
de
televisión
Mariana
Carballal
ou a traba-
lladora
social Irene
Cuervo son
exemplos de
mulleres so-
branceiras.
Inclúese un-
ha entrevista coa directora xe-
ral de Familia, Mª Teresa Rei.
Faise a crónica do encontro de
voluntarios Volunet.♦

Imagen &
Comunicación
Nº 63. Abril do 2005. 1,92 euros.
Dirixe: Uxío Fernández.
Edita: Noroeste de Imagen y Comunicación.

O tema destacado deste número
é a entrega dos premios Mestre
Mateo do audiovisual galego.
Dáse conta do conflito entre
a prensa
e
Francisco
Vázquez
por mor
do boicot
do alcalde
da Coruña
aos xorna-
listas de La
Opinión.
Henrique
Varela pro-
move ‘Mírate’, primeira feira
galega dedicada ao mundo pro-
fesional da imaxe e a
comunicación. Publícanse os
traballos gañadores do XV Cer-
tame Internacional de Diaposi-
tivas de Montaña ‘Memorial
María Luisa’.♦

Título: Era na selva de Esm.
Autor: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Espiral Maior.

“O primeiro e o último que es-
cribín en verso están aquí”, di
X.L. Méndez Ferrín no seu li-
miar a Era na selva de Esm:
dende o verso vacilante e in-
maduro do seu primeiro libro,
que non resiste moi enteiro o
paso do tem-
po, pasando
polo son ás
veces ríxido e
fibroso, un
chisco obvio,
dalgunha obra
posterior, até
a palabra cáli-
da e profunda,
fogosa e apai-
xonada, chea
de vitalidade e
de lirismo das
súas mellores
obras, toda a súa evolución
poética está nestes versos até
agora de máis ou menos difícil
acceso.

Fillos dun tempo que non
se podía dar segundo que vo-
ces, os primeiros versos, por
veces xa dotados de acento e
ritmo propios, de audacia e de
imaxes turbadoras, fican hoxe
unha miga esvaecidos, son co-
ma o limiar dunha profunda

evolución do noso poeta: den-
de unha atmosfera envisa, me-
moria do home e do seu tempo,
pouco a pouco, ao abeiro do
son que esboza as imaxes e de-
buxa os sentimentos, ao lado
de palabras forzadas e distantes
abrollan versos nidios e madu-
ros e se estreita a distancia en-
tre a imaxe e a sensación, até
chegar, a palabra xa dona do
poema, á paixón, á forza e ao
sentimento, á vida a amosarse
turbadora, veloz e renovada, á
emoción a revelar o goce e a

sensación e ao home á terra a
demandar do seu futuro.

Ofrece ritmo, terra e soida-
de, paisaxe espida –Galicia,
longa praia, estesa e negra,/
soia e esquiva, con pesados
corvos,/ senlleiras píllaras, ven-
to coriscante/ e a morte e o ba-
leiro en todo o longo–, memo-
ria, melancolía e distancia
–Agora meniños cantan fronte
ao mare/ en cál lingua non se-
rán xamais anciáns/ cantan co-
mo quizabes netos dos netos de
quen tu amaches–, alivio e de-

sacougo –quédanos só nas
mans ese tan doce/ consolo dal-
gún viño e no crepúsculo/ unha
cinza implacábel que nos ce-
ga–, luce variada fauna e flora,
ou suxerente amosa a fonda pe-
gada de Bóveda, a súa lembran-
za e a súa imaxe a xurdir da lon-
xanía –ao lonxe a voz do amigo
que perdemos/ soa ceibe na ba-
ruda carballeira/ ao lonxe a voz
do amigo en carballeira/ voz
que perdemos ceibe lonxe ami-
go/...–, no poema “Bóveda en
Otero” (publicado por vez pri-
meiro no núm. 4.5 da revista
Rego. Documentos pró gale-
guismo, editada pola asociación
“A nosa Galiza”, de Xenevra,
en maio de 1975, e republicado
anos máis tarde en Dorna).

Ferrín, un dos nosos gran-
des poetas, recolle aquí o dis-
perso perfil de moitos anos e,
ao lado de versos singulares e
poemas turbadores, entrega
froitos esquivos e menores,
mais nestas páxinas a miúdo
respira o vigor e a intuición, a
paixón e o sentimento: a ledi-
cia cinguida de emoción, a
mordacidade e a melancolía, a
fibra baril e sensual dan ten-
sión, tremor e rebeldía a esta
longa memoria de palabras, de
ritmos e de imaxes.♦

XOSÉ MARÍA COSTA

Ferrín,
un dos
nosos
grandes
poetas,
recolle aquí
o disperso
perfil
de moitos
anos.

A evolución poética de Méndez Ferrín

Intelixentes diarios de a bordo
Xabier Paz debuta como narrador cun texto innovador
que racha as fronteiras do xénero mariño

Xabier Paz.

X.L. Méndez Ferrín.



Título: Notre musique.
Director: Jean-Luc Godard.
Sala: Proxección en cineclubs.

Jean-Luc Godard é, con toda se-
guridade, o cineasta que máis
veces filmou persoas lendo, lec-
tores. Dende a súa primeira lon-
gametraxe, non hai ningún filme
de seu no que non apareza, nun
momento ou noutro, alguén que
le un libro. Sentados ou en mo-
vemento, silandeiros e alleos ao
que os arrodea ou recitando en
alta voz a súa
lectura, solita-
rios ou no me-
dio da multitu-
de, Godard fil-
ma –mira– lec-
tores, expo-
ñéndoos así á
nosa mirada de
espectadores,
converténdo-
nos tamén en
testemuñas do
ler doutros.
Pero se a lectu-
ra é o refuxio
último da sub-
xectividade, o
mergullamen-
to nos abismos
da intimidade
do individuo, que conclusións
pode tirar da súa observación o
que mira? Por que esa fasci-
nación polo lector? 

Parece indiscutíbel que a
lectura, a interpretación, é unha
koiné do noso tempo. Xa sexa
na súa variante hermenéutica, na
deconstrutiva ou en calquera ou-
tra, para o individuo moderno
existir e ler (interpretar). En No-
tre musique, o seu último filme,
Godard semella querer fornecer-
nos coas claves para interpretar
a imaxe do lector e colocar a lec-
tura no epicentro do seu discur-
so. Estruturada, coma A divina
comedia de Dante, en tres partes
–Inferno, Purgatorio e Paraíso–,
e co recente conflito de Iraq co-
ma pano de fondo, o núcleo da
película transcorre en Saraievo
(o Purgatorio), onde o propio
Godard aparece como invitado

aos Encontros Literarios Euro-
peos para dar unha conferencia
(une lecture, en francés) sobre
as relacións entre o texto e a
imaxe. Refugando a distinción
entre ficción e documental, Go-
dard mestura persoas reais (Juan
Goytisolo, Mahmoud Darwish,
Gilles Pecqueux) coas persona-
xes ficticias de Judith e Olga,
ambas as dúas mozas de orixe
xudía e interesadas, aínda que
dende posicións opostas, no
conflito de Oriente Medio. 

Ao comezo dos encontros, al-
guén pregúntalle a Godard por
que as persoas máis humanas xa
non fan revolucións. “As persoas
máis humanas constrúen bibliote-
cas” responde. A biblioteca, o es-
pazo da lectura, defínese como a
arquitectura “máis humana”.
Mais estamos en Saraievo, onde a
biblioteca, en abstracto, ten a súa
encarnación na magna Biblioteca
Pública que foi escenario, duran-
te a guerra de Iugoslavia, do bi-
bliocidio de maior impacto sim-
bólico dende a Segunda Guerra
Mundial. Daquela, a biblioteca, o
lugar do lector, convértese no
marco no que se enfrontan civili-
zación e barbarie. “A verdade

sempre ten dúas caras” explica
Godard. Plano e contraplano, a
dualidade básica que articula a
linguaxe cinematográfica. 

Pero a lectura é tamén o em-
prazamento no que se libra a ba-
talla polo control do sentido e,
xa que logo, da Historia. Judith
–a xornalista que está en Saraie-
vo porque quere ver un sitio
“onde a reconciliación sexa po-
síbel”– entrevista a Mahmoud
Darwish. Este lémbranos que só
coñecemos a historia da guerra
de Troia polos relatos gregos.
De aí a súa teima por erixirse en
“cronista dos troianos”. A refor-
mulación do adaxio de que son
os vencedores quen escriben a
historia adquire na voz do poeta
palestiniano un anovado drama-
tismo. Especialmente cando
apostila: “Se nos vencen tamén
na poesía, é a fin”. 

En Notre musique, coma
noutros filmes de Godard, as ci-
tas ateigan os dialogos: Pascal,
Rimbaud, Blanchard, Dos-
toievski... Ningún outro cineasta
cita tanto coma Godard, que
chega mesmo a fachendear de
que nos filmes da súa última eta-
pa nin unha soa liña de guión é

da súa autoría, todo son citas.
Semellante exceso pode inter-
pretarse coma paixón de lector,
pero o recurso da cita levado a
tal extremo non só nos enfronta
co debate sobre cita, parodia,
homenaxe e plaxiarismo. É, pro-
babelmente, algo máis. Borges
(a quen Godard citou profusa-
mente en Alphaville) sostén que
a inconmensurabilidade do es-
crito, a enorme cantidade de li-
bros que existe, nos anula. A
certidume de que todo está es-
crito obríganos a ler doutro mo-
do, a reler. Indo de cita en cita,
construíndo un novo texto a par-
tir dunha lectura que remite
constantemente á infinda biblio-
teca do xa escrito, Godard trans-
cende a lectura como produción
de sentido para se instalar na
(re)lectura como produción de
experiencia, de realidade.

Un exemplo: Olga, o “con-
traplano” de Judith, visita as
obras de reconstrución da ponte
de Mostar. Gille Pecqueux o ar-
quitecto encargado da recons-
trución da ponte, apunta que
non se trata de reconstruír o pa-
sado, senón de facer posible o
futuro. E comenta a respecto do

achádego das pedras da antiga
ponte: “Foi como redescubrir as
linguas antigas”. Lectura do pa-
sado como condición para a
construción do futuro. 

Algo semellante nos propón
George Steiner, para quen toda
lectura é un acto de repetición
orixinal: repetición en tanto que
execución dun texto sempre
idéntico a si mesmo e orixinal
porque a súa actualización sem-
pre se dá nun contexto diferente
que modifica o seu significado.
Para Steiner, daquela, a lectura é
o primeiro acto interpretativo
que conduce á tradución. E é o
tradutor (unha figura omnipre-
sente en Notre Musique, un fil-
me no que a diversidade das lin-
guas faladas é parte senlleira do
discurso) o que tende pontes,
aquel que –cumprindo a esixen-
cia ética de entender o Outro–
muda a lectura en diálogo. Se ler
é interpretar, e interpretar é tra-
ducir, a lectura só adquire pleno
sentido na comprensión do Ou-
tro, no inicio do diálogo. Je est
un autre, repite teimuda e rim-
baudianamente Godard.

En Notre musique, o suxei-
to moderno –aquel que afecta-
do pola “falta de sentido” pre-
tende superar a súa propia con-
tinxencia– constitúese só en
tanto que lector. Un lector
transformado no lugar político
por excelencia, no escenario da
permanente negociación entre
reflexión e acción, entre coñe-
cemento e experiencia. Unha
paisaxe de liberdade traxica-
mente acoutada pola barbarie,
pero que permite unha tímida
esperanza de retorno á razón.

Acabados os encontros, Go-
dard coñecerá o destino de Ol-
ga, que desexa “converterse na
primeira israelí que morre pola
paz”: despois de tomar un cine
en Xerusalén, ameaza con fa-
cerse voar. Os francotiradores
abátena. Ao mirar dentro da súa
mochila, descobren que non ha-
bía explosivos, só libros.♦

MANUEL XESTOSO
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‘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 plurais dunha manchea de mulleres

torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Francia 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 imaxinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945, aniversario da proclamación da II República.

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas

MULLERES 6 - A NOSA TERRA

Eloxio do lector
Sobre Notre musique, último filme de Godard

Alguén
lle pregunta
a Godard
por que
as persoas
máis
humanas
xa non fan
revolucións.
“As persoas
máis
humanas
constrúen
bibliotecas”
responde.

Fotograma de Notre musique.



Que aborda O tempo vital de
Manuel María?

É unha parte da miña tese de
doutoramento que abarcaba a
poesía e o traballo lingüístico e
cultural de Manuel María. Atra-
vés da súa obra faise un estudo
sobre o que foi a problemática
do galego desde o 1936 até hoxe.
Abórdase o tempo do franquis-
mo e o da restauración democrá-
tica, etapas diferenciadas en can-
to a comportamentos colectivos
e control do poder sobre o uso do
galego. Na etapa da restauración
reflexiono sobre as supostas me-
didas de normalización postas en
marcha e a pouca efectividade
que tiveron. O vehículo de análi-
se son os versos de Poemas para
construír unha patria. Na obra
de Manuel María atópanse moi-
tos conceptos que permiten en-
trar na materia sociolingüística:
o concepto de lingua e fala, os
usos, atitudes e prexuízos lin-
güísticos, relacións entre idioma,
clase e poder, normativizacion e
normalización, solidariedade co-
as nacións oprimidas, como a
Bretaña e todos os pobos euro-

peos e do mundo, que son na-
cións sen estado.

Ten Manuel María un pen-
samento linguístico específico?

Un dos aspectos a resaltar é
o fito do seu sentido precursor.
Cando ninguén falaba de socio-
lingüística, Manuel María deu-
lle voz a esa problemática a tra-
vés da poesía, a prensa e o seu
traballo de divugador cultural,
en conferencias, recitais e me-
sas redondas. Manuel comeza a
falar do problema do idioma
nos anos 50 e até meados os 60,
como poeta, foi un anticipador
nas liñas de poesía cultivadas e
como ensaista preocupado po-
los problemas de Galiza.

Pódese compartimentar a
súa obra ou é toda ela un úni-
co discurso?

Desde o punto de vista esté-
tico e formal é moi aberta por-
que cultiva moitas vías, desde a
inicial do surrealismo até unha
descarnada e outra máis clásica.
O trascendente é o unitario da
súa obra en total. Ten como pre-
ocupación e eixo central a pro-
blemática dos homes e mulleres

que constituímos Galiza, e den-
tro dela a materia esencial é a do
idioma. Compartía que o idio-
ma é Galiza e sen el non hai pa-
ís. Con ese criterio loita pola
restauración lingüística como
parte fundamental da súa obra.

Asúa é unha poesía popular
no sentido da grande recepción
do público tal como se ve neste
ano de grandes homenaxes.

Manuel foi un home que co-
ma moi pucos soubo interpretar
o sentido e as necesidades do pa-
ís, el era país. Esa sensibilidade e
capacidade para sulagarse nos
problemas de Galicia e nas nece-
sidades da xente é o que fai que
sexa tan compartido e aprezado.
Quizais non se lea moito a súa
poesía pero entra dentro de un e
recoñécemonos nela. Manuel
identificábase co concepto de
que máis que posuidor era debe-
dor, porque todo canto el era di-
cía que o recibira de Galiza e por
iso se obrigaba a transmitilo.
Ademais foi unha persoa que tra-
ballou en moitas frontes. En
1949 dá a primeira conferencia e
publica os seus primeiros poe-

mas. Sempre foi un afán seu che-
gar á xente e axudala a descubrir
o que era o país, a historia, eco-
nomía, costumes, etnografía... as
bondades e as que non o son e
asegurar que merecía a pena loi-
tar por Galicia. Nese aspecto é
exemplar, e teño documentado a
súa participación en máis de 800
actos. Non houbo quen desen-
volvese un traballo como o del,
na narrativa, poesía, dramática,
xornalismo... foi o que se chama
un autor total.

Pagou o seu compromiso
político? Marcou a súa obra?
Como afectou á súa literatura?

O compromiso non se ads-
cribe a unha sigla senón ao con-
cepto de Galiza como nación,
porque el é nacionalista. Entre os
anos 60 e os 80 traballa coa xen-
te que representaba ese espírito
pero o seu sentido vai moito
máis aló, cunha entrega na de-
fensa de Galiza sen concesións
nin renuncias. Iso fíxolle adoptar
posturas que non foron ben reci-
bidas, como cando no 1975 re-
nunciou a ser correspondente da
Real Academia galega e hoxe es-
tá recoñecido. Sempre antepuxo
a defensa de Galiza a calquer in-
terese coletivo ou persoal.Esa é a
bondade e o valor da súa figura.
Pero o compromiso non reduciu
a súa literautra nin a minguou, ao
contrario abriuna á multiplicida-
de de formas que ten a esencia
galega. Para estudar a súa poesía
hai que pensar que é enciclopé-
dica nos seus temas e por iso
aparecen areas vinculadas con
todo o saber: filosofía, relixion,
socioloxía, dereito como lingua-
xe, etnografia, xeografía, histo-
ria, biografía... Todas esas disci-
plinas e areas do saber están cin-
xidas esencialmente á realidade
galega, froito e consecuencia do
seu compromiso e sentido estéti-
co e ético de servir a Galiza. 

Darío Xohán Cabana fala
del como membro da gran xe-
ración.

Comparto ese pensamento,
pero a xeración do 50 segundo al-
gúns autores está formado por
dous grupos diferenciábeis, Luz
Pozo, Antón Tovar, Tomás Ba-
rros, ou Cuña Novás pertencerían
ao primeiro trmao e Avilés de Ta-
ramancos, Xohana Torres ou Ber-
nardino Graña que serían o segun-
do tramo. Manuel María atópase
un pouco entremedias. Como pu-
xo de manifesto Ferrín no discur-
so de benvida de Manuel á Aca-
demia “cando nós fumos chegan-
do a diferentes tipos de poesía xa
estaba el na porta agardándonos”.
Para min é o grande poeta dese
grupo con Novoneira, Ferrín, Luz
Pozo ou Bernardino. É un antici-
pador. Cando se incorporaron no-
vos autores Manuel María xa es-
taba abrindo camiño. Cando che-
gan os do existencialismo xa tiña
Muiñeiro e Advento; no tempo do
socialrealismo, Documentos per-
soais, e nos 80 os autores da poe-
sía amorosa, Manuel xa tiña unha
imensa obra... e mesmo da poesía
relixiosa. Participo da idea de que
conforma unha grandísima xene-
ración que conectou o tempo do
ermo e a barbarie e da república e
destacaría a súa tarefa precursora.
Tamén foi o primeiro narrador no-
vo despois da guerra e un dos pri-
meiros dramaturgos.♦
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Ciclo de
animación
á lectura en
Betanzos

M.B
Cunha sesión de contacon-
tos, na que Teresa, perten-
cente á compañía Berrobam-
bán, virou as tornas sexistas
dos contos clásicos cara a
non discriminación e a
igualdade, e cunha doazón
de libros arrancaba o pasado
5 de maio en Betanzos o ci-
clo Libérate cos libros, a
primeira incursión no eido
da animación á lectura da re-
centemente creada concella-
ría de Xuventude e Normali-
zación Lingüística.

Durante todo o mes de
maio está previsto que se de-
senvolva unha programa-
ción relacionada co mundo
do libro, atendendo á de-
manda do alumnado tanto de
primaria como de secunda-
ria. 

Dentro desta programa-
ción, o mércores 18 de maio
a autora de Unha estrela no
vento, Ledicia Costas, ofre-
cerá unha charla no IES As
Mariñas, ao igual que o fará
o escritor e xornalista Ma-
nuel Darriba o luns 23 de
maio no IES Francisco
Aguiar, que abordará a rela-
ción existente entre a litera-
tura e a realidade, así como
o premio Merlín, Manuel
Lourenzo, o martes 24 no
colexio de Atocha.

O programa inclúe ade-
mais dous talleres literarios
impartidos por escritores
destacados. Un deles corre-
rá a cargo de Xurxo Borra-
zás do 20 ao 21 de maio na
Biblioteca do Centro de
Formación Ocupacional,
centrado na escritura creati-
va, e outro, o taller de mi-
crocontos, guiarao Xavier
Queipo na segunda semana
de xullo.

Ademais, dende a Oficina
Municipal de Información
Xuvenil, porase en marcha, a
finais de maio, a iniciativa
Bookcrossing Betanzos, li-
bros viaxando polo mundo,
coa que se pretende liberar o
maior número posíbel de li-
bros, previamente rexistrados
na web que se está a construír
para poder facer o seguimen-
to na rede de cada un dos
exemplares.

O ciclo complétase cunha
exposición de libros infantís
e xuvenís, cedida por GA-
LIX, que se pode visitar du-
rante todo este mes de maio
nos diferentes centros de en-
sino do concello.♦

Camilo Gómez Torres
‘Manuel María foi un anticipador, cando

moitos chegaban el xa estivera’
XAN CARBALLA

Camilo Gómez Torres é un profundo coñecedor da obra de Manuel
María. O seu estudo O tempo vital de Manuel María (A Nosa Terra),
é unha das múltiples abordaxes que ten realizado na vida e na obra do
escritor de Outeiro de Rei de quen asegura que foi un “autor total”.

OTTO / AGN



Nº 1.175

Do 12 ao 18 de maio de 2005

Ano XXVIII
Seguro Azar

Crenza
DAMIÁN VILLALAÍN

Gustaríame ser un
escéptico, un agnóstico.
Un deses tipos prudentes

que non se ocupan nin
preocupan de cousas sobre as
que a ciencia e a razón non teñen
nada que dicir. Gustaríame ficar
no agnosticismo porque un ateo
militante é como se reproducise
en negativo unha fe parecida á
que sosteñen os que cren en
Deus. Tanto a crenza sen fisuras
como o ateísmo irrevogábel son
formas de pensamento máxico
estrañamente irmandadas. E aín-
da non sendo capaz do desenten-
demento agnóstico, tampouco
me vexo eu nese punto de
militancia antidivina que con
tanta dor practicaba Antón Tovar.
Para min o ateísmo forma parte
dunha visión do mundo que non
atinxe só a Deus, senón tamén á
Historia, ao Ben, á Verdade e a
todos os absolutos dos que imos
botando man para non nos
confrontar coa alucinante caren-
cia de obxectivos da vida e do
universo. 

Estar convencido da nosa
condición efémera, aleatoria e
intrascendente non me supón,
porén, motivo de
desmoralización ou amargura.
Algunha vez si foi causa de zo-
zobras espirituais, pero hoxe é
unha convicción tonificante que
me axuda a intentar ser bo e ale-
gre, a amar as cousas do mundo
e mesmo a perdoarlles a vida a
moscas e arañas non demasiado
fastiosas. Fronte ao nihilismo
innobre e usureiro do Capital e
fronte á negación iracunda dos
resentidos, eu apúntome a unha
especie de ateísmo franciscano,
se se me permite o oxímoron, a
ver a Humanidade como unha
fráxil caravana de menesterosos
que avanza polo deserto cara a
ningures, nunha viaxe na que o
máis santo que podemos facer é
botarlles unha man amiga aos
que van caendo.

Moléstame na fe o seu
carácter tantas veces servil e
inauténtico e a súa condición
flaubertiana de idea recibida. E,
sobre todo, a arrogante
tendencia dos seus xestores a
erixila en norma universal. Pero
reconcílianme coa crenza entre-
vistas como a que lle fixo Xan
Carballa a Ramón Loureiro en
A Nosa Terra. Non diría eu de
Loureiro que sexa un escritor
cristián, da mesma maneira que
esa definición non daría conta
certa da literatura de Greene,
Bernanos ou Chesterton.
Loureiro é simplemente un
grande escritor que, ademais,
cre firmemente nun Deus que
anda polos mares e os camiños
de Galicia velando por todos
nós, cousa moi de agradecer.
Ese Deus tamén vive no
corazón saudoso deste Loureiro
que se conmove coa velliña que
reza en soidade, convencida de
que a súa oración vai cambiar o
mundo. Eu sigo pensando, co
impío Lautremont, que a
esperanza é le plus grand des
folies. Pero tamén me rindo
diante desa imaxe, igual que
diante de As galeras de
Normandía, un extraordinario
libro transido de esperanza e de
amor a Deus e a Galicia.♦

D O N  Q U I X O T E  E  B R E O G Á N

NA AVENTURA
DOS MUÍÑOS

Breogán descubriu un libro
marabilloso na biblioteca. Alí
coñeceu a Don Quixote e con el
e Sancho Panza marchará de
aventuras. Mais uns muíños
sairanlles ao paso.

O EXÉRCITO
DE OVELLAS

Indo de aventuras con Don
Quixote e Sancho Panza,
Breogán participou nunha
batalla moi rara. Nela
combateron un exército de
carneiros contra outro de ovellas.

A POUSADA
ENCANTADA

Breogán, Don Quixote e
Sancho Panza visitan un castelo
encantado no que acontecen
cousas máxicas co ogro
Pelellón e os Pelelliños
que alí vivian.

DULCINEA,
A NENA CABALEIRA

Don Quixote visita a súa
amada Dulcinea do Toboso e,
alí mesmo, Breogán, tamén,
descobre a súa Dulcinea.
A nena que o salva do ruín
Furandón.

A NOSA TERRA

Quixemos premiar ao Museo do Pobo Gale-
go, como institución e tamén aos diversos
padroados e aos homes e mulleres que como
traballadores ou socios fixeron posíbel esta
fértil realidade, do que só era un soño. Qui-
xemos ademais reivindicar a un proxecto
colectivo exemplar, aos seus contidos que
son o que de máis fermoso e eterno ten a no-
sa patria, o que de mais fermoso construíron,
amantiñas, as mans do noso pobo. Quere-
mos celebrar os froitos dun proxecto en man
común herdeiro daqueles outros proxectos
que no pasado puxeron os alicerces desta ca-
sa comunal da nosa cultura e que un mal
vento crebou nel as gaias máis frondosas. 

Mais as palabras herdadas, sempre en
galego, sempre na Galiza, puxeron a estrela
de Rosalía no horizonte e fixeron transpa-
rente o camiño dun grupo de bos e xenero-
sos, e atravesaron ceos de chumbo. Eles e
moitos de noso lembramos hoxe nas perso-
as de Don Xaquín Lorenzo e Don Antonio
Fraguas. Camiñaron levando o fardel dos
nosos avós e dos avós dos nosos avós os
que deixaron en nós o mandato de recons-
truír o fogar desfeito que nos dixera dorida-
mente esperanzado Castelao no seu álbum
Nós, sobre radiantes fragmentos cheos de
luz ferida, naquela noite de longura infinita. 

Mais latexaba nela un ventiño do mar,
que era canción popular, e este grupo de ho-
mes e mulleres, nela cinguiron a palabra e fi-
xérona cotovía. E o humus fértil da terra ali-
mentou a palabra e este proxecto que cele-
bramos hoxe, e as ponlas da árbore con sei-
va nova volveron a florir, e a chuvia tremeu
os seus espellos na mañá dos eidos natais.

No que significa este Museo, sentímo-
nos hoxe reflectidos todos: un museo da
cultura de noso, a que construíron mans la-
bregas, mariñeiras, artesáns dos mais di-
versos oficios: cesteiros, tecedeiras, olei-
ros, zoqueiros, panadeiras, albardeiros, fe-
rradores, leiteiras, pedreiros, ceifeiras, can-
teiros, cabaqueiros. Os oficios e os seus
materiais que podemos ollar nas sas do mu-
seo son a vida solermiña, son portadores da
nosa memoria e están a transmitir unha e
outra vez as nosas coordenadas existen-
ciais, os referentes da nosa identidade. 

O non dito, o non nomeado aínda, xace

nos oficios labourado unha xeración tras
outra e aquí, hoxe, abre as fontes dunha pro-
funda conciencia. Lémbrannos que os gale-
gos amamos a terra, a que latexa nos ciclos
estacionais, que coa cor da fariña miña tin-
ta o noso o solpor dos ceos outonais. Dúas
son as almas dunha soia Galicia recollidas
no logotipo do Museo do Pobo Galego sim-
bolizadas na roda do carro e na dorna. Estes
símbolos son como seres que en traballos
milenarios gardáronnos e no arredor deles
sostiveron a nosa fala contra do silencio.

Nas rodaduras do carro lemos a hora
máis antiga, pois a roda do carro fire o ros-
tro da terra e entón xermola o tempo máis
novo e faise outro tempo e faise outra a luz,
cando a terra é húmido claustro sementado
polas nosas palabras, pola nosa fala. Na
eternidade da pedra efémera, no seu abalar,
esculpimos o presente. Á sombra do leme
da dorna trazamos na area o rostro do pere-
cedoiro que a branca escuma leva. As bar-
cas de ribeira abren vieiros de poeirenta
prata no espello do solpor e coa súa voz ou
bris que lenemente cala na mañá de clari-
dade aínda adormecida.

Na dorna convocamos ao grande río que
se alimenta das augas tintadas minerais do Sil
e o Miño vagaroso e dos mil ríos cunqueirans
que como venas alimentan o noso ser.

E no museo do pobo galego, a dorna vén
a nós atravesando a historia, e coa mirada
mais nova ollamos o mais antigo entardecer
que aquí avivece e regresamos a nós para

beber no manancial da nosa identidade(...)
Nas salas deste museo está a nosa bio-

grafía colectiva, nelas escoitamos o silen-
cio das xentes de noso que soñaron vida e
deron nacemento, e imos onde foi a súa vi-
da e sóñannos eles en secreto e nós soña-
mos cos menceres que como doce dardo
clava en nós a luz e nos acariña. 

Nas salas deste museo mostrámonos na
hora mais antiga reivindicámonos, amamos
a nosa patria, a que nos dá da súa man os
froitos e as amoras, a que na grave penedía
insculpe a hora mais lonxincua.(...)

Xove poeta, hai trinta anos, cando outonal
o lameiro no sulco se desangra, escoitaba eu
na rúa da Paz de Ourense a Dn Ramón Otero
Pedraio, a falar da Galiza como a nosa terra
prometida. As súas palabras de mestre entra-
ron en min para sempre, como a semente que
na terra durme cando o bosco soña. Din así
“Soio se pode chegar a ser universal, é decir,
triunfador do tempo, facéndose donos da te-
rra da redención , pra que nela poda nacer a
palabra da verdade. Cando Galiza sexa dona
do seu espírito será escoitada e outra volta se-
rá o fogar onde acudan os camiños infindos
da terra e do mar.” No fogar que é o Museo
do Pobo Galego celebramos hoxe os camiños
que nos levan ao futuro do noso país.♦

Palabras de CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS,
presidente da Asociación de Escritores en Lingua

Galega, na entrega do galardón Bó e Xeneroso,
ao Museo do Pobo Galego, o pasado 30 de

Abril en Compostela.

Un Museo bo e xeneroso
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS

Carlos G. Martínez, director do Museo do Pobo Galego.                                                          PACO VILABARROS
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Os micrófonos de oito radios de
Galiza e Portugal estaban a punto o
pasado día seis de maio para a
emisión da nova edición de Ponte...
nas ondas, en total dúas xornadas
que se presentaban “especiais” tras
ter acadado o pasado ano un dos
seus obxectivos principais: presen-
tar a candidatura do Patrimonio In-
material Galego-Portugués na sede
da Unesco en París, coa que se
persigue a proclamación da cultura
galego-portuguesa como Obra
Mestra da Humanidade. 

Refráns, remedios, lendas do
Miño, os oficios tradicionais, re-
gueifas e a música tradicional do
Baixo Miño foron algúns dos te-
mas que encheron de contido ás
vinte e catro horas de emisión a
cargo de máis de corenta centros
de ensino de Galiza e Portugal,
baixo o lema Un patrimonio para o
futuro. A eles sumáronse colexios
de Brasil e Cuba así como a facul-
tade de Educación Social do Cam-
pus de Vigo. Como indica un dos
coordinadores do proxecto, San-
tiago Veloso, “este ano ampliouse
o campo de experiencia de Pon-
te... nas ondas. Engadíronse á lis-
taxe de emisoras a de Allariz e a
de Montealegre, tendendo a ponte
máis alá do Miño. A participación
da universidade na emisión noc-
turna contribuíu ademais a que a
experiencia se consolide en todos
os ámbitos de ensino”. Como el
mesmo explica “mantívose o con-
tacto con Brasil e cunha escola es-
cocesa, que cantou un tema en
galego e en escocés”. Santiago
Veloso fai unha valoración positiva

desta XI edición, “tal vez a máis
completa e a máis alegre”.

Reforzo á candidatura

Se até novembro a UNESCO non fai
pública a súa resolución acerca da
candidatura iniciada desde as au-
las, a mesma que contou no tramo
final co aval dos gobernos de Por-
tugal e de España e co apoio da
maioría das institucións, entidades
e asociacións de Galiza e Norte de
Portugal, este ano desde Ponte...
nas ondas estanse a desenvolver
toda unha serie de actividades pa-
ra reforzar a candidatura. 

Unha delas tivo lugar en Pare-
des de Coura o pasado 29 e 30 de

abril coa celebración da IV Mostra
da Oralidade Galego Portuguesa,
un evento que naceu no ano
2002. Na localidade realizáronse
conferencias, seráns, xogos tradi-
cionais, animación de rúa, inaugu-
ráronse as mostras A terra e os
homes, de Walter Ebeling e a ex-
posición de Maias, todo coa inten-
ción de servir de escaparate da
cultura de transmisión oral.

Sen embargo, a iniciativa máis
destacada, pola súa singularidade
e por ser pioneira neste terreo, é o
proxecto musical Meniños Canto-
res, un libro-disco no que partici-
pan dezasete centros e cincocen-
tos alumnos. Nel compílanse máis
de trinta temas da tradición galega

e portuguesa, atendendo aos fac-
tores comúns, así como algún pe-
za de nova creación. Como expli-
ca Santiago Veloso, o obxectivo
era “dar visibilidade ao traballo fei-
to nas aulas sobre ese patrimonio
inmaterial e que os rapaces vivan
esa cultura de xeito activo”.

Para este proxecto, que xa
se tiña esbozado e que se preci-
pitou coa presentación da candi-
datura na Unesco, a Asociación
Cultural e Pedagóxica Ponte...
nas ondas contou con Segundo
Grandío, responsábel do estudio
Casa de Tolos, como coordina-
dor técnico do traballo musical. 

“No noso estudio Casa de Tolos
e no noso selo PAI-Música xa den-

de hai tempo tiñamos ganas de fa-
cer un disco con nenos –explica
Segundo Grandío-. Os responsa-
beis de Ponte…nas onda pensaran
nesta idea como apoio á candidatu-
ra ao Patrimonio Inmaterial Galego-
Portugués. Todo comezou o pasa-
do decembro e a bola foise facendo
máis grande até chegar ao nivel no
que estamos agora mesmo”.

O proceso de traballo que co-
mezou co curso escolar 2004-
2005, aproveitando as horas de
música dos propios alumnos, des-
pois das sesións de gravación no
estudo móbil e na Casa de Tolos,
atópase en plena fase de post-pro-
dución e está previsto que para fi-
nal de curso se presente. O resul-
tado final será un compacto con 32
cancións, algunhas delas afasta-
das da interpretación tradicional
tomando ritmos jazzísticos, de hip-
hop, blues ou rock, no que tamén
se inclúe varios extras e unha pis-
ta interactiva con fotos, letras e
partituras. Ademais, haberá un dvd
cun documental sobre os costu-
mes e a cultura de ambas beiras
do Miño, e o making off do disco.
O traballo complétase cun libro tri-
lingüe de cen páxinas cos textos
dos temas, referencias a súa orixe
e diversas fotografías.

Uxía Senlle, Pancho Álvarez,
Augusto Canário ou Fernando
Abreu son algúns dos profesionais
que colaboran no disco, iniciativa
que constitúe un referente interna-
cional de traballo realizado a partir
dos centros educativos cun patri-
monio musical compartido entre
dous países da Unión Europea.♦
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O cabalo
da morte
Pasou nunha vella casa da rúa Monforte,
en Lugo. Era contra a noite e sentiron ba-
ter as portas cun grande estrondo. Cando
saíron fóra mirar que pasaba, viron contra
unha parede a figura dun cabalo grande.
Aquela noite morreu o patronciño da casa.

Esta advertencia ou aviso de morte pa-
recéralles a algúns pouco máis ca unha
alucinación ou peor, unha superstición.
Porén, agacha un vello mito moi estendi-
do polo mundo antigo, o do Ca-
balo da Morte. Imos ver a conti-
nuación algúns outros relatos
para comparalos co lugués.

Un home dunha aldea do Fa-
ro (Chantada) quería volver á súa
casa antes de que caese a noite,
pois era perigoso andar polos ca-
miños só e o inverno era duro e
frío. Elixiu na fiaña un cabalo ne-
gro, grande e dócil, aínda novo e

de bo aspecto. Subiu no cabalo e marchou
cara á casa. Nun principio non pasou nada,
pero despois o cabalo comezou a desobe-
decer as ordes e colleu o seu propio paso.
Chegaron á aldea e o cabalo non parou, a
pesar dos reiterados ¡xo! do labrego. Viu os
rostros dos seus amigos e coñecidos, que o
miraban pasar sen estrañeza. Viu a casa  e
a súa familia, todos na porta como se o des-
pedisen. Quixo parar e o cabalo non parou.
Quixo baixarse do cabalo e non puido.
Quixo tirarse e unha forza descoñecida
mantívoo pegado á garupa. Chorou, ros-
mou, ameazou e suplicou, sen que lle ser-
vise de nada. De ningún xeito puido baixar
do cabalo, que seguiu sen inmutarse o seu
camiño. Percorreron os campos onde xoga-
ra e traballara, deixaron atrás a aldea e se-
guiron subindo polo monte, caeu a noite e
perdéronse na escuridade.

Cóntannos Xesús Pisón, Manuel Lou-
renzo e Isaac Ferreira, no seu libro Contos
do Valadouro (editado por A Nosa Terra),
dun home que tiña un fillo moi desavego-
so. Un día el díxolle:

–Que te coma o demo!
E o fillo contestoulle:
–E a ti unha besta!
Un día, estando o pai moi enfermo,

entrou unha besta na casa, e onde puña os
pés nacía unha fonte. A besta subiu ó so-
brado, e en chegando ó cuarto do enfer-
mo, ollou para el e o vello deu a alma.

En Dinamarca a morte vai montada
nun cabalo e os que soben a el xa non se
poden baixar. O cabalo fatídico, entre os
mesmos daneses, é un cabalo de tres pa-
tas que anuncia a morte, e vive baixo as
igrexas. A deusa xermánica Hella ou
Hell, señora dos infernos, monta un ca-

balo negro de tres patas. Loki, o seu pai,
é identificábel co demo. O propio demo
monta un cabalo negro cando, como se-
ñor da morte, vén buscar as almas. Soñar
cun cabalo branco, en Inglaterra e Ale-
maña, é premonición de morte. Zamaria
Xurria, literalmente “cabalo branco” de-
signa en vasco un animal que frecuenta
os camiños de Zuberoa e Baixa Nafarroa.
A súa aparición indica unha morte próxi-
ma. Nos mesmos lugares existe tamén o
“Cabalo sen Cabeza”, terror nocturno e
premonición mortuoria. Ese cabalo sen
cabeza, e mesmo unha mula sem cabeça,
son frecuentes no Brasil e na Arxentina.
Neste último país coñécese como Mula
ánima ou Mulánima. Para Mircea Eliade,
o cabalo é un animal con simbolismo
ctónico-funerario. Desde a prehistoria
hai representacións nas que os cabalos

simbolizan a morte.
Non queda hoxe espazo pa-

ra falar doutros cabalos das no-
sas lendas, o Cabalo Pantasma,
o cabalo Branco ou Negro que
é en realidade o Diaño, os ca-
balos acuáticos que se ven na
Ponte, en Amorín, as Mouras
que se transforman en cabalos,
o mesmo Demo en forma de
besta, en fin.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE
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Meniños nas ondas do Miño
MAR BARROS

As ondas hercianas volveron tender unha ponte entre Galiza e Portugal. Mais desta ban-
da as xornadas radiofónicas tiñan un significado “especial” porque a candidatura do Pa-
trimonio Inmaterial Galego-Portugués xa se está a debater na Unesco. Un disco e a Mos-
tra da Oralidade veñen reforzar esta proposta, que terá resolución no mes de novembro.

Un intre da gravación do cd de Meniños Cantores, libro disco no que participan dezasete centros e cincocentos alumnos.



Ás dúas da madrugada do 13 de
decembro de 1940 chegaba ao
campo de concentración de Maut-
hausen unha expedición composta
por 846 republicáns españois. O
convoi, denominado “Transporte
de Deportados nº 12”, saíra de Es-
trasburgo o día 11 de decembro, e
os seus integrantes procedían de
diversas Compañías de Traballo
reclutadas forzosamente pola go-
berno francés; a maioría foran de-
tidos no mes de xuño cando traba-
llaban na construcción das liñas
anti-carro na zonas de Alsacia-Lo-
rena e Espinal. Entre eles había
varios galegos, e un deles era
Marcelino Pardal Pouso, xogador
do Racing de Ferrol, máis coñeci-
do como “Xelo”.

Marcelino Pardal Pouso “Xe-
lo” nacera en Ferrol o 2 de novem-
bro de 1917 e no período republi-
cán levaba unha esperanzadora ca-
rreira futbolística que o conducira
até xogar no Racing de Ferrol.
Ademáis, era militante das Juven-
tudes Libertarias; polas súas activi-
dades extradeportivas tivera xa al-
gún problema coa xustiza, como o
que fixo que en 1935 fora conde-
nado a un mes e un día de arresto,
por insultos á forza armada.

Aínda en maio de 1936 Xelo
era titular no partido que enfrenta-
ba ao Racing co Coruña. Co le-
vantamento militar, a súa vida deu
un importante xiro: o seu irmao
Francisco foi detido, acusado de
participar na “sublevación” do
“España”. Aínda así Xelo seguiu
xogando no Racing até polo me-
nos setembro de 1936. Mais, en
decembro, o seu irmao Francisco
Pardal Pouso foi executado.

Pola súa parte, Marcelino foi
reclutado nas tropas franquistas,
coas que combatiu en diversos
frentes até que, cerca de Huesca,

conseguiu fuxir ás liñas republi-
canas. A súa familia, e moi espe-
cialmente a súa nai María, sufri-
ron as consecuencias da súa fu-
xida, sendo considerados sospei-
tosa polas autoridades franquis-
tas e sofrindo varias detencións.

Até 1939 Xelo loitou no exér-
cito republicáno, nos frentes do
Ebro, Cavalls e Pandols, e, coa
derrota pasou a Francia, sendo in-
ternado en campos de concentra-
ción franceses. Diante da ameaza
de invasión alemana as autorida-
des francesas enrolarono forzosa-
mente nunha Compañía de Traba-
lladores que desenvolvía a súa ac-
tividade na Liña Maginot. Coa
estrepitosa derrota dos franceses
diante das tropas alemanas, Mar-

celino Pardal foi detido e trasla-
dado, do xeito antes relatado, ao
Campo de Mauthausen.

Desde finais de 1940 Xelo so-
brevivíu en penosas condicións no
campo de concentración nazi.
Moitos paisanos seus, compañei-
ros de campo, foron morrendo na-
queles tristes anos, como Manuel
Fernández García “Olmedo” e Jo-
sé Pereira Pérez, de Mugardos,
Carlos Romero Rebón, de Cervás,
Francisco Gómez Iglesias e Ma-
nuel Pontes Palmeiro, de Ferrol,
José Andrés Peña Losada de Fran-
za e Manuel Peña Martínez de
Freixeiro. En total, máis dun cen-
to de antifascistas galegos morre-
ron no campo de Mauthausen até
que, por fin, os presos consegui-

ron a súa liberación despois dun
levantamento contra os gardas
alemáns do campo.

Marcelino Pardal foi un da-
queles antifascistas que, aínda que
esfameados e debilitados, foron
quen de recibir o 5 de maio de
1945 aos soldados americanos,
cun cartaz que dicía “Os republi-
canos españois dan a benvida ao
campo de Mauthausen ás tropas
aliadas”. A partir daquela o noso
protagonista vivíu en Beziers
(Francia), onde traballou na fabri-
cación de alpargatas e sandalias.
Nas súas lembranzas, os felices
tempos como xogador do Racing,
no seu corpo a matrícula de preso
en Mauthausen, o 5.101.♦
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Fernando
Vilaboa
‘As subvencións
deberían
destinarse
á promoción
dos libros’

A.N.T.
“En Galiza hai máis escri-
tores que lectores. Calque-
ra é novelista ou poeta: un
fai un cursiño literario e xa
está”. Despois de dous anos
sen saír á rúa O ollo públi-
co, revista que vostede diri-
xe, reaparece moi crítica.

Quizais o editorial é un
tanto duro, pero coido que
cómpre poñer un punto de
racionalidade. Ao mellor é
necesario reconsiderar as
cousas, non editar tanto e
que o que se publique se
venda. O mercado non ab-
sorbe tanto produto. Se face-
mos contas sae que unha edi-
torial tira un título ao día.
Modestamente, penso que as
editoras deben ter un pouco
máis de rigor e subir o listón. 

Que cambios presenta
esta nova edición que xa
está á venda nas librerías?

A miña preocupación foi
contar con colaboradores im-
portantes como Pepe Carrei-
ro e agora con xente como
Xesús Martínez Carracedo
ou Francisco Sampedro. Non
hai moitos recursos pero si
vontade de facer o mellor
produto posíbel. O que, con
modestia, pretende a revista
é invitar os lectores a que le-
an, que vaian ao cine ou ao
teatro, que reflexionen. 

Destaca da revista a
atención que se lle presta
ás artes plásticas.

A publicación pretende
abrir espazos para os artistas
novos. Sempre me deu tristu-
ra que ocorreran casos na his-
toria de artistas, como Van
Gogh, que morreron na mise-
ria e polos que agora se pagan
fortunas. As galerías de arte
acoden a autores consagrados
e os novos quedan fóra. A re-
vista quere abrir unha porta
para que se coñeza a súa obra.

Agora O ollo público se-
rá tamén editorial. Con
que obxectivos nace?

A de facer un labor de
mecenado, tirar menos títulos
pero que os autores sexan
promocionados e vendan,
tentando ademais aumentar
os dereitos de autor. Non me
opoño ás subvencións, pero
coido que eses cartos deberí-
an empregarse en promoción
e non dedicalos a máis publi-
cacións que non se venden.♦

A restauración da historia do movemento obrei-
ro de Ferrol é o eixe central do libro
“Obreirismo Ferrolán” editado recente-
mente por Edicións A Nosa Terra dentro
da colección Prensa & creación. O seu
autor, o historiador Eliseo Fernández,
repara nesta obra nas vidas esquecidas
de moitos dos protagonistas dunha an-
daina de décadas en procura da liberdade. Por

causa de loitar precisamente na súa defensa,
moitos homes e mulleres sufriron logo
de 1936 a morte, o cárcere ou, como ca-
so de Xelo, futbolista do Racing, mes-
mo chegaron a coñecer a barbarie dos
campos de concentración nazis. Can-
do se cumpren 60 anos da súa libera-
ción polas forzas aliadas esta é a his-

toria do futbolista anarquista Marcelino Pardal.

Xelo, un racinguista en Mauthausen
ELISEO FERNÁNDEZ

Eliseo Fernández.

A finais de maio de 1945, Xelo, terceiro pola dereita, posa co barracón nº 1 do campo de concentración de fondo, no que estivera
internado xunto a outros compañeiros futbolistas, tamén republicanos españois en Mauthausen, nun once que se enfrontou a unha
selección de alemáns, austriacos, franceses e polacos, igualmente ex-presos. Forman, con traxe de futbolista, de pé e de esquerda á
dereita: Verdura, Bagur, Casabona, Xelo, Navarro, Navazo. Anicados: Chato, Santacana, Costa, Cendán, e Benito.

Luísa Villalta - Libro das Colunas
Libro das Colunas reúne o que deitou Luísa Villalta, coa maior das
sensibilidades e a máis clara das contundencias, nas colunas que escribira
no semanario A Nosa Terra entre o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 de marzo de
2004. Xusto dous días antes da súa morte. Lendo agora a Luísa disípase a
covardía. Coas colunas, como cos seus ensaios, a súa poesía e prosa, abre
toda unha aventura xeracional e un desexo certo de idioma.

A NOSA TERRA

PACO VILABARROS



O que parecía unha presentación
ao uso, converteuse no mellor pa-
saporte para un festival que arran-
cou o ano pasado con poucos me-
dios e moito bo humor, un festival
de curtametraxes que se atopa nas
antípodas do seu irmá maior de
Cannes, pero que conseguiu que a
prensa do país virara os ollos cara
esta pequena parroquia de Porriño
e que estivera rebotando de boca
en boca durante algún tempo.

O bar Liceum de Porriño puxo
o escenario e a asociación Arela a
idea. O resultado, Noite de Cans,
un espectáculo dacabalo entre o
circo e a extravagancia, á altura da
peculiaridade do festival que non
defraudou o público que o pasado
venres 6 se deu cita en Porriño. Ti-
vo como mestre de cerimonias ao
actor Ricardo de Barreiro, que foi
narrando diferentes episodios da
azarosa vida de Ángel Cristo e que,
como se dunha pista de circo se
tratase, foi dando paso a magos, ti-
tiriteiros e domadores de feras. A
aquel escenario subiron Iria Piñei-
ro e Suso Cortegoso, os membros
de Tanxarina, Alberto Cunha e Te-
té Delgado, e entre actuación e ac-
tuación intercaláronse fragmentos
das vinte curtas que se proxectarán
o 20 e o 21 de maio nos cinco al-
pendres e bodegas habilitados para
o festival. Entre elas a obra de Ma-
rio Iglesias Intensidade, a premia-
da A boa caligrafía, a curta Coco e
Bobo, inspirada no cine mudo de
Chaplin ou Keaton, O último chan-
zo, na que se presenta o ascenso e
caída do trío musical Magical

Brothers, Alistan o demo oveiro,
Notamotof ou Colón Bo, na que
Miguel de Lira interpreta a un pe-
culiar investigador privado.

Ao igual que na Costa Azul, a
noite da estrea en Cans celebrara-
se por todo o alto, coa proxección
do documental Ciudadano Cans,
a entrega do Premio Pedigree de
Honra a Celso Bugallo e cun con-
certo a cargo de Transportes Her-
nández e Sanjurjo e de Mario Ma-
lapersona.  

O triángulo: chimpín, condu-
cido polos propios veciños para
trasladar ao público dunha sala a
outra, alpendres, como salas de
exhibición, e a substitución do lu-
xo pola unha boa dose de imaxi-
nación, será a clave desta cita que
presenta como novidade unha sa-
la nova, o jalpón friki, na que se
exporán, fóra de concurso, as cur-
tas máis raras feitas en Galiza.♦
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“A debilidade e a excessiva admi-
ração dos pais para com os filhos
minguou muitas vezes quer o apro-
veitamento quer o desenvolvimen-
to das faculdades destes, tornando-
se o seu amor brando numa coi-
bição para a vida futura”. Isto disse
o musicólogo português Macário
Santiago Kastner na biografia de
Carlos Seixas (1704-1742) já que
as obras deste compositor –oriun-
do de Seixas do Minho, junto a Ca-
minha, mas nascido em Coimbra
onde seu pai era organista da Sé–,
denotam qualidades de genial re-
pentista indisciplinado e pouco ha-
bituado ao trabalho metódico. Ao
que se vê, o seu pai não teve a
exigência nem a severidade do pai
de Mozart na formação do génio.
Kastner também acrescenta: “O la-
tino, devido à sua precocidade in-
telectual em relação a germânicos
e eslavos, não transforma com a
mesma facilidade destes as primiti-
vas e espontâneas forças sensuais
em potência criadora espiritualiza-
da, o que requer maturação lenta e
nunca forçada”.

Ao comentar isto com uma
mãe ela sentia-se retratada porque
a vaidade de adorar e adular os pre-
coces jeitos geniais das crianças é
socialmente confortante, mas isso

menoscaba a autoridade para refre-
ar os impulsos indisciplinados, e
também não encaminha a madeixa
de energias e intuições do seu filho
para um sulco ordenado e alicerça-
do numa pedagogia isenta de lacu-
nas. A disciplina que não se adqui-
riu na mocidade, dificilmente se al-
cança na vida adulta. Na opinião
de Kastner as faculdades criadoras
dos latinos diminuem quando se
vão apagando as suas espontâneas
forças sensuais, porque nunca fo-
ram desenvolvidas de modo vaga-
roso para a transformar em potên-
cia espiritual e serena riqueza psí-
quica. É dizer que a maturação do
indivíduo consiste em aproveitar a
primária e instintiva energia pro-
criadora para progressivamente ge-
rar uma ascendente energia criati-
va, também conhecida por energia
psico-sexual ou Kundalini.

Essa precocidade, que não é o
mesmo que a sobredotação, é um
simples antecipo do desenvolvi-
mento das funções fisiológicas,
talvez propiciadas pelo clima,
mas, se não se acompanha duma
adequada pedagogia que desen-
volva paralelamente o espírito,

converte-se num impulso descon-
trolado que não aproveita na matu-
ração psicológica do individuo e
mesmo a entorpece. É como um
arrebate que nos impele a cruzar o
rio dum salto sem medir antes as
forças necessárias para alcançar a
outra beira e descobrir logo que a
energia do ímpeto não dá mais que
para chegar à metade onde a co-
rrente tem mais força e nos arras-
ta. E isto é o que acontece com os
músicos galegos que têm excelen-
tes condições naturais mas não se
arregoam disciplinadamente e de-
pois dum prometedor início o im-
pulso não dá mais que para apro-
var um concurso público de Con-
servatório ou mudar de profissão.
Porque não é normal que com tan-
tos estudantes de música no país e
tantas bandas e centros de ensino
musical, mesmo com dois conser-
vatórios superiores, não existam
mais orquestras profissionais, e
ainda assim as duas que temos
estão formadas por músicos não
galegos na sua maioria. Quase não
há grupos de Câmara estáveis que
alcancem uma qualidade profis-
sional e tampouco abundam os so-

listas galegos nas salas de concer-
tos. Só os que tiveram a sorte de
ter uns pais disciplinados e a fortu-
na de sair a tempo da Galiza em
busca duma formação coerente
podem aspirar a ser músicos.

Diz-me uma professora de
Conservatório que entre os seus
colegas mais novos há uma febre
inusitada por ganhar dinheiro, e
ainda que percebem um bom salá-
rio público por dedicação exclusi-
va ao conservatório, muitos pare-
cem competir num desaforado
multiemprego em bandas, Escolas
e “bolos” –concertos sem prepa-
ração suficiente para garantir um
mínimo de qualidade artística. Ar-
gumentam alguns que é preciso
aproveitar porque podem vir tem-
pos de escassez, e certamente, ao
carecerem de ética profissional e
duma disciplinada formação, a
pouco e pouco vão caindo no meio
do rio onde a ambição monetária
os arrasta para o Oceano da medio-
cridade. Estes intérpretes que não
dão uma nota sem cobrar –trocam
tempo por dinheiro–, são os princi-
pais inimigos da música porque a
sua avareza os converte em propa-

gadores de partituras e materiais
pirateados, roubando os criadores.
É a estratégia dos reaccionários pa-
ra impedir o avanço das ideias, da
cultura, da música. Quando assu-
mirmos a disciplina que nos permi-
ta atingir a outra beira do rio segu-
ramente temos de afrontar a neces-
sidade, a indigência e ainda a difa-
mação por manter uns princípios
éticos, mas a colheita espiritual, e a
fim também económica, é larga-
mente gratificante. “Quando o lati-
no consegue substituir a bom tem-
po as primitivas forças sensuais pe-
la capacidade vital espiritualizada,
é-lhe dado criar as mais sublimes
obras”, conclui Kastner. 

Que bela oportunidade per-
deram os organizadores do Con-
curso de Piano de Vigo, “Com-
positores de España”, de home-
nagear a Rogélio Groba, por pôr
um exemplo de compositor gale-
go de maturação lenta e discipli-
nada que na altura dos 75 anos
continua a crescer incessante-
mente. Mais exemplos podem
escutar o próximo 16 de Maio às
19h no Ateneo de Madrid con
obras de compositores galegos
vivos. Consultem o programa em
www.artetripharia.com♦

ant@soutelo.com

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

De precoces a medíocres

NOITE DE CANS CON MOITO AGRO-GLAMOUR
MAR BARROS

Cando o cine se arma dunha flota de chimpíns e se vale de
alpendres e baixos con alfombras vermellas para a proxec-
ción dalgunhas das mellores curtas galegas xorde o concep-
to de agroglamour, un termo que define á perfección o Fes-
tival de Cans. Agora vén de presentarse a súa segunda edi-
ción no Bar Liceum de Porriño co espectáculo Noite de Cans.

Arriba, un momento da actuación de
Tanxarina. Á dereita, un chimpín conduce

a Teté Delgado e o Alcalde, xunto cos
organizadores, aos alpendres.
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relixión
FRANCISCO CARBALLO

De novo anda
alborotado o patio
relixioso-político. A

tramitación lexislativa da
extensión do matrimonio
está a darlle cancha á
manifestación de repulsa
por parte de cardeais e da
Conferencia Episcopal
Española (CEE). O
sangue non chegará ao río
e pintan bastos para a
reflexión.

Os textos postpaulinos
do Novo Testamento(aos
colosenses e efesios)
elevan o matrimonio a
gran simbolismo. Na
Igrexa católica e na
ortodoxa o matrimonio é
un sacramento. Se racha o
simbolismo home-muller,
adeus á elaboración
teolóxica do sacramento.

Mais “verba mutant”
co paso dos tempos.
Tardou anos a teoloxía
moral católica en admitir
as unións civís de cristiáns
como verdadeiro
matrimonio. Inda
podemos atopar algún
ultra que alcume tal
matriomnio de
amancebamento. A nova
extensión do vocábulo
matrimonio que tramitou
a lei no Congreso de
Deputados e que está
agora no Senado, produce
tensións.

A CEE apela á razón.
Perfecto. Sobre aspectos
novidosos das relacións
humanas ben estaría a
busca de consensos
internacionais e non tanto
de parlamentos canto de
instancias científicas,
xurídicas, sociais e
relixiosas. As igrexas son
tamén instancias para
ouvir, mais a Igrexa
cristiá dos séculos
patrísticos tivo escaso
interese por atender ás
relixións daquela época,
preferiu sintonizar co
pensamento filosófico.
Quen ten a
representanción da
razón?

Ante a lei que a propia
conciencia reputa inxusta,
existe o dereito innegábel
á obxección. Mártires
houbo por iso e tamén
“libeláticos”, e dicir, quen
a escamoteou cunha
“tésera” de excepción.
Ante una lei persoalmente
vista como inxusta, caben
comportamentos de
obxección, abstención etc.
Afirmar que un xuíz ten
que aplicar a lei sexa
como sexa, é totalitarismo.
Ninguén pode  violar a
propia consciencia; todos
teñen de intentar o
respecto da conciencia
allea, mais pode haber
situacións irreconciliábeis.
A obxección de conciencia
é un dereito humano. O
obxector asume riscos cos
que debe contar.♦

Chegamos a cavilar que as catás-
trofes petroleiras, vertendo bostas
de chapapote sobre o mar, poderí-
an servir para concienciar máis e
seguido sobre a necesidade dunha
educación ecolóxica integral, na
casa, na escola, na cidade, na uni-
versidade, nas praias, nos portos,
nos montes, nos ríos...  Pero hai
máis que o que se verte nesas pai-
saxes de terra e mar contaminadas
polos seres humanos que son os
que –nesa irracional loita pola vi-
da, en contra da vida– extraen,
contratan, transportan, consomen e
viven consumidos polo petróleo e
o plástico. Aínda aquí e no mundo
quedan moitos gobernadores e go-
bernados que cos seus intereses
económicos e a súa ignorancia
contribúen a acelerar as enfermida-
des deste noso planeta. O verbo
contaminar declínase de todos os
xeitos e dimensións: tamén virán
festas, con campos de romarías in-
vadidos de automóbiles, a noite do
San Xoán coa novidade que se im-
pón como pseudotradición de facer
nas praias miles de fogueiras ali-
mentadas con desperdicios do con-
sumo... virá o verán, e nesa busca
de paraísos de area fina e ondas
mariñas de sal e algas envolvéndo-
nos, da espesura dos boscos con
soutos e carballeiras petruciais, de
fervenzas e fontes, tamén deixare-
mos as nosas pegadas irracionais
sobre o fermoso santuario do terri-
torio comunal. Milleiros de bolsas,
de botellas, de tapas de plástico son
abandonadas na praia, para logo
seren arrastradas polo vento e as
marés... eses despedicios, sen de-
gradarse, fan odiseas inimaxiná-
beis e incontábeis durante décadas
polos mares e beiramares de distin-
tos países. Peixes, golfiños, baleas,
tartarugas, aves mariñas confúnde-
nos con medusas e no seu instinto
alimentario pápanas afogando no
intento. Contáronnos o caso do
doutor James Ludwing quen se re-

tirou á senlleira illa de Midway, no
Pacífico, para estudar os albatros,
atopando no buche de oito pichóns
mortos 42 tapas de plástico de bo-
tellas, 18 acendedores de butano e
moitos pequenos restos flotantes,
fundamentalmente de plástico. O
curioso, símbólico e dramático
desta especie da arqueoloxía da
posmodernidade, é que estas crías
de albatros foran alimentados po-
los seus pais que, no intre de elixir
o alimento, non recoñeceron o que
aboia sobre as ondas do mar. Cou-
sas peores podemos saber. 

Paulino Núñez Picasso, fillo
de emigrantes galegos e biólogo
mariño no Caribe venezuelano
escribe: “cando chegue o verán,
verás na túa praia lixo que non é
teu... Gustará ollar como nun in-
tento de práctica lección ecolóxi-
ca, moitos pais que xoguen cos

seus nenos a ver quen amorea,
non máis cunchiñas ou caramu-
xos, senón máis bolsas, botellas e
tapas de plástico esquecidas para
logo ser depositadas en lugar se-
guro... outros, en silencio, reco-
llen o plástico e lévano ás súas ca-
sas, lonxe do mar...saben que sal-
varon un golfiño, unha tartaruga,
un albatros... non se pode de-
fender o que non se ama, e non se
pode amar o que non se coñece...
axúdame a espallar esta mensa-
xe”. Mensaxe válido para todos,
para acolá e para aquí,antes e des-
pois desas catástrofes que tanto
repercuten na vida. Máis polo de
agora, cando a maré baixa olla-
mos na beiramar, nos portos que
seguen a ser vertedoiros de vellas
neveiras, de xergóns, de carrico-
ches, luvas de goma... Tamén re-
des vellas, caixas da lonxa... sen

que ninguén se pare a limpar. O
berro aquel de Nunca máis, debe
ecoar permanentemente nas
conciencias de cadaquén. Nese
trastoque as gaivotas pican nos
vertedoiros das cidades do inte-
rior de Galiza, atacan e comen as
pombas... 

Contaminación lumínica con
atiborrantes flashes, acometéndo-
lles ás sombras e ás penumbras
que dan contrastes e realidade ás
cousas; contaminación sonora a
todas horas, sobre o asfalto... inva-
sión de decibelios nas ondas, a tra-
vés das paredes das casas... varie-
dade de fedores transportados po-
los ventos.... gastos innecesarios
por todas partes, para contribuír
máis á mala educación no afea-
mento e na autodestrución. Cons-
tantes atentados aos sentidos, á
sensibilidade, ao humanismo.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

O verbo contaminar 

F. SENÉN

A.N.T.
A familia Bolechas, creación de
Pepe Carreiro, segue a demostrar
que é a preferida polos cativos no
sector do libro infantil. Con 321
mil exemplares vendidos no mer-
cado galego e 87 mil no portugués,
Carlos, Pili, Loli, Braulio e com-
pañía son xa os personaxes máis
coñecidos do noso idioma polos
nenos. A colección dos Bolechas
conta xa con 75 títulos editados,
aos que se suman outros nove ac-

tualmente en preparación. 
Por outra parte, o

acceso ás historias
deste grupo de
crianzas será agora
máis doado, ao im-
plantar a editorial A

Nosa Terra, empresa encargada
da súa publicación, 50 exposito-
res propios, baixo a lenda de O
mundo dos Bolechas, noutras
tantas librarías repartidas por to-
da Galiza. Os expositores conta-
rán ademais, a partir de setem-
bro, con material escolar propio
dos Bolechas, como mochilas,
lápices e outro material diverso.

Á serie xeral de aventuras, sú-
manse nos últimos anos outras re-
lacionadas coa natureza, Os Bole-
chas queren saber ou as de via-
xes. Dentro desta última colec-
ción A Nosa Terra editará proxi-
mamente títulos referidos a San-
tiago, Vilagarcía, Ourense e Vigo.
A última viaxe feita até agora por
esta familia composta por tres ne-

nos, tres nenas e un can foi a Ni-
grán. Os nenos deste concello re-
cibiron con entusiasmo o título
que sitúa unha nova aventura en
varios lugares da súa localidade.
Os Bolechas, ademais de pasalo
ben, están a convertirse tamén nos
cativos máis viaxeiros do país.

Pepe Carreiro, debuxante e
autor dos textos da serie, atopou
co seu ton coloquial e directo a
clave do éxito da colección. 

A Nosa Terra negocia neste
momento con varias produtoras
de televisión a creación dunha
serie animada cos mesmos prota-
gonistas. 

“Cando vou a un colexio, os
rapaces bótanse a min”, confesa
con pracer Pepe Carreiro.♦

Os Bolechas superan os 400 mil
exemplares vendidos



BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

ICONOS RUSOS
O museo Massó exhibe, até
este domingo 15, a colec-
ción Santos-Illueca.

CambrCambree
■ TEATRO

PINOCHO
Títeres Cachirulo repre-
senta esta peza para o pú-
blico infantil este venres 13
ás 20 h. no C.S. da Barcala.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

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

O CorgoO Corgo
■ EXPOSICIÓNS

SONIA RIELO VILA
Na Casa Grande da Fer-
venza exhíbense até xuño
as súas pinturas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

OS SONS DA ARTE
O Museo de Belas Artes pre-
tende achegar aos máis cati-
vos o mundo da pintura me-
diante o emprego da música,
cun obradoiro que se vai cele-
brar o sábado  14, ás 11 h. pa-
ra crianzas de 4 e 5 anos, e ás
12,30 h. para as de 6 e 7 anos.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colec-
tivo Camiños organiza unha
nova tempada de roteiros,
abertos á participación de
calquera persoa interesada,
por un prezo de 2 euros, con
saída desde a Estación de
Autobuses, sobre as 11 da
mañá dos domingos para
voltar á tardiña. O vindeiro
domingo 22 visitan a zona
de Antas de Ulla. Ademais,

poñen en marcha, xunto con
Millo Miúdo, a actividade
Horta, de achegamento a
agricultura ecolóxica. Para
máis información dirixirse
ao 649 759 734 (David), ou
ao local da asociación na rúa
Tren 5, baixo.

■ CINEMA

CGAI
A serie de curtametraxes Le-
tras Galegas / Imaxes Ga-
legas presenta, este xoves 12
ás 20,30 h. e o venres 13 ás
18, os traballos Minitauro-
maquia. Pablo en el laberin-
to (2004), de Juán Pablo Et-
cheverry; La valiente
(2003), de Isabel Aguavives;
La teoría del espejo (2004),
de Pedro Corredoira Alon-
so; NotamotoF (2004), de
Rubén Coca; e Minas
(2003), de Dani de la Torre.
Tamén poderemos ollar o
venres 13 ás 20,30 h. Tiem-
pos de espera (2004), de
Carlos Hervella e Manuel
P. Barbeito. O sábado 14 ás
18 h. proxéctase Adosados

(2004), de Tonecho Antón e,
ás 20,30, As muxicas (2002),
de Carlos Alberto Alonso, e
Metamorfosis (2004), de
Fran Estévez. E o luns 16 ás
20,30 Rosas (2005), de Mi-
kel Fuentes e José L. Már-
quez. Todas as proxeccións
teñen entrada de balde. O ci-
clo Cinema francés 1945-
1960 chega o mércores 18 ás
20,30 h. coas fitas Tous les
garçons s´appellent Patrick
(1957), de Jean-Luc Go-
dard, e La traversée de Paris
(1956,) de Claude Autant-
Lara. En Fóra de serie pode-
mos ollar, o vindeiro xoves
19 e o venres 20 ás 20,30 h, a
primeira parte de La mejor
juventud (2003), de Marco
Tulio Giordana. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ DANZA

ARTEANDANDO
Podemos ollar este espectá-
culo contemporáneo o mér-
cores 17 ás 20 h. nas dife-
rentes salas do Museo de
Belas Artes.

■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
A galería Coarte (Paio Gó-
mez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

TERESA BARRÓS
Na sede da Asociación de
Artistas da Coruña (Rego da
Auga 32) amósanse, até este
venres 13, os seus bodegóns
e escenas mariñas, de luns a
sábado de 20 a 22 h.

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.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Minis-
terio de Vivienda amosa 21
obras que foron proxectadas
pero non construídas, ou que
foron construídas e perdura-
ron un breve espazo de tempo,
ben polo seu derrubo ben por
ser concebidas como tempo-
rais. Proxectos de Alvar Aal-
to, Wales Gropius, Le Cor-
busier, El Lissitsky, Adolf
Loos, Mies van der Rohe,
Alejandro de la Sota, Giu-
seppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que podere-
mos admirar até o 29 de maio.
Obradoiros didácticos para es-
colares e visitas guiadas para
adultos. Máis información 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. Fósiles, osamen-
tas de dinosaurios, reprodu-
cións con movimento...

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.

HOMENAXE Á
TORRE DE HÉRCULES
Mostra conmemorativa dos
60 anos da publicación des-
te libro de Luís Seoane que

podemos contemplar na súa
fundación até o 25 de maio.

■ MÚSICA

KANNON
A banda viguesa conságra-
se con Intro, o seu terceiro
traballo, que poderemos es-
coitar en directo este venres
13 ás 00 h. no Playa Club.
No mesmo lugar, o sábado
14, gozaremos do groove e
o ritmo sesenteiro dos Boo-
galoo Investigators.

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

O mes de maio é o das troitas. A
Pontenova e Pontecaldelas cele-
bran as feiras adicadas a este
peixe rei do río. Amais do san
costume de papalas de calquera
dos xeitos que pide este alimen-

to: rebozadas, en filetes ao for-
no, recheas de xamón. É reco-
mendábel ler As troitas miñas
señoras (Galaxia), de Xoán Xo-
sé Moralejo, tributo a este man-
xar accesíbel de gran sabor.♦

PaparPapar trtroitasoitas
O O TTrinquerinque

En BURELA celébrase o sábado 14
este festival, que comeza ás 17 h. na
Casa da Cultura cunha mostra de
pantomima, clown e acrobacia a car-
go de Circanelo; ás 20 h. celébrase
a Chicharrada, merenda popular na
carpa da Praia da Marosa e, ás 22 h,

comezan as actuacións de Mofa e
Befa, A crus de baixar, Berrogüet-
to e Ruxe Ruxe. Xa avanzada a noi-
te farase a tradicional queimada e re-
partiranse bolos preñados. A entrada
é de balde e a organización dispón
dunha zona de acampada libre.♦

IX Festa da MarIX Festa da Marosaosa
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O documental ve ensombrecida,
moitas veces, a súa distribución
nas salas fronte ao chamado cine-
ma de ficción, móvese concep-
tualmente entre a difícil busca da
obxectividade e un estudo rigoro-
so do pasado. Aproveitando o pro-
tagonismo que cobrou este tipo de
fitas, reúnense catro exemplos es-
pañois dos últimos anos, onde se
interpreta e reconstrúe a realidade
política e social. A úlima vítima
do garrote, a acampada máis rei-
vindicativa no Paseo da Castella-
na, o patrimonio artístico durante
a Guerra Civil ou o silencio do di-
que cubano serán os protagonistas
desta revisión documental. Orga-
nizado polo Centro de Estudos
Fílmicos da USC (Cefilmus) e a
Fundación Caixa Galicia, podere-
mos ollar La muerte de nadie. El
enigma de Heinz Ches (2004), de
Joan Dolç Balaguer este xoves
12 ás 20,30 en SANTIAGO; o mér-
cores 18 ás 21 h. en PONTEVEDRA;
e o mércores 1 de xuño en LUGO.
A fita El efecto Iguazú (2002), de
Pere Joan Ventura, sobre a folga
dos traballadores de SINTEL, pode-

rase contemplar o mércores 18 ás
20,30 en SANTIAGO. De Alberto
Porlan é Las cajas españolas
(2004), sobre as obras do Museu
do Prado durante a guerra, veré-
mola o mércores 18 ás 20 h. en
LUGO e o mércores 25 ás 21 en
PONTEVEDRA. Do ano 2003 é Sui-
te Habana, sobre un día na vida
de dez habaneiros comúns, dirixi-
da por Fernando Pérez, e que se
proxectará o mércores 25 ás 20,30
en SANTIAGO e o mércores 8 ás 20
h. en LUGO. Todas as proxeccións
son na Fundación Caixa Galicia
de cada cidade.♦

Ciclo de Cinema DocumentalCiclo de Cinema Documental

☞ SÁHARA. Unha médi-
ca da OMS investiga en

Malí unha epidemia descoñeci-
da e un cazatesouros anda á pro-
cura dun barco cargado de ouro.
Os dous coincidirán ao enfron-
tarse a un ditador e os seus inte-
reses. Para coller no videoclub.

☞ O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice

retíranse despois de roubar va-
rios diamantes, pero un policía
localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞ ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD

COMPANY). O cambio de do-
nos dunha revista implica a de-
gradación do xefe de publicida-
de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia faci-
lona sobre a nova economía.

☞ A INTÉRPRETE. Un-
ha intérprete da ONU es-

coita unha conversa que anun-
cia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder
africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.

☞ ALFIE. Un solteiro
golfo e canalla gusta de

conquistar mulleres como di-
versión e non quere compro-
meterse. Aproveita o feito de
ser novo, pero a todo o mundo
se lle pasa o momento. Come-
dia con moralina.

☞ BE COOL. Un ex ma-
fioso promove a unha

cantante pop e ten que enfron-
tarse aos métodos dun mundo
musical que tamén é mafioso.
Desfile de famosos nunha pelí-
cula que pretende ser de culto
pero que non se sabe onde vai.

☞ HABANA BLUES. Be-
nito Zambrano, despois

do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer

un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen mani-
queismos. Moi recomendábel.

☞ A DAMA DE HO-
NOR. Na voda da súa

irmá, Philippe coñece a dama
de honor. Trátase de Senta,
unha moza con gusto polo me-
lodrama que tinxe a súa vida
de misterio e que pretende que
el lle demostre o seu amor con
actos absurdos. Intriga de
Claude Chabrol.

☞ DESCUBRINDO
NUNCA XAMAIS. Pe-

lícula que narra os vínculos en-
tre o escritor James Barrie e a
familia Davies, relacións que
lle dan pé a crear a historia de
Peter Pan. Personaxes pusilá-
nimes e sentimentalismo a es-
galla nunha obra con sete no-
minacións aos Óscar.

☞ KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólo-

go que revolucionou a socie-

dade norteamericana ao estu-
dar os seus usos sexuais á
marxe dos convencionalismos
sociais e que loitou contra nu-
merosos tabús. Película que
dá todo o que pode dar de si
unha biografía.

☞ A MEMORIA DOS
MORTOS. Un home

dedícase a montar películas so-
bre a vida dos mortos despois
de retirarlle un implante que
grava todas as súas experien-
cias desde a nenez. Mais hai un
movemento que trata de rema-
tar 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.♦

CarCarteleirateleira

Heinz Ches.

Ruxe Ruxe.

A Fábrica de Chocolate presenta
estes concertos pseudoeléctricos no
Rock’n’roll da CORUÑA este xoves

12 ás 23; na sala Clan de XINZO o
venres 13 ás 00; e na Reserva de
CARBALLO o sábado 14 ás 23 h.♦

ClovisClovis

O grupo compostelán anda de xi-
ra. O venres 13 toca no pub Infer-
no da ESTRADA ás 22 h, xunto
con Stupidfacientes, grupo me-
lódico de hardcore cántabro; o sá-
bado 14 estará no pub Nunca

Máis de ORDES ás 23 h. acompa-
ñados, tamén, polos cántabros; e
o xoves 19 toca na Praza do Toral
de SANTIAGO, xunto con
Fait’nfly e Rever. Todos os con-
certos son con entrada libre.♦

TúzarTúzarosos

Homenaxe
á Torre de

Hércules, de
Luís Seoane,

é a mostra
que

podemos
contemplar

na
fundación
do mesmo

nome na
CORUÑA.



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
■ ACTOS

FUNDAÇOM ARTÁBRIA
A fundación, con sede na rúa
Travesa de Batallóns 7, pro-
grama para este venres 13 ás
22 h. un concerto de Bitxabo-
la; o luns 16 celébrase unha
Repichoca da Língua ás 22
h; o martes 17 festexarase o
Día das Letras cun pasarrúas,
unha oferta floral, e unha con-
ferencia sobre A situaçom da
língua em 2005, ás 18,30 con
Mauricio Castro; o vindeiro
venres 20 preséntase a nova
etapa do xornal Novas da Ga-
liza; e o sábado 21 podere-
mos escoitar á musica de Ser-
vando. Máis información en
www.artabria.net.

A FESTA DAS PALABRAS
Acto programado polo
Concello para celebrar o
Día das Letras, a cargo de
Ramón Loureiro, ademais
da presentación do último
traballo de Xabier Díaz,

Músicas de salitre, este
venres 13 ás 20,30 no CC
Torrente Ballester.

■ EXPOSICIÓNS

AS PEGADAS
DO CAMIÑO
A galería Sargadelos acolle
este proxecto de convivencia
e creación, no que os artistas
e escritores participantes ce-
deron as súas obras en bene-
ficio da organización Acción
contra el hambre.

ANTONIE TAPIES
Con motivo da inauguración
da sede da Fundación Caixa
Galicia, podemos contemplar
nas súas salas a mostra Terras
do artista catalán, mercede ao
Museo de Arte Reina Sofía.
Até o 19 de xuño.

LUÍS JAIME
O Ateneo Ferrolán adica
unha homenaxe a este pin-
tor local coa organización
dunha mostra antolóxica,
que podemos visitar 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.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ROSTROS
O retrato no umbral do sé-
culo XXI é o fío condutor

desta mostra, que podemos
visitar, desde este xoves 12,
na sala da Deputación Pro-
vincial, na se presentan fo-
tografías, esculturas, pintu-
ras ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Tho-
mas Shütte, entre outros.

X. MARRA
Kince intimidades inte-
rrompidas e máis un paso
cebra titula a súa mostra fo-
tográfica que podemos con-
templar no Mesón do Forno
(Río Ser 12) durante maio.

■ MÚSICA

OS CEMPÉS
A banda folk actúa este xo-
ves 12 no Clavicémbalo e
presenta o seu último traba-
llo, 11 anos, un recopilatorio
da súa carreira que inclúe un
novo tema, A Carolina TV. 

SEMANA DO CORPUS
O festival de música Cidade
de Lugo presenta este ven-
res 13 ás 20,30 no Círculo
das Artes Farinelli, o Cas-
trato, co sopranista Jörg
Waschinski e o Concerto
Grosso Berlin; o mércores
18 ás 20:30 h. no Conserva-
torio gozaremos do concer-
to Música galega e cubana
para piano, con Antonio
Queija Uz. Entrada de bal-
de para todos os espectácu-
los até completar aforo.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN MARÍN
Até o venres 20 de maio no
IES As Barxas poderemos
ollar a mostra 25 anos de
medio ambiente, editada
por ADEGA empregando o
material gráfico dun dos
máximos representantes da
banda deseñada galega.

MugardosMugardos
■ EXPOSICIÓNS

CERVANTES E
O SEU TEMPO
Mostra de paneis informati-
vos que se pode visitar no
baixo do Concello e no IES
Mugardos até o 6 de xuño.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

PORTELA DO HOMEM
Mostra de Xavier Cuíñas,
que podemos ollar na gale-
ría Visol.

LUÍS FEGA
A galería Marisa Marimón
acolle a obra deste pintor
até este venres 13.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exte-
riores do Campus.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

NOITES ABERTAS
O programa de lecer nocturno
alternativo para a mocidade
presenta, este venres 13 desde
ás 20 h. no Froebel, os obra-
doiros de erotismo, traballo de
coiro, clown e banda deseña-
da. Desde ás 21,30 h. na Casa
Azul teremos baile tradicional
galego. O sábado 14 no Froe-
bel a partir das 19 h, haberá
curso de linguaxe de signos,
capoeira, retrato e caricatura, e
percusión tradicional.

■ CINEMA

LEÓN E OLVIDO
Sérvelle esta fita ao cine-clu-

be Pontevedra para conti-
nuar celebrando o Día das
Letras o luns 16 ás 21,30 no
teatro Principal. O mércores
18 na sala multimedia da Fa-
cultade de Ciencias Sociais
ás 17 h, proxectarase Per cé,
curtametraxe de Cristobal
Lores, seguido de 3 horas de
vídeo sobre o Prestige, de
TVE en Galiza; e 4 horas so-
bre o 25 de avril en Portugal,
achegados por Saraiva de
Carvalho para Xociviga04.

■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL
O recoñecido artista presenta
o seu traballo La mer, la mer,
toujours recomencé! até o
xoves 19 na sala de arte da
Escola de Restauración (Edi-
ficio da Facultade de Belas
Artes), de 20 a 21,30 h.

O PAPAGAIO: A
PEGADA DOS SENTIDOS
Mostra de fotografías de
Maribel Longueira e textos
de Luísa Villalta que pode-
mos visitar no Pazo da Cul-
tura até este domingo 15.

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Funda-
ción Caixa Galicia exhibe as
pinturas deste importante in-
telectual, artista e empresa-
rio, fundador de Sargadelos,
pertencentes a colección da
entidade. Até o 22 de maio.

■ MÚSICA

MUNDO CAFÉ
É un espectáculo músico li-
terario de tres cantantes e
tres linguas: Jabier Mugu-
ruza (Irún), Narf (Santia-
go) e Miquel Gil (Valen-
cia), que poderemos con-
templar este venres 13 ás
21,30 no teatro Principal.

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

UN SÉCULO EN IMAXES
Esta mostra reúne 154 foto-
grafías, dun total de 550, que
foron recollidas durante os
últimos meses en Mosende,
e nas que se pode ver a evo-
lución da vida desde finais

do s. XIX até a década de
1960. Até o 6 de xuño no
C.C. San Xurxo de Mosende.

■ MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL
A agrupación local vai dar
un concerto este xoves 12
ás 19,30 h. no Círculo Re-
creativo Cultural.

■ TEATRO

MIGALLAS
Os mais cativos poderán go-
zar cun contacontos musical o
martes 17 ás 19 h. na praza do
arquitecto Antonio Palacios.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

SantiagoSantiago
■ ACTOS

ALTERNATIVAS NO RURAL,
NO NORTE E NO SUR
Mesa redonda na galería Sar-
gadelos este xoves 12 ás 20
h. na que participarán a Se-
cretaria do SLG, Lidia Sen-
ra e Biokgbene Bomboma.

O ESCALPELO LITERARIO
Libro de Agustín Sixto Seco
que será presentado este xo-
ves 12 ás 20 h. na galería Sar-
gadelos nun acto no que in-
tervirán Francisco Reyes
Oliveros, Isaac Díaz Pardo,
Mª Xosé Síxto Dasilva e o
editor de Ir Indo Bieito Ledo.

■ EXPOSICIÓNS 

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
Chega a Galiza esta mostra
concebida como un ciclo de
sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona du-
rante 3 anos e que será pre-
sentada este xoves 12 ás 21 h.
na galería Sargadelos com-
postelá por Isaac Díaz Pardo
e as dúas coordenadoras: Mª

América Díaz Pampín e Mª
Díaz Rey, autoras do libro
homónimo de Ed. do Castro.
Revisada e aumentada, cons-
ta de 60 paneis organizados
en sete grupos: 1) Percorrido
polas vangardas e os medios
creados polo galeguismo até
o 18 de xullo do 36, 2) L.
Huici, F. Miguel, C. Fdez
Mazas e A. Cebreiro, 3) Artu-
ro Souto e Manuel Colmeiro,
4) Luís Seoane e Carlos Ma-
side, 5) Pesqueira, Torres e
Laxeiro, 6) E. F. Granell Ma-
ruxa Mallo, e Urbano Lugrís
e, 7) Artes e Letras: esculto-
res como Eiroa ou Compos-
tela; literatos como M. Anto-
nio, Cunqueiro, Castelao...
músicos como Bal y Gayk e
Mtnez Torner ou cinemató-
grafos ou fotógrafos como
Carlos Velo e Xosé Suárez.

RADICAIS LIBRE
A mostra Experiencias
gays e lésbicas na arte pe-
ninsular pódese visitar, até
o 10 de xullo, na sala Isaac
Díaz Pardo do Auditorio de
Galicia, todos os días de 10
a 14 e de 16 a 19 h.

DE MAR A MAR
Mostra bibliográfico-docu-
mental sobre a vida e obra de
Lorenzo Varela, a quen se
lle adica este ano o Día das
Letras, na galería Sargadelos.

XABIER CARRASCO
O fotógrafo presenta, na
galería José Lorenzo até es-
te domingo 15, a mostra de
imaxes de gran formato
Plantas, lotería e, por su-
posto, música. Desde o sá-
bado 7 a galería acolle ta-
mén a mostra de Alberto
Gulías El último sol, na
que o artista combina foto-
grafía, pintura e escultura.

QOYLLUR RIT’I
NO PERÚ
A onde viaxan os deuses. Un-
ha peregrinación ao Qoyllur
Rit’i aproximanos á festa in-
díxena máis multitudinaria
de América, unha das mani-
festacións máis profundas da
relixiosidade andina na que
miles de persoas de todo o
Perú peregrinan, a través de
abruptas paraxes, a este san-
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Malalúa Teatro estrea, desde este
xoves 12 ao sábado 14 ás 22 h. no
teatro Galán, de SANTIAGO DE
COMPOSTELA este espectáculo
multidisciplinar dirixido por Eva

Lúa, no que se mestura teatro, po-
esía, e danza en pequenas doses.
Desde o vindeiro xoves 19 ao do-
mingo 22 participa no festival Isto
Ferve, do teatro Ensalle de VIGO.♦

EmbalaxesEmbalaxes

O recinto feiral exterior de Fex-
dega de VILAGARCÍA acollerá,
desde o vindeiro venres 13 ao do-
mingo 15, a IV edición deste fes-
tival, no que van estar, en dous
escenarios, importantes artistas
galegos e internacionais. O ven-
res poderemos escoitar ao ferro-
lán Carlos Jean, Amparanoia,
Kiko Veneno, o hip hop de La

Excepción, e a Los Delinquen-
tes, e no escenario Estrella Gali-
cia a Lamatumbá, Vado Per-
manente e Heissel. O sábado no
escenario principal estarán
Bunbury, Fundación Tony Ma-
nero, Sidonie, e o ex Los Enemi-
gos, Josele Santiago, ademais de
Steelwood, Pedro Granell e
Cornelius. O domingo escoitare-

mos aos cubanos Orishas pre-
sentando o seu último traballo El
Kilo, a Macaco, O´funk´illo, Pe-
reza, Capitan Sonoro, Overlo-
ok e Niño y Pistola. A organiza-
ción dispón de acampada gratuíta
co abono dos tres días, no parque
Enrique Valdés Bermejo (O Cas-
triño), a cinco minutos do recinto
de concertos. As entradas poden
adquirirse anticipadamente por
20 euros, un día; ou por 45 euros
o bono para todos os concertos
(25 e 50 euros na billeteira) a tra-
vés de internet en www.caixano-
va.es, no telf. 902 504 500 ou en
Discoprecio e Gong de Santiago;
Portobello e Noni´s na Coruña;
en La Columna, Elepé, e Diskó-
polis de Vigo; Peggi Records de
Ourense; Vazquez Lescaille e
Discos Froiz de Pontevedra e Vi-
lagarcía; ou en Escoita de Lugo.
Máis información en www.festi-
valdonorte.com.♦

Festival do NorFestival do Norte en te en VVilagarilagarcíacía

Pedro Halffter dirixe á Filharmo-
nía este xoves 12 ás 21 h. no Audi-
torio de Galicia de SANTIAGO DE
COMPOSTELA, nun concerto no que
vai participar o solista Frank Peter
Zimmermann, considerado un dos

mellores violinistas do mundo, que
interpretará pezas de David del
Puerto, S. Prokofiev e F. Shubert.
O venres 13 ás 20:30 poderemos
gozar deste mesmo concerto no
C.C. Caixanova de VIGO.♦

Real Filharmonía de GaliciaReal Filharmonía de Galicia

Sidonie.

O PORRIÑO acolle esta cita alter-
nativa e divertida coas curtametra-
xes galegas, organizada pola A.C.
Arela. O vindeiro venres 20 ás
21,30 h. arranca no Torreiro de
Cans coa Noite de Estrea, na que
se vai proxectar o documental
Ciudadano Cans; farase entrega
do premio de honra do festival a
Celso Bugallo; poderemos ollar o
tráiler participativo Cows; e goza-
remos co concerto de Transportes
Hernández e Sanjurjo e a actua-
ción especial de Mario Malaper-
sona, todo de balde. Ademais, nos
bares e pubs de Espazo Noite celé-
brase a II Festa do Cine, na que
cada local estará ambientado por

unha obra cinematográfica. O sá-
bado 21 ás 16 h. ábrese o festival
cun pasarrúas dos Increibles Fasi-
dú; ás 16,30 póñense en marcha
os chimpibuses e inícianse as pro-
xeccións nas diferentes salas, con
entrada de balde até completar
aforo no Jalpón Friki; ás 19 h. fa-
rase un descanso e haberá unha ac-
tuación estelar da charanga os In-
creibles Fasidú, para continuar
coas proxeccións desde as 21 h. e
até as 23,30 h., momento no que se
procederá a facer entrega dos pre-
mios do público e do xurado, e
chegará o fin de festa nos bares do
Espazo Noite. Máis información
en www.festivaldecans.com.♦

IIII Festival de CansFestival de Cans

Transportes Hernández & Sanjurjo.

J. Muguruza, Narf e Miquel Gil protagonizan o espectáculo musical Mundo Café en PONTEVEDRA.



tuario. No Museo das Pere-
grinacións até o 19 de xuño.

NOT RED LABEL
Podemos ollar as fotografí-
as de Manu Lago até o mes
de xullo na sala Galán.

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.

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 esta mostra organizada
polo Museo de Historia Na-
tural Luís Iglesias da USC,
na que podemos ollar a co-
lección malacolóxica Rolán.

NICOLÁS LAIZ
Micropaisajes macroeconó-
micos titula a súa mostra de
estruturas de cartón, carto-
grafías, maquetas... que po-
deremos contemplar na gale-
ría DF (Rúa de San Pedro 11)
até este sábado 14 de maio.

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!
Vídeo-instalación de Chris-
tian Jankowski no CGAC.

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

■ MÚSICA

DADO DADÁ
O mítico jazz-club presenta,
este xoves 12 ás 23 h, a
Marcelino Galán Cuarte-
to; o martes 17 á mesma ho-
ra escoitaremos a Toño Ote-
ro Quartet ao que seguirá
unha repichoca; o vindeiro
venres 20 o local celebra o
seu 25 aniversario cunha
festa no Auditorio de Gali-
cia; e o sábado 21 retransmí-
tese desde o club o programa
A todo Jazz, de RNE 3.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Helmut Rilling terá a batuta
o vindeiro xoves 19 ás 21 h.
no Auditorio de Galicia, nun
concerto no que se van inter-
pretar pezas de J.S. Bach.

■ TEATRO

RICARDO III
A obra de Shakespeare é le-
vada ao teatro polo CDG,
baixo a dirección de Manuel
Guede e con X.M. Olveira
Pico, Marcos Viéitez, Ma-
nuel Areoso, Artur Trillo,
Muriel Sánchez, Miguel Ló-
pez Varela, Maxo Barxas,
Miguel Pernas, Xulio Lago,

Luísa Merelas, Toño Casais,
Rodrigo Roel, Agustín Ve-
ga, Elina Luaces e Pancho
Martínez no elenco. A estrea
farase no Salón Teatro até o
22 de maio. Máis informa-
ción e reservas no telf. 981
581 111, de 9 a 14 h.

CASAHAMLET
O teatro Galán ofrece o seu
espazo ao estudantado de ar-
tes escénicas desta escola,
que desde este xoves 12 e até
o sábado 14 ás 22 h. amosará
os seus traballos de fin de cur-
so: falamos de Malalúa Tea-
tro que estrea Embalaxes, es-
pectáculo multidisciplinar, di-
rixido por Eva Lúa, no que se
mestura teatro, poesía, e dan-
za en pequenas doses.

EL CHONCHON
A compañía arxentina repre-
senta Los bufos de la mati-
né, peza destinada a crianzas
a partir de 4 anos, o domingo
15 ás 12,30 h. na sala Yago; e
ás 19 h. estrea para todos os
públicos Tresespinas, de
Roberto Espina, espectácu-
lo de títeres de luva que reco-
lle a tradición europea do te-
atro do absurdo e do realis-
mo máxico latinoamericano.

ESPELLO CÓNCAVO
Presenta, desde o vindeiro xo-
ves 19 ao domingo 22 na sala
Yago, a comedia musical
gamberra Os mutantes metá-
licos atacan! (consultar hora-
rios en www.salayago.com).

SoberSober
■ MÚSICA

MIGUEL
RODRÍGUEZ BARRIO
O novo director da banda lo-
cal preséntase con un con-
certo, este sábado 14 ás 20
h. no Centro Sociocultural.

TTuiui
■ MÚSICA

TOMÁS CAMACHO
Este magnífico intérprete
da guitarra de 10 cordas vai

dar un concerto, xunto co
óboe Ricardo Pazo, este
venres 13 ás 21:30 h. na
Área Panorámica.

■ TEATRO

A DO LIBRO
A compañía viguesa Arte-
llo alla scala 1:5 chega con
esta obra de títeres á Área
Panorámica o vindeiro
venres 20 ás 20,30 h.

VVigoigo
■ ACTOS

FESTA DIM
O MARCO organiza, o mar-
tes 17, unha xornada de por-
tas abertas para celebrar o
Día Internacional dos muse-
os, con multitude de activida-
des para todos os públicos,
como a instalación interacti-
va Aquófono, o son da auga,
o Dominó Xigante, ou un li-
bro de visitas para que os vi-
sitantes podan reflectir as sú-
as impresións sobre o museo.

A COVA DOS RATOS
O centro social autoxestiona-
do organiza multitude de inte-
resantes actividades: dentro
das xornadas de reflexión A
precarización da vida, este
venres 13 ás 19,30, proxécta-
se o vídeo Precarias á deri-
va: á deriva polos circuítos
da precariedade feminina; e
o sábado 14 ás 20 h, cele-
brarase unha charla ao cargo
da ONGD Amarante, coorde-
nadora en Galiza da campaña
Roupa Limpa, sobre Preca-

riedade e explotación labo-
ral; o domingo 15 ás 20 h. ha-
berá unha charla a cargo de
Cristián Moya sobre Aexpe-
riencia da fábrica Zanón, na
Arxentina, actualmente baixo
control obreiro e autoxestio-
nada plenamente polos traba-
lladores, sobre a que Naomi
Klein fixo recentemente o
documental The Take (A To-
ma); e o martes 17 veranse
fotografías e farase relato das
vivencias dunha Viaxe soli-
daria a Nicaragua.

REGUEIFAS
A Biblioteca Pública Cen-
tral acolle, este sábado 14
ás 11, e con entrada de bal-
de, un obradoiro de Poesía
oral improvisada para
crianzas de máis de 10
anos. O mesmo lugar tamén
acolle o obradoiro Cónta-
me un conto, no que se vai
ler O parruliño feo, de
Han Christian Andersen.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría, es-
te xoves 12 temos a presenta-
ción do libro de Xulio Verne,
La casa de vapor, coa inter-
vención do editor Eduardo
Riestra, o xornalista Fer-
nando Franco, e o escritor e
director do blog Tinta en los
bolsillos, Mariano Villalón
Castro; o venres 13 ás 17,30
h. vai haber unha declama-
ción poética a cargo das
crianzas de segundo de pri-
maria do colexio Compañía
de María; o mércores 18 pre-
séntase a novela gañadora do
premio Blanco Amor, Dentro

da illa, de Dolores Ruíz, que
estará acompañada pola ta-
mén escritora An Alfaya; e o
xoves 19 celebrarase unha
charla-coloquio arredor da fi-
gura de Lorenzo Varela co
escritor, crítico de arte e espe-
cialista na súa obra, Carlos
L. Bernárdez. Todos os ac-
tos darán comezo ás 20 h.

VIGO: O HOME
E A CIDADE
A segunda edición deste ci-
clo de conferencias, organi-
zado pola Fundación Car-
los Casares e que se desen-
volve no C.S. Caixanova,
clausúrase coa interven-
ción, o vindeiro xoves 19 ás
20 h, dos urbanistas Ánxel
Viña e Juan Luís Dalda,
que falarán sobre Áreas
Metropolitanas e ordena-
ción do tecadrritorio.

■ CINEMA

JOSÉ VAL DEL OMAR
O ciclo monográfico continúa
este xoves 12 ás 20 h. no salón
de actos do MARCO coa pro-
xección de Vibración de Gra-
nada (1935) e Fiestas Cristia-
nas/ Fiestas Profanas (1934-
35); o venres 6 ollaremos a fi-
ta Ojalá, de Cristina Esteban
(1994); o sábado 7 teremos
Tira tu reloj al agua, de Eu-
geni Bonet (2004); o venres
13 preséntase o Tríptico Ele-
mental de España, formado
polas curtas Acariño Galai-
co/De barro (1962-1995),
Fuego en Castilla (1960), e
Aguaespejo Granadino
(1955). Máis información en
www.marcovigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

CUSPINDO
A BARLOVENTO
A coñecida serie de foto-
grafías de Manuel Sendón,
sobre o desastre do Presti-
ge, recala no Museo do
Mar, despois de pasear por
Portugal, Holanda e Ingla-
terra, até o 12 de xuño.

GUILLERMO
CANELLA ITURBE
Até o domingo 29 de 17,30
a 21,30 h. no CCDR Helios
de Bembrive amósase a súa
pintura figurativa de ima-
xes e paisaxes urbanas.

CHECHÉ E SANTALLA
Podemos ollar a obra da pin-
tora desde o luns 16 e até fi-
nal de mes na Casa do Libro.

CALABUIG-PRADO
O doutor en Belas Artes e
catedrático de debuxo ten
unha mostra da súa pintura
na sala da cafetaría Sopor-
tais, na Praza da Constitu-
ción, até este domingo 15.

CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até o 30
de xuño.

VER E TOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itineran-
te do Museo Tiflológico or-
ganizada pola ONCE.

TRADICIÓN Y FE
O museo Quiñones de León
exhibe importantes pezas de
arte sacro até o 5 de xuño.

XOGOS INTERACTIVOS
Na sala da Casa da Xuventu-
de até o venres 20, esta mos-
tra pretende achegarnos ás
matemáticas mediante traba-
llos realizados polo alumna-
do de secundaria do IES Po-
litécnico de Vigo, o IES de
Salvaterra, e o CPI do Rosal.

BELLO HABILIS
O Museo Liste presenta, até
este sábado 14, unha colec-
ción privada de cascos de
combate do s. XX, perten-
cente a Guillermo Martí-
nez Baz.

RAMÓN MANZANO
Até o mércores 18 podemos
visitar, na galería Chroma, es-
ta mostra individual, de mar-
tes a sábado e de 18 a 21,30 h.

O MANANCIAL DA VIDA
Obras de Laxeiro até o 12
de xuño na Fundación Cai-
xa Galicia.

A GUERRA
DA INDEPENDENCIA
O Pazo de Castrelos acolle

XVIII PREMIO
XOSE Mª PÉREZ PARALLÉ
Poderán participar todas aquelas per-
soas que o desexen, independentemen-
te da súa nacionalidade ou lugar de re-
sidencia, sempre que non teñan publi-
cado ningún libro individual, admitín-
dose traballos presentados por persoas
que publicasen previamente algún li-
bro en edición de autor. Deberán pre-
sentar un libro de poesía en lingua ga-
lega, dunha extensión mínima de 300
versos, por triplicado, debidamente en-
cadernados ou grampados, identifica-
dos inequivocamente con pseudónimo
ou lema e acompañados dun sobre, no
que se fará constar na parte externa o
mesmo, e o título ou lema da obra, e no
interior os dados persoais do autor, an-
tes do 30 de setembro no Círculo Mer-
cantil e Industrial Unidad de FENE
(Porto do Río 21, San Paio).O premio
consiste na edición do libro na colec-
ción de poesía de Espiral Maior.

EDUCACIÓN E CULTURA DE PAZ
A Xunta organiza este congreso mun-
dial, enmarcado dentro da Conferencia
para a Paz, a Solidariedade e o Desen-
volvemento, que se ven celebrando en
Santiago de Compostela auspiciada
pola ONU e a UNESCO. Do luns 23
ao mércores no Palacio de Congresos
e Exposicións de Galicia, importantes
figuras galegas e internacionais como
Manuel Dios Diz, Xulio Ríos, Federi-
co Mayor Zaragoza, Alfonso Pérez
Esquivel, Danielle Miterrand ou
Arun Gandhi entre outras moitas,
analizarán os temas da Educación pa-
ra a Paz, A cultura da Paz e a Inter-
culturalidade e cidadanía. As persoais
interesadas en participar poden forma-
lizar a súa inscrición gratuíta no Cen-
tro Libredón (r/ Camiño dos Vilares
94, 15705), teléfono 0034 981 576
666, en www.libredon.org, ou tamén
no Seminario Galego de Educación
para a Paz (r/ Valiño 13, 1º - 15703),

nos teléfonos 981 561 956 / 981 554
053, por fax no 981 561 956, e en
www.sgep.org.

XXXVIII CONCURSO
DE CONTOS BREOGÁN
O Centro Galego de Barakaldo convo-
ca este premio, dotado con 1.200 euros
para o gañador e 600 para o segundo
clasificado, no que poden participar to-
dos os autores de calquera nacionalida-
de que presenten unha ou varias obras
escritas en lingua galega, dunha exten-
sión mínima de tres folios e non máis
de seis, que sexan inéditas. Os textos,
mecanografados a unha soa cara e a
duplo espazo, enviaranse por correo e
sen remite, ao Centro Galego de Biz-
kaia (k/. Galiza 3, 48902) en BARA-
KALDO, por quintuplicado e baixo lema
e plica, antes do 31 de maio. No exte-
rior indicarase o título e lema escolli-
do, e no interior os dados do autor. Na
parte superior dereita da primeira folla

da obra repetirase o lema. Máis infor-
mación no telf. 944 903 429.

II PREMIO MÁXIMO SAR
O Concello de CALDAS DE REIS pro-
move este certame para estimular a pu-
blicación de traballos xornalísticos que
traten sobre diversos aspectos do mu-
nicipio (cultura, urbanismo, medioam-
biente, gastronomía, historia, etc...), no
que poden participar calquera persoa
de calquera idade e nacionalidade, cun
número ilimitado de artigos ou repor-
taxes, que deberán estar publicados ao
longo dos anos 2003 e 2004 en calque-
ra medio do Estado español, sexa pren-
sa escrita, radio ou televisión. Os tra-
ballos presentaranse no rexistro do
Concello antes do 15 de xullo, facendo
constar o nome do medio no que foi
publicado, sección e data de difusión, e
os dados persoais do autor. Establéce-
se un único premio de 1.000 euros pa-
ra o gañador.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO

Convócanse axudas económicas
para a atención de crianzas de 0 a
3 anos a través do cheque infantil
en centros de atención á primeira
infancia non sostidos con fondos
públicos. Non obstante poderán
eximirse do límite de idade as
crianzas con discapacidade física,
psíquica ou sensorial susceptíbel

de integración, logo do ditame do
equipo de orientación específico,
dependente da Inspección de Edu-
cación, en cada Delegación e Or-
denación Universitaria. Poderán
ser beneficiarios do programa do
cheque infantil as persoas con ca-
tivos de 0 a 3 anos a cargo. Todas
as modalidades de solicitude e os
documentos que cómpre axuntar
están recollidos no DOG de 29 de
abril de 2005, así como as datas
para a súa presentación.♦

D.O.G.D.O.G.

Cuspindo a
Barlovento,
a serie
fotográfica
de Manuel
Sendón
pode ser
coñecida
no Museo
do Mar
en VIGO.



esta mostra de miniaturas e
bandeiras até o 5 de xuño.

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.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amo-
sa, na Fundación Laxeiro
até este domingo 15, o seu
proxecto Coexistencias pa-
cíficas, no que valéndose
de soportes fotográficos,
debuxos dixitalizados e a
proxección dun vídeo, nos
fala da súa preocupación
pola relación do individuo
contemporáneo cos medios
de comunicación de masas.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica exhíbense até o 5 de
xuño no 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.

■ MÚSICA

THE CHERRY VALENCE
A Iguana Club acolle este
xoves 12 ás 22 h. o concer-
to da banda norteamericana
(entrada anticipada á venda
en Elepé, Honky Tonk e
Gong por 10 euros, e 12 o
día do concerto); o venres
13 ás 00,30 h. e por 8 euros
van tocar as bandas Mamá
Ladilla e Konflikto; o sá-
bado 14 ás 00,30 h. por 15
euros con consumición go-
zaremos do hip hop de Fal-
salarma; e o vindeiro xo-
ves 19 escoitaremos a Su-
garless (anticipada 10 eu-
ros, 12 na billeteira).

JUÁN RIVAS
Este venres 13 ás 23 h. na dis-
coteca A! (Avda. de Beiramar
113) preséntanos o seu traba-
llo Un día es demasiado.

SALÓN SINSAL
PRIMAVERA
O cuarteto de New York
Gang Gang Dance presenta
os seus ritmos hipnóticos e
psicodélicos, mestura de so-
noridades e compases tribais
da India, Etiopía ou Xapón
sobre bases de hip hop, rock
ou electrónica, este sábado
14 ás 20 h. no Salón de Actos
do MARCO. No mesmo lu-
gar o domingo 15 e luns 16
teremos dous concertos co-
mentados, en torno a un dos

creadores máis salientábeis
da música contemporánea,
John Cage, que estarán diri-
xidos por Nicasio Gradaille,
do Conservatorio de Música
de Vigo, e serán interpreta-
dos polos seus alumnos.

TERESA BERGANZA
O mércores 18 ás 20,30 no
C.C. Caixanova preséntase
con esta excelente Gala Be-
néfica contra a Leucemia a
Asociación da Ópera de Vigo.

■ TEATRO

DIATRIBA DE AMOR
CONTRA UN HOMBRE
SENTADO
Este xoves 12 ás 20,30 h. no
C.C. Caixanova represéntase
a obra de Gabriel García
Márquez, dirixida por José
Carlos Plaza e protagoniza-
da porAna Belén. No mesmo
lugar poderemos ollar, o vin-
deiro venres 20, Almacena-
dos, de David Desola, dirixi-
da por Juán José Afonso, e
coa interpretación de José
Sacristán e Carlos Santos.
O sábado 21 ás 22,30 h. goza-
remos co espectáculo de hu-
mor galáctico Star Trip, ao
cargo da compañía Yllana.

PonferradaPonferrada
■ ACTOS

A CURUXA
Con motivo das celebración
do Día das Letras Galegas,
este venres 13 ás 19 h. no lo-
cal da Obra Social de Caja
España, homenaxéase á pri-
meira revista escolar en gale-
go no Berzo, publicada du-
rante 11 anos na escola do
Curullón, cunha charla do di-
rector do centro na que vai
explicar a historia da publica-
ción. No mesmo acto proxéc-
tase a curtametraxe O avó, do
Obradoiro de Iniciación á
Curtametraxe integrado no
proxecto On & Of de Mr.
Misto Films; amósanse os
traballos realizados nas aulas
polo alumnado de infantil da
escola García Yebra de Pon-
ferrada; os alumnos do CRA
Jimena Muñiz de Corullón
estrean a peza de teatro Eu
ghopezo no eghe. E que?,
sobre un miúdo que non sabe
pronunciar o erre; os alunos
de Curullón representan o
poema Maruxa, do autor
berciano José Bálgoma Suá-
rez; e os estudantes do CRA
de Toural dos Vaus tocarán
coa gaita e cantarán a peza A
saia da Carolina.

CamargoCamargo
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SEIXAS
O escultor galego muda a
madeira pola pedra (maior-
mente seixo) nesta mostra
que podemos contemplar
na sala La Vidriera do con-
cello cántabro até este do-
mingo 15 de maio.

PasaiaPasaia
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
O colectivo Daniel Castelao
organiza, para o vindeiro
venres 20 ás 19,45 h. na Te-
nencia de Alcaldía de Trint-
xerpe, unha conferencia titu-
lada Lorenzo Varela, poeta
na emigrazón e no exilio, ao
cargo do escritor Xan Fraga;
o sábado 21 ás 12 no mesmo
lugar, proxectaranse diversos
vídeos culturais galegos; o
domingo 22 ás 12:30 h. cele-
brarase unha misa en galego
na parroquia de Nosa Sra. Da
Asunción, no povoado de
Pescadores e, ás 13,30, habe-
rá unha homenaxe a Caste-
lao, na rúa do seu nome, coa

actuación dos gaiteiros No-
vas Fontes, de Hernani.

PorPortoto
■ MÚSICA

CODEX. FESTIVAL
DE MÚSICAS
Continúa este venres 13 a
partir das 22 h. (port.) no Te-
atro Nacional São João con
David Thomas, fundador
do lendario grupo avant-
rock Pere Ubu, pechando o
pianista, compositor e pro-
dutor noruegués Bugge
Wesseltoft, unha das máis
recentes revelacion de unha
notábel geración de músicos
(Terje Rypdal, Jan Garbara-
ek, Nils Petter Molvaer...)
que, a partir da Escandina-
via, ten vido a redefinir o co-

ceito e a forma daquilo que
se vén chamando futurejazz.
Bugge Wesseltoft repite ac-
tuación o sábado 14 á mes-
ma hora e lugar.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gul-
belkian acolle 7.000 anos
de Arte Persa. Obras pri-
mas do Museu Nacional
do Irán, até o 5 de xuño; a
mostra fotográfica de
Eduardo Nery, titulada
Metamorfoses, até o 20 de
xuño. No CJAMP están os
deseños de Ana Hatherly
até o 20 de xuño; e as gra-

vuras de Mully Possoz até
o 13 de xuño. De 10 a 18 h,
fecha as segundas feiras.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

A GALICIA MODERNA
O Círculo de Bellas Artes
(Alcalá 42) acolle, até o do-
mingo 22, esta magnífica re-
trospectiva que aborda o tra-
ballo creativo nos diversos
ámbitos artísticos (pintura,
escultura, arquitectura, cine-
ma, fotografía, literatura, tea-
tro e deseño) durante os vinte
anos transcorridos entre 1916
e 1936, pretendendo provo-
car a reflexión sobre o ritmo
que marcaron os feitos cultu-
rais e acontecementos histó-
ricos no devir da Galiza.♦

FÉRVEDA DE ENTRECRUCES
www.adegagaliza.org/ferveda/index.htm

Páxina electrónica da Plataforma en defen-
sa da Férveda de Entrecruces, unha fer-
venza afectada polo proxecto de minicen-
tral hidroeléctrica que promove a empresa
ENGASA no río Outón, un afluente do
Allóns. Esta magnífica fervenza está situa-
da nos concellos de Tordoia e Carballo.♦

AA RedeRede

N
º 

1.
17

5 
●

A
no

 X
X

V
III

 ●
D

o 
12

 a
o 

18
 d

e 
m

ai
o 

de
 2

00
5

■ Estancias lingüísticas para crianzas
desde os 13 anos, adolescentes e adul-
tos en Inglaterra e Gales. Máis informa-
ción en pazsilva2000@yahoo.es ou cha-
mando ao 986 415 666/ 986 639 172.

■ Búscase propietario agarimoso pa-
ra cadeliños de raza pequena. Intere-
sados contactar no 986 415 666/ 986
639 172 ou en pazsilva2000@yahoo.es.

■ Busco casa con finca perto de
Pontevedra para todo o ano en alu-
guer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986
767 187.

■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Ro-
bledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Ta-
bladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

■ Véndese dúplex de 90 m. en Ber-
tamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 ba-
ños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofréce-
se para traballar como conserxe de co-
munidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.

■ Técnico con experiencia en pro-
dución gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecua-
rias en toda Galiza. Teléfono de con-
tacto 686 513 125.

■ A actualidade do deporte da billar-
da na Galiza e no mundo está no Varal
Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Aché-
gate á LNB e coñece os outros galácti-
cos e galácticas, ponte en contacto con
nós se queres que organicemos un tor-
neo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.

■ Vendo piso en Vigo, na urbaniza-
ción As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.

Interesados chamar ao 639 134 041.

■ 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 ma-
rítimo e do parque. Telf. 982 562 498
polas noites.

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ 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,
todos os cuartos con vistas ao mar,

totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xu-
lia 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.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Non é Arrasate nin Alburquerque (Novo México). É, máis ben, Cambre, pero as mentes de
Eroski non acreditan na nosa toponimia. Prefiren a súa tan pouco mondragoniá city.

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste Laurie
Anderson
xa pasou
polo Festival
de Músicas
do PORTO,
CODEX.
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Do 12 ao 18
de maio
de 2005 Cando un ve os debates

das Cortes observa
grandes oradores gale-

gos, ministros ou ex minis-
tros. Todos de grandes forzas
estatais. O nacionalismo se-
mella pequeniño ao seu ca-

rón, case insignificante. Hai
un século xa era así. Houbo
moreas de ministros e mesmo
presidentes galegos. Mais, a
quen lle soa hoxe, en Galiza
ou en España, o nome de
González Besada, Bugallal,

Villaverde, Gasset ou Ur-
záiz? Dentro de cincuenta ou
de cen anos, Beiras será unha
figura estudada polos nenos
como Castelao. A Raxoi só o
coñecerán un grupo de histo-
riadores especializados.♦
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Información
FRAN ALONSO

Aimportancia dos
medios de comuni-
cación locais e co-

marcais para a rexenera-
ción democrática de Gali-
cia (e para lograr ese falso
epíteto que é a súa gale-
guización) é un feito do
que habitualmente adoita-
mos ser conscientes. A ca-
rencia no país dunha infra-
estrutura de medios de co-
municación de curto al-
cance e, no polo oposto, o
referente catalán, son dous
indicadores dun camiño
que aínda hai que perco-
rrer, moi especialmente
cando a globalización da
información tamén está a
provocar un realce dos
fluídos da comunicación
máis próxima, de vecinda-
de, que recobra o seu valor
con inusitada forza. 

E, con todo, o que ho-
xe resulta máis preocu-
pante é o estado da infor-
mación local na prensa
galega: como se produce,
como e que é o que se
transmite. E, especial-
mente, como actúan os
xornalistas locais e cal é a
súa valía e a súa honesti-
dade profesional. 

E dígoo porque resulta
bastante evidente a exis-
tencia dun pequeno exérci-
to de xornalistas locais na
prensa galega que desen-
volve o seu traballo moito
máis ao abeiro dun misera-
ble poder local que dos
propios medios para os que
traballa. Son, na maior par-
te dos casos, xornalistas
que dobregan a súa digni-
dade profesional ao tráfico
dos favores políticos e
adoitan adquirir unha certa
notoriedade nas comarcas
a través da súa posición.
Na maior parte dos casos,
están ligados aos favores
de alcaldes veteranos, case
sempre do PP, e na práctica
as alcaldías funcionan co-
mo as súas propias oficinas
de prensa. Por suposto, re-
ciben un trato privilexiado
porque, en realidade, están
a formar parte da estrutura
do poder local, para deses-
peración da oposición, que
ve como o seu labor adoita
ser ignorado, terxiversado,
matizado ou limitado, cun-
ha máis que deficiente pro-
xección da información
que produce.  

É certo que a rede está
a ofrecer alternativas moi
importantes para a infor-
mación local, por veces
moi vantaxosas. Pero a re-
de aínda supón un nivel
de acceso moi restrinxido
para unha maioría da po-
boación. E, hoxe por ho-
xe, unha boa parte da in-
formación local que se
transmite en Galicia a tra-
vés dos medios de alcance
nacional aínda ten unha
enorme débeda pendente
cos lectores e, o que é
máis grave, co propio es-
pírito democrático.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
Discípulo dos prestixiosos
grafólogos Mauricio de Xan-
dró, augusto Vels e Viñals y
Puente, Xosé Ramón Picón
Senra leva desde 1997 anali-
zando profesionalmente a ca-
ligrafía da xente. Reclama a
consideración científica da súa
actividade e bota de menos que
a Universidade galega recoñe-
za esta disciplina, implantada
en Catalunya desde hai anos.

Din que pola letra analízase a
personalidade.

Por suposto. Albert de Roche-
tal manifestou que é unha fotogra-
fía da nosa alma. Téndese a pen-
sar que é unha pseudociencia, un
sistema eliminatorio. Non é así. A
grafoloxía é unha ciencia que ten
unha tradición de máis de cen
anos. O tamaño da letra, a forma,
a anchura, a altura, o espazo entre
letras e liñas, a profundidade, a
cohesión... representan aspectos
distintos que reflicten as caracte-
rísticas psíquicas conscientes e in-
conscientes da personalidade. A
expresión gráfica é unha forma de
comunicación e o grafólogo non
precisa do individuo para executar
unha análise desa mesma persoa.

Mellor non lle ensino a mi-
ña letra, pode que diga que son
mala persoa, ou incluso boa.

Esa pregunta nin é graciosa
nin ten sentido. Un médico nunca
vai dar un diagnóstico que se per-
ciba sen unha asimilación de con-
ceptos. Jules Crepieus dicía que
“a diversidade das escrituras é al-
go prodixioso”. O trazo dun pali-
llo permite milleiros de combina-
cións. Hai unha fórmula matemá-
tica para establecer o grao de
coincidencia en casos como as
pegadas dixitais ou a grafoloxía:
catro elevado a n dividido por
dez. Nós estudamos dezaseis res-

gos distintos. É dicir, que se apli-
camos esa fórmula de catro eleva-
do a dezaseis e dividido por dez
atopamos que o número de com-
binación posíbeis é de millóns.

Demasiadas para un pro-
fano, como para saber qué
significan.

O límite nas posibilidades de
interpretación está nos coñece-
mentos do grafólogo. A nosa ver-
dade pode servir para analizar a
historia, para unha selección de
persoal, para o matrimonio...

Psicólogos, grafólogos... a
xente desconfía de todo o que
che vai mirar a alma.

É ao revés, se ves un cadro de
Picasso tamén distingues uns ele-
mentos distintos doutros; pintou
coa súa personalidade, nun tempo
que tampouco é o mesmo de Ve-
lázquez e a súa crucifixión. Te-
mos medo ao psicólogo, ao urólo-

go os homes, pero non está xusti-
ficado. Hai que ter presente o afo-
rismo “coñécete a ti mesmo”.

Dígame como podo falsifi-
car unha sinatura.

É imposíbel. A sinatura é a
impresión de un mesmo, é psico-
somática. Cada un ten unha idea
de si mesmo que logo ten que
imprimir escribindo, pero cada
un ten un trazo, unha man, un có-
bado que levan a escribir dunha
forma ou outra. Unha falsifica-
ción sempre se descobre.

Nunca usa os seus coñece-
mentos para fins ilexítimos?

Como?
Era unha chanza.
Todo profesional ten unha

deontoloxía e eu tamén.
E como podo facer para pa-

sar un exame grafolóxico nunha
proba de selección de persoal?

A grafoterapia permite retro-

ceder a parte impositiva da letra,
a máis agresiva, no caso dos ra-
paces. Podemos corrixir certos
defectos para perfeccionar un in-
dividuo que teña algunha patolo-
xía ou un problema, pero non
prepararnos para unha selección
de persoal, non se trata diso.

Tamén investiga delitos.
Tamén. Son perito calígrafo e

traballo para os xulgados.
E non podía contar algún

caso concreto?
Iso é secreto profesional.
De todos xeitos, parece que

agora coa sinatura electrónica
van quedar sen traballo.

Iso non é así. É de sentido co-
mún, senón tampouco habería li-
bros, a escrita non desaparecerá.
A natureza é máis sabia e a sina-
tura convencional e a escritura
seguirán a existir e nós estare-
mos aí para analizala.♦

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.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Xosé Ramón Picón Senra
‘A firma é imposíbel de falsificar’

DAVID FREIRE / AGN


