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Canto
se perdeu

co Prestige?
(Páx. 15)

1,75 euros

É OBRIGA DOS GOBERNOS IMPLANTAR POLÍTICAS QUE SOLUCIONEN
os problemas. Tamén deben de explicar porque se aplican esas po-
líticas que, moitas veces, non aparecen en titulares, nin dan popu-
laridade inmediata, nin se traducen automaticamente en votos.
Contrasta este xeito de proceder co anuncio dunha medida “estre-
la” ao comezo dun mandato que cumpre unha promesa electoral
ou satisfai unha demanda máis ou menos colectiva. A gratuidade
dos libros de texto, anunciada polo presidente Touriño para toda a
educación primaria, pertence a esta segunda categoría. Sen dúbida
é unha medida popular pero que tapa outras moitas carencias e ei-
vas no campo do ensino, entre elas a revisión dos convenios cos
centros concertados. Subvencionar con 115 a 140 euros a cada
alumno non resolve os auténticos problemas do ensino público nin
se pode afirmar que sexa esencia dun goberno “progresista”. Exis-
te un dereito universal a unha formación axeitada, pero que non
necesariamente inclúe o material escolar gratis para todos. Non é
actuar con xustiza distributiva aplicar esta medida universalmente,
incluídos os centros concertados, con independencia dos ingresos
dos seus proxenitores. Débese de incrementar o orzamento educa-
tivo, pero existen outros medios máis eficaces para cubrir as nece-
sidades sociais, comezando por unha política educativa que deixe
de prexudicar os alumnos dos centros públicos, baixo a escusa da
libre elección de centro. Unha libre elección de centro que, por
exemplo, non lles serve aos alumnos que demandan un ensino en
galego, porque non existen centros que lles garantan este dereito.♦

O PSOE debate a presentación
da moción de censura en Vigo

(Páx. 14)

GRIAL 166

25 ANOS DESPOIS. O DIFÍCIL
NACEMENTO DA AUTONOMÍA.
Grial 166 pretende reconstruír e fixar
para a memoria a significación
daqueles días de 1980 cando se
refrenda o Estatuto de Autonomía.
A sociedade galega facía esforzos
por non perder o paso no novo marco
constitucional español e nas portas
dunha nova Europa.

Laura Sánchez Piñón
‘Os descontos das grandes superficies
son máis graves para os libreiros que
a gratuidade do libro de texto’
(Páx. 9)

Entrevista coa conselleira de Educación

Laura Sánchez Piñón
‘Os descontos das grandes superficies
son máis graves para os libreiros que
a gratuidade do libro de texto’
(Páx. 9)

Un mes de Goberno
(Páx. 8)

A Xunta frea
a construción
de minicentrais

(Páx. 2 e 3)

As esaxeracións
da Volvo
Ocean Race

(Páx. 22)



Cando o río Ulla e outras moitas
concas do país parecían abocadas
á súa morte ambiental, unha deci-
sión do Consello da Xunta lanza-
ba unha mensaxe nova: non todo
vale na política enerxética que
deseñou o Goberno de Fraga Iri-
barne e que acelerou nos últimos
días do seu mandado, coa conce-
sión de numerosas minicentrais
cando xa estaba en funcións.

A instancia da Consellaría de
Innovación, o Consello da Xunta
paralizou de urxencia o inicio da
expropiación de fincas previsto pa-
ra o cinco de setembro nos encoros
de FENOSA Brandariz e Touro, co-
ñecidos como salto 1 e salto 2.

Non paralizou, en troques, as
obras de construción das presas
porque Innovación non ten po-
testade para facelo –existe un de-
bate sobre se lle compete facelo
aos concellos afectados ou a Au-
gas de Galiza. “Esiximos que se
aclaren e que procedan a parali-
zar unhas obras que non teñen
sentido porque o Tribunal Supe-
rior case con toda seguridade
anulará todo o proceso”, recla-
mou Xan Louzao, portavoz dos
afectados e máis de ADEGA.

A decisión de Innovación de
impulsar a paralización das ex-
propiacións non era gratuíta, vi-
ña avalada por unha sentenza do
Xulgado do Contencioso Admi-
nistrativo de Pontevedra, ditada
o 26 de abril de 2005, aínda que
recorrida ante o Superior pola
Unión FENOSA, a compañía que
pretende construír os encoros.
Tamén presentou recurso Augas
de Galiza cando estaba rexida
polo anterior goberno.

Esta sentenza argumenta que
non se cumpriu a Lei de Augas
nas fases iniciais do proxecto, o
que implica a anulación desde a
súa raíz, xa que non se pode co-
rrixir ese tipo de nulidade. En
1962, o franquismo deu unha
concesión para a explotación in-

tegral do río Ulla a unha empre-
sa da que é herdeira Unión Feno-
sa. Aquela concesión implicaba a
construción de sete encoros, pero
obrigaba a facelo nun prazo de
quince anos. Unión Fenosa só
construíu, en 1968, un daqueles
encoros: o de Portodemouros.

Anos despois, Fenosa solici-
tou ante a Administración a mo-
dificación da concesión de 1962
para construír novas minicen-
trais no río. Esa solicitude in-
cluía doce encoros, pero a Xunta
só aceptou sete. Porén, incum-
priuse a Lei de Augas, que obri-
ga a que, cando os cambios afec-
tan ao 10% do proxecto inicial
ou máis, é necesario abrir un trá-
mite de competencia, é dicir, co-

municalo publicamente para que
as empresas que o desexen acu-
dan ao concurso. Este trámite
non se cumpriu.

Cuestión crucial

A modificación do 10% do pro-
xecto inicial é unha cuestión cru-
cial. A mesma Unión Fenosa re-
coñeceu nos seus informes que o
proxecto inicial de 1962 e o ac-
tual conteñen diferenzas que van
máis aló do dez por cento. Por is-
to, a sentenza do Tribunal Supe-
rior non poderá obviar esta cues-
tión e terá que anular todo o pro-
ceso de modificación da conce-
sión dos encoros, de todos eles.

“O problema é que Unión Fe-

nosa prosegue coas obras porque
non hai orde paralización”, dixo
Xan Louzao, portavoz dos afecta-
dos. “A sentenza do Superior po-
de tardar dous
anos e nese tempo
Unión Fenosa po-
dería ter rematado
as presas aínda
que non se pechen
as comportas”,
explica Louzao.
“Alguén se cre
que un xuíz se vai
atrever a mandar
derrubar o encoro
unha vez que es-
tea construído, por moi nulo que
sexa o procedemento?”, pregunta
a continuación.

O certo é que Unión Fenosa
trata de acelerar a compra dos úl-
timos terreos que lle quedan por
adquirir e nos que se situará esa
presa. No encoro número 1 (Bran-
dariz) é propietaria de todas as
fincas afectadas pola obra civil,
pero no caso do
salto número 2
(Touro), os veci-
ños da parte de
Touro negáronse a
vender. “Agora,
Unión Fenosa em-
prega todo tipo de
procedementos
para conseguir
que vendan as sú-
as propiedades”, denunciou Xan
Louzao.

Acordo entre as Administracións

A solución, a xuízo dos afectados,
é que se proceda a paralizar as
obras de construción da presa, pe-
ro as administracións afectadas
non rematan de poñerse de acordo
sobre quen é competente para fa-
celo. “Pásanse a pelota uns aos
outros”, protesta Louzao. Os con-
cellos de Touro e Vila de Cruces,
os dous gobernados polo PP, con-

cederon a licenza de obras no seu
día, mais estiman que a quen co-
rresponde paralizar é a Augas de
Galiza, dependente da Consellaría

de Medio Am-
biente. Proxima-
mente vai cele-
brarse unha reu-
nión entre Medio
Ambiente e eses
dous concellos pa-
ra determinar res-
ponsabilidades e
ADEGA quere estar
presente para sa-
ber que acordo to-
man. “Mesmo non

temos inconveniente en que estea
presente Unión Fenosa”, declarou
Xan Louzao, portavoz ecoloxista.

A modificación da concesión
que agora está nos tribunais afecta
a outros catro encoros e ao apro-
veitamento do caudal ecolóxico do
salto de Portodemouros. Estas ou-
tras novas minicentrais son a de
Frádegas en Palas de Rei, a de Sei-

xo Belmil entre
Agolada e Santiso
e Lamas 1 e La-
mas 2 no Arnego
entre Agolada e
Vila de Cruces.

Nos catro en-
coros previstos,
ademais do de
Brandariz e Tou-
ro, non comeza-

ron as obras civís, pero si algúns
traballos preparatorios. A orde
de paralización, neste caso, ta-
mén afectaría unicamente ao ini-
cio das expropiacións, de modo
que tamén sería imprescindíbel
que houbese unha orde de para-
lización das obras por parte dos
concellos ou de Augas de Gali-
za. En caso contrario, poderían
comezar as obras de construción
dos encoros e, unha vez remata-
das, aínda cunha sentenza adver-
sa, sería moi difícil demoler os
novos saltos.♦
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A salvación dos ríos fronte a un feixe de proxectos de encoros

A Xunta muda a política enerxética e
paraliza dúas minicentrais

H. VIXANDE

O Consello da Xunta paralizou a expropiación de terras de dous minicentrais no río Ulla no que pare-
ce ser unha nova política enerxética que ten en conta os beneficios ou prexuízos dos novos encoros.

Fernando Blanco (BNG) é o novo conselleiro de Innovación e Industria.      OTTO / AGN

‘Esiximos
que se aclaren
Medio Ambiente e
os concellos’,
Xan Louzao, ADEGA.

Fenosa admite
que o seu proxecto
non se axusta
á Lei de Augas
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No mes de xullo remataba o
prazo para a recollida de sinatu-
ras que apoiasen a Iniciativa
Lexislativa Popular en Defensa
dos Ríos que fora promovida
por ADEGA e outras organiza-
cións ecoloxistas. E, se a lexis-
lación indica que deben ser
15.000, o número presentado
diante do Parlamento superou
moi amplamente esta cifra e si-
tuouse en 39.556 sinaturas.

O verán e as eleccións signi-
ficaron un atraso no proceso de
debate desta Iniciativa. Ao prin-
cipio, os promotores desexaban
presentala antes de que rematase
a anterior lexislatura, mais o
adianto electoral impediuno.
Despois, chegou o verán e a
constitución do novo Parlamen-
to e todo quedou en suspenso
momentaneamente. “Agora es-

tamos pendentes de ter contactos
cos servizos xurídicos do Parla-
mento; non sabemos se cambiou
o Letrado Maior, pero en canto
falemos con eles, supoño que en
seguida coñeceremos a data na
que se celebrará o debate no ple-
no a Iniciativa Lexislativa Popu-
lar”, indicou Alberte Sánchez,
representante de ADEGA.

Outra cuestión é decidir
quen defenderá a Iniciativa
diante da cámara. Para iso terá
que haber unha reunión entre
todas as organizacións que par-
ticiparon na recollida de sinatu-
ras e na difusión da Iniciativa
para nomear a persoa que os re-
presente no Parlamento. ADEGA

ten previsto propor ao seu se-
cretario xeral, Daniel López
Vispo. Este candidato presenta
como aval o seu traballo duran-

te todo este proceso. “De todos
xeitos, non sabemos se outras
organizacións presentarán al-
gunha persoa alternativa, por-
que é unha elección que tere-
mos que tomar conxuntamen-
te”, dixo Alberte Sánchez.

As organizacións que toma-
ron parte na recollida de sinatu-
ras son moi numerosas. Á fron-
te está ADEGA, pero tamén se
mobilizou con intensidade a Fe-
deración Ecoloxista Galega.
Outras entidades de carácter lo-
cal tamén realizaron un esforzo
importante, aínda que non foron
nin uns nin os outros os promo-
tores legais desta Iniciativa Le-
xislativa Popular.

A lei que regula este proce-
demento lexislativo é moi res-
tritiva. Obriga que sexa unha
iniciativa persoal e emprega un

procedemento rigoroso para a
recollida de sinaturas. Deste
xeito, a comisión promotora
que solicitou a Iniciativa Lexis-
lativa Popular está integrada
por dezanove particulares, que
contaron coa axuda das organi-
zacións ecoloxistas. Estas foron
as que en realidade fixeron a re-
collida de adhesións.

O traballo e a implicación de
numerosas asociacións durante
este proceso de recollida de sina-
turas impulsou aos promotores a
continuar loitando na defensa
dos ríos. Está en marcha o cha-
mado Proxecto Ríos, que ten ca-
rácter educativo, e tamén haberá
algún tipo de coordinación para
manter activa a campaña en de-
fensa dos ríos galegos. De todos
xeitos, son obxectivos por con-
cretar completamente.♦

Corenta mil sinaturas apoian a Iniciativa
Lexislativa Popular en Defensa dos Ríos

Trinta e cinco aínda
non funcionan

Desde 1998
autorizáronse
57 novas
minicentrais
Na Galiza funcionan na actuali-
dade 84 aproveitamentos hidro-
eléctricos, pero hai autoriza-
cións para outros trinta e cinco
máis. En realidade, desde 1998
a Administracióin acelerou a
concesión deste tipo de centrais
e autorizou 57 –até entón só ha-
bía 27. Das novas 57 autoriza-
cións, 22 xa están operativas.
Estes encoros non só se sitúan
na demarcación de Galiza Cos-
ta –da que é titular en exclusiva
a Xunta– senón tamén do resto
do país, na conca dependente da
Confederación Hidrográfica do
Norte.

Hai outras tramitacións en
marcha pero se descoñece exac-
tamente o número das mesmas,
aínda que o elevado número de
concesións nos últimos meses
de goberno do Partido Popular
–mesmo durante a etapa na que
estivo en funcións– fai que sexa
unha cantidade relativamente
pequena.

Só entre 2004 e 2005 a Xun-
ta de Fraga Iribarne aprobou 21
proxectos novos, que en realida-
de implicaron a aceptación de 25
novos saltos ou aproveitamentos
hidroeléctricos.

A Consellaría de Innova-
ción sinalou que o Plan Minihi-
dráulico de Galiza Costa prevé
que en 2010 haxa instalados no
país 317 Mw de potencia, polo
que considera que “non se pre-
vé incrementalas [as minicen-
trais], considerando en todo ca-
so unha revisión do citado plan
para preservar zonas sensíbeis
desde un punto de vista medio
ambiental”.♦A pesar de que non poden seguir as expropiacións, Fenosa continúa as obras da presa.

Unha
moratoria e
analizar a
política
enerxética
Cando menos por parte da Con-
sellaría de Innovación e Indus-
tria é patente unha nova política
a respecto da construción de mi-
nicentrais. Medio Ambiente ta-
mén amosou un cambio de sen-
sibilidade, aínda que non proce-
deu a demostrar con feitos que
comparte a mesma visión que
Innovación.

Dando por feito que hai
efectivamente un punto de vista
distinto na cuestión das mini-
centrais, os ecoloxistas solici-
tan que a Administración dea
dous pasos. O primeiro deles
sería promulgar unha moratoria
no caso daquelas concesións
que se podan paralizar pola vía
administrativa, non das conce-
didas en firme, contra as que
non cabe medida ningunha. A
moratoria implicaría parar o
procedemento para eses enco-
ros. Esta solicitude dos ecolo-
xistas e dos afectados non é un-
ha novidade, hai cinco anos
cincuenta profesores da Univer-
sidade de Santiago asinaron un
documento nese sentido.

O segundo dos pasos que re-
claman os ecoloxistas é que se
analice a política enerxética “pa-
ra saber que gañamos e que per-
demos coa construción das mini-
centrais”. A capacidade produ-
ción eléctrica destas plantas é
moi baixa e as perdas de enerxía
polo traslado son elevadas. Ade-
mais, o seu impacto ambiental é
moi importante porque, en reali-
dade, non se trata de proxectos
illados, senón que case sempre
afectan a concas completas.

“A partir de que se analice a
fondo a política enerxética, po-
derá falarse dalgúns casos de mi-
nicentrais que si se podan cons-
truír”, matizou Xan Louzao.

Nos últimos tempos prolife-
raron proxectos de pequenas hi-
dráulicas e, aínda que o Ulla é a
bacía máis afectada, tamén están
proxectados ou en trámite enco-
ros no Sar, Brandelos, Laña, Ar-
nego, Deza, Verduxo, Lérez,
Castro e Tambre, entre outros.
“Practicamente todos os ríos do
país contan con algún proxecto
de minicentral en situación de
solicitude, trámite ou constru-
ción”, sentenciou Xan Louzao.♦

Xan Louzao critica que FENOSA empregue
“todo tipo de procedementos” para que
os veciños vendan as súas fincas.



Ofuracán Katrina devastou o sur dos
EE UU. Para os desfavorecidos, sim-
plemente non se prevera un plano de

evacuación. Houbo que agardar tres días pa-
ra que George Bush se decidise a rematar as
súas vacacións e avaliar a magnitude da ca-
tástrofe desde as alturas do seu avión.

O Katrina demostrou o poderosa que pode
ser a natureza, pero sobre todo, demostrou que
as autoridades estadounidenses non están nin
ao servizo das persoas sinxelas nin para prote-
xelas. En efecto, a catástrofe foi anunciada
con moita anticipación, mais as autoridades
estadounidenses non tomaron practicamente
ningunha medida de prevención. Os 500.000
habitantes de Nova Orleans simplemente reci-
biron a orde de abandonar a metrópole. Co-
mo? Por onde? Durante canto tempo? Quen os
ía recibir? Adiviñalo era asunto seu. Porque
non existe un programa para a evacuación to-
tal da cidade. De 50.000 a 100.000 persoas
non puideron saír da cidade. A maioría porque
non tiña coche ou porque non podía pagar o
billete de autobús. En efecto, un de cada catro
habitantes de Nova Orleans é pobre. O 44 por
cento dos nenos que viven nesta gran cidade
vive por debaixo do limiar da pobreza. E en-
tre a poboación negra o nivel de pobreza é tres
veces máis alto ca entre os brancos.

Por outra parte, non se preveu practica-
mente nada en relación a acoller os doentes e
refuxiados. O inmenso estadio Superdome foi
escenario dun caos dantesco, os hospitais non
saben que facer, as provisións de auga e ali-
mentos, as reservas de mantas e menciñas son
completamente insuficientes. Miles de perso-
as estiveron varios días sen comer nin beber.

A terríbel catástrofe de Nova Orleans de-
mostra unha vez máis a que conduce esta so-
ciedade segundo o modelo estadounidense
no que o beneficio é máis importante que as
persoas: trátase dunha sociedade na que os
ricos son protexidos e evacuados, mais onde
a vida dos pobres, negros sobre todo, non ten
ningún valor. Unha sociedade na que se des-
truíu toda forma social e onde se eliminaron
todos os principios de solidariedade.

Terry Ebbert, director das operacións de
socorro en Nova Orleans, sinalou na primei-
ra semana tras o paso do furacán con amar-
gura: “É un escándalo nacional. A Axencia
Federal para a Loita contra as Catástrofes
Naturais leva aquí varios días e aínda non
uniformizou os seus métodos.

■ AS PRIORIDADES DE WASHINGTON

As críticas a Bush aumentan. En efecto, el e o
seu equipo son directamente responsábeis da
morte dos estadounidenses pobres. A axencia
federal que se ocupa de loitar contra as catástro-
fes naturais (a Federal Emergency Management
Agency) xa recibira, en abril do 2002, a orde de

economizar e privatizar. En marzo do 2003 foi
transferida ao Ministerio de Seguridade, cuxa
principal tarefa é loitar contra o terrorismo.

As ribeiras do Mississippi deberían ter sido
restauradas hai xa moito tempo. A suma previs-
ta nun principio elevábase a 14.000 millóns de
dólares, mais
Bush rebaixouna
a 1.200 millóns.
En xuño do 2004,
o orzamento pre-
visto para a cons-
trución de diques
en torno a Nova
Orleans foi redu-
cido en 71 mi-
llóns de dólares,
isto é, a metade.
Walter Maestri,
director dos servi-
zos de loita contra
as catástrofes na-
turais do barrio de
Jefferson, decla-
rou entón: “visi-
belmente este di-
ñeiro foi para a
seguridade inter-
na e a guerra do Irak. Supoño que é o prezo que
hai que pagar”.

Washington enviou 150.000 soldados ao
Irak e querería enviar máis. A ocupación do
Irak cústalles aos Estados Unidos 200 millóns
de dólares ao día, isto é máis do orzamento
anual necesario para reforzar os diques de No-
va Orleans. Kathleen Blanco, gobernadora de
Luisiana, declarou que o groso da Garda Na-
cional da súa cidade, que debería terse encar-
gado das operacións de salvamento, se encon-
traba no Irak. Encóntranse en Camp Liberty
(sic), perto de Bagdad. Os axentes de policía
de Mississippi se uniron á Segunda Forza de
Expedición dos Marines no Irak. En troques
de salvar vidas humanas no seu propio país,
vense obrigados a acabar con outras vidas no
Irak. Cando os 3.700 membros da Garda Na-
cional de Luisiana partiron para o Irak en ou-
tubro do 2004, o tenente coronel Pete Schnei-

der declarou: “Levan os seus vehículos espe-
ciais, os seus xeradores e todo o seu material.
Mais este material precísase aquí”. En agosto,
Schneider advertira acerca dunha crise en Lui-
siana e nos estados veciños.

O Katrina provocou unha catástrofe tre-
menda, mais se a catástrofe alcanzou estas
dimensións é porque sobre os Estados Uni-
dos e sobre o mundo enteiro se abate un fu-
racán aínda máis devastador. Este furacán é
George Bush.♦

BERT DE BELDER e TONY BUSSELEN son analistas
políticos belgas.
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‘En xuño
do 2004,

o orzamento
para a

construción de
diques en Nova

Orleans foi
reducido en 71

millóns de
dólares, isto é, a

metade”

Cartas

O tolo
do río dos Gafos

Atopeino un día no abrente do
verán paseando por Campolon-
go. Un vello apoiado nun caxato
con balouco de carballo falando
só, de súpeto sentou ao meu ca-
rón, nun banco de pedra, e conti-
nuou a falar sen ollar para min.

“Debaixo de onde nos atopa-
mos pasa un río, aínda que moita
xente non o saiba, o río de miña
infancia e se pecho os ollos aín-
da podo escoitar o seu queixume
por ter que estar agochado sen
que os raios de sol alumeen o seu
lombo e o murmurio do seu de-
valar paseniño camiño da súa
viaxe final nas Corbaceiras dei-
xando tras de si un rastro de far-
tura entre maínzos de terra labra-
da e millo corvo, e nas orelas o
frescor de bidueiras e ameneiros,
esquíos entre freixas, fervenzas,
soutos e carballeiras.

E lembro no lavadoiro ás mu-
lleres cargadas coas olas de cinc
deixando a roupa limpa co recen-
do ao xabrón Lagarto e as hortas
de herba semellaban campos de
neve coas sabas de lenzo branco a
secar, espalladas ao sol, e no flo-
recer de cada primavera era a no-
sa despensa no tempo dos maios,
cando o chirlo das anduriñas, alí
colliamos o fiúncho e as flores, e
tamén a leña para a fogueira de
San Xoán e, nos días de calor, no
verán, os baños na ponte da Tabo-
ada, e as muiñadas no muíño do
Peilán, e cando maduraban os dí-
as de outono e caían as, outrora,
verdes follas de cálices landras e
croques das castañas en tempo de
cogumelos...”. De súpeto o vello
ergueuse e marchou a falar só.

Hai uns días lin no xornal
que detiveran e meteran nun psi-
quiatrico un vello que, armado
cunha picareta, estaba a desfacer
o paseo que tapa o río ao seu pa-
so polo barrio de Campolongo.

Din que o home, fóra de si e moi
alporizado, berraba que quería li-
berar o río dos Gafos, o da súa
Pontevedra, e pedíalles axuda a
todos os veciños.

Ninguén no barrio pensa que
o vello estivese tolo.♦

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

A planta de secado
de lodos

Señor conselleiro de Medio Am-
biente: Cando o goberno autonó-
mico anterior estaba en funcións,
convocou un concurso de conce-
sión de obra pública para a redac-
ción do proxecto, construción e
explotación dunha planta de se-
cado térmico, en coxeneración,
de lodos de depuradora de augas
residuais urbanas en Galicia.

O orzamento da fase de pro-
xecto supera os trinta millóns de

euros, e o correspondente á fase
de explotación é de case cin-
cuenta millóns de euros, finan-
ciados ao 100% pola Xunta entre
o 2005 e 2032.

Sen entrar a valorar a legali-
dade ou lexitimidade da deci-
sión, parece absolutamente ne-
gativa e disparatada.

En Galicia prodúcense do or-
de de 25 kg por habitante e día
de resíduos sólidos, incluíndo os
domésticos, entullos, industriais,
mineiros, forestais, agrícolas e
gandeiros, podendo considerarse
que aproximadamente 2 kg co-
rresponden a residuos sólidos ur-
banos e lodos de depuradoras.

É preciso un plano de residuos
galegos onde a xestión dos resi-
duos orgánicos, se conciba de ma-
neira global. Aproveitando as po-
sibilidades e beneficios que a
combinación deles poden reportar.

Até o momento actual, a
Xunta limitouse a encher de con-
tedores amarelos o país para xes-

Bush, ‘Katrina’e os pobres
BERT DE BELDER - TONY BUSSELEN

Por que reaccionou tan lentamente Bush na crise do
Katrina? A clase social dos afectados e a política de
redución de gastos nos diques de Nova Orleans po-
den explicar o abandono das vítimas das inundacións.Regresaron todos

das vacacións. Días
perigosos. A pouco
que se achegue
alguén de clase
media, sóltache de
memoria a guía do
lugar onde foi de
viaxe. E se te
descuidas aplícache o
álbum de fotos.

Reunión da
patronal das
eléctricas, a conta
da OPA de Gas
Natural a ENDESA.
Montouse a de San
Quintín. Un dos
participantes
declarou: “Non
chegamos ás mans
porque todos
estudamos en
colexios de pago”.
Non é garantía. O
boxeador, dos pesos
lixeiros, Iván Pozo,
estudou nos
maristas. 

A que estivo de
gloria foi Esperanza
Aguirre, presidenta
da comunidade de
Madrid.
Preguntáronlle pola
OPA e polo posíbel
traslado da sede de
ENDESA a Barcelona e
soltou: “Non me
parecería ben que
unha multinacional
española tan
importante tivese a
súa sede fóra do
territorio nacional”.
As gargalladas dos
cataláns escoitáronse

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

Gonzalo



Desde unha análise técnica, a opa lan-
zada por Gas Natural a Endesa con
previo pacto da primeira con Iberdro-

la non debería pasar o “exame” dos regula-
dores. Cando se fala de que as cuestións téc-
nicas deberían ser de abondo para tomar un-
ha decisión parece que quen ofrece tal argu-
mento esquece intencionadamente o que vén
pasando no sector enerxético dende hai anos.

A historia de agrandar as empresas con
fins xamais confesados comeza cando os
dous partidos maioritarios no Estado liberan
a enerxía do concepto de servizo público e a
pasan a denominala servizo esencial (un bo
eufemismo) coa finalidade de tratala coma
calquera outra mercadoría. As contradicións
vanse manifestar deseguido e, a consecuen-
cia de que o mercado era o campo de xogo,
cedo se viñeron manifestar as estratexias de
cada quen no sector. As empresas, xa todas
privadas, sabendo que o da liberalización e a
competencia era
unha gran menti-
ra comezáronse a
mover neste no-
vo marco, cun
obxectivo: canto
máis grande me-
llor para a obten-
ción de beneficio
e de poder.

No 2001, En-
desa e Iberdrola
coa beizón de Jo-
sé María Aznar
faláronnos do
mesmo que estes
días estamos a
escoitar, só era
unha operación
empresarial aín-
da que xuntas
controlaban o
80% do mercado
eléctrico. Daque-
la, os cabreados
eran os do PSOE
e a súa acusación
era a conxunción
de intereses polí-
ticos e econó-
micos. O invento
non foi  adiante porque calquera análise mi-
nimamente neutral tiña que concluír que a
operación non tiña garantías de cumprir cos
obxetivos anunciados de competencia e be-
neficio dos usuarios. Cando Unión Fenosa e
Hidrocantábrico se puxeron á faena da fu-
sión, a negativa foi argumentada en que o
sector perdía un competidor. Logo Gas Natu-
ral quíxose situar neste xogo e lanzouse por
Iberdrola pero de novo o regulador negou a
operación.

Pensar que estas operacións poden reper-
cutir en beneficio dos cidadáns é de inxe-
nuos, no caso dos consumidores, e de cínicos
desde o punto de vista dos operadores. A UE
nin é quen de regular o fenómeno natural das
opas nun sistema político económico capita-
lista; no mellor dos casos, farase un híbrido
legal, porque as transnacionais, que son as
que mandan, queren regulación para prote-
xerse e desregulación para actuaren.

A Galiza o nome da empresa que explote
os nosos recursos é o do menos, o importante
e que están en xogo proxectos industriais de
envergadura e que, de materializárense ou non,
poden condicionar o noso futuro. Aínda así,
alén de demandarmos unha nova Lei de Caixas
e unha axencia tributaria para que os benefi-
ciarios da nosa explotación paguen onde ga-
ñan, non debemos pasar de participar. Atopá-
monos na fase de debate político, de confor-

mación da opinión pública, onde todo vai va-
ler para que os “decididores” tomen posición.

Abonda hoxe con dicir que a pretendida
nova empresa non pasa ningún exame do
chamado regulador por moito que anteriores
decisións servisen para trazar un camiño de
posibilidades para quen quixese tentar unha
concentración empresarial de monopolio pri-
vado no sector enerxetico. Pero eu son dos
que non creo na neutralidade dos acontece-
mentos e por iso mesmo quixen e quero saír
ao campo de xogo para que Galiza non perda
para sempre no nivel enerxético.

Noutro artigo tratarei de facer unha anali-
se máis polo miúdo do proxecto industrial
presentado por Gas natural e pactado con
Iberdrola.♦

FERMIN PAZ LAMIGUEIRO É secretario da Federación
de Químicas e Enerxía da CIG
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Xosé Lois

Contra o monopolio
enerxético

FERMÍN PAZ

O autor defende que a concentración das industrias
eléctricas non pode beneficiar en ningún caso nin os
consumidores en xeral nin os galegos en concreto.

‘A Galiza o
nome da

empresa que
explote os

nosos recursos é
o do menos, o
importante e
que están en

xogo proxectos
industriais de
envergadura e

que, de
materializárense
ou non, poden
condicionar o
noso futuro”

na Castellana. Tres
horas despois, un
portavoz do PP
madrileño
rectificaba: Aguirre
quería dicir “territorio
rexional”. Por certo
que a maioría dos
medios pasou con
pés de la sobre o
tema. Se o lapsus
fose de Carod ou
Maragall habería
polémica para quince
días.

Algo máis sobre
medios de
comunicación. Falan
moito das depresións
post-vacacionais.
Falta dicir que os
fabricantes de
antidepresivos deste
xénero son bos
anunciantes.

O PP anda a
defender as
subvencións aos
colexios privados.
Para dar menos o
cante, agora
chámalles: “colexios
de iniciativa social”.

A Robinho, o do
Madrid, dinlle “o
triatleta”. Corre, fai
bicicleta e logo
nada.

Festival de Venecia.
Éxito da película Boas
noites e boa sorte.
Unha crítica do
conservadurismo
norteamericano,
dirixida e
coprotagonizada por
George Clooney. Oh!
Oh! As mulleres
progres (e algún
varón) están que se
esperrechan.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tionar a produción de envases de
plástico, tetrabrik e latas, que su-
pón unha produción de 0,25
kg/habitante-día, cuxos resulta-
dos ademais de calamitosos, des-
tinan unha parte relevante de en-
vases recollidos á incineración.

Nunha terra como a nosa co-
as necesidades evidentes de ma-
teria orgánica para manter os ni-
veis de fertilidades e prever a
erosión, non se concibe que non
se dedique un mínimo de refle-
xión ao aproveitamento dos resi-
duos orgánicos.

Dáme a sensación analizando
os pregos do concurso da planta
de lodos, que detrás da mesma
anda algunha gran empresa, pois
se non non se entendería o empe-
cinamento por impor unha tec-
noloxía e metodoloxía concreta
de secado térmico dos lodos, e
de tratamento do produto seco, o
que implica un disparatado con-
sumo enerxético.

Polo exposto, señor consellei-

ro de Medio Ambiente, atrévome
a suxerirlle que se paralice o con-
curso de obra pública convocado,
repensando o enfoque que nel se
fai sobre os lodos de depuradora,
pois por non perder algunhas se-
manas, podemos hipotecar as so-
lucións até o ano 2032.♦

XOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ

Unha nova TVG
Tres meses despois das eleccións
galegas, calquera diría que hai un
novo goberno comandando os
contidos da Televisión de Galicia.
Tres meses despois de que locuto-
res, xornalistas e directivos conta-
sen, con algo de apuro, como o
presidente de antes, Manuel Fraga,
lle tiña que entregar o poder ao de
agora, Emilio Pérez Touriño, cada
un deses profesionais seguen no
seu posto, sen variaren un ápice o
modelo de televisión proposto. Al-
guén me lembrará que os postos

directivos aínda non puideron re-
novarse por falta de consenso e
que os informativos cambiaron
bastante. Abofé que si, é de risa
ver os mesmos bustos parlantes
que meteron o Prestige debaixo da
mesa e sorrían agradecidos cando
entrevistaban a Xesús Pérez Vare-
la como agora defenden as vítimas
republicanas do 36 e ollan encan-
dilados para Alfredo Suárez Canal
ou Xosé Luís Méndez Romeu.

Mais fóra dese xiro obvio, a
programación segue estática, xus-
to agora que a nova tempada ou-
tono-inverno favorecía a renova-
ción. Non hai ningún proxecto de
programa de libros, nada se fala
de potenciar a produción propia
de calidade (series como As leis
de Celavella retiráronse da grella
para seren substituídas por mini-
series emitidas dunha soa taca-
da!!) e parecen xa eternos rostros
como o da presentadora de En-
contros (alguén sabe de onde saíu
esa mulleriña?), que nos pasa po-

los fociños aos espectadores as
súas viaxes na procura de galegos
en Sevilla!, Suráfrica!! ou calque-
ra illa paradisíaca do Caribe onde
faga moito sol e dea gusto ir coller
bronceado. Iso si, todo pagado á
conta do erario público.

As desavinzas políticas non
poden frear en seco un ente tan
importante para a construción
doutra Galicia. Non se debe per-
mitir que a TVG quede aí como
algo secundario. O seu valor de
difusión dun ideario propio para
os galegos é algo que non se pode
deixar aí varado. Malo sería que o
bipartito usase San Marcos como
base de difusión das súas iniciati-
vas políticas e non aproveitase os
medios públicos para facer país,
para mudar sensibilidades, para
mostrarlles a cada un dos galegos
o moito e bo que se pode facer,
con imaxinación e creatividade.♦

MARCOS FIGUEIRAS
(VIGO)



O capital
si tiña patria
Francesc-Marc Álvaro analiza
en La Vanguardia (12 de setem-
bro) as reaccións madrileñas ao
anuncio de OPA da empresa ca-
talana Gas Natural, propiedade
de La Caixa, sobre ENDESA. Di
o comentarista: “Ricardo For-
nesa [máximo responsábel da
entidade de crédito barcelone-
sa], un señor do que non consta
que seña asiduo ás manifesta-
cións dos rapaces Maulets no
Fossar de les Moreres, tivo que
lembrar desde La Vanguardia
que os que rexen os destinos de
La Caixa e de Gas Natural ta-
mén son españois. Aínda que os
vellos comentaristas gauchistas
a soldo (á vez) da Deputación
de Barcelona e de PRISA nos
lembran que o capital non ten
patria, o certo é que cando o ca-
pital pasa por mans cataláns sal-
tan todas as alarmas. Todo o
problema se reduce a unha
cuestión de prexuízo (...). A
OPA de Gas Natural sobre EN-
DESA demostra que os auténti-
cos liberais en España caben
nun ascensor. Os liberais do PP
póñense histéricos cando non
poden intervir o seu gusto”.♦

O poder de
Madrid medra
Juan-José López Burniol es-
cribe en El País (12 de setem-
bro) sobre o reforzamento do
centralismo nos últimos anos.
“Resulta evidente a consolida-
ción, na capital de España, dun
conglomerado ou nucleo de po-
der político-financeiro-funcio-
narial-mediático que está a pi-
ques de conseguir, por primeira
vez de maneira plena, a hexe-
monía peninsular. Foi decisivo
para iso –como destaca Puig
Salellas– o feito de que o Poder
Executivo goza dunha gran ca-
pacidade de expansión, polo
que amplía a súa zona natural

de influencia política a todas as
actividades estratéxicas e, en
concreto, a dúas decisivas: os
medios de comunicación –non
só os públicos– e a actividade
económica, pese, paradoxal-
mente, á privatización desta úl-
tima. Unha privatización con-
trolada através duns mecanis-
mos ben afinados, que non es-
tán nos libros, pero que se base-
an na colocación nos lugares
clave das persoas convenientes,
como se constata no que suce-
deu nas grandes empresas do
país, como Telefónica, ENDESA

e REPSOL, nas que, grazas ao

uso adecuado dos denominados
núcleos duros e da chamada ac-
ción de ouro, sempre foron ho-
mes de confianza do Goberno
os que estaban ao mando. Sen
esquecer o caso emblemático
do BBVA, no que, a través dun
proceso longo e moi preparado,
se asumiu o pleno control –des-
de a capital do Estado– da em-
presa emblemática do capitalis-
mo vasco. Todo o cal provoca
que se xere arredor do partido
político que lle dá soporte ao
Goberno desa quenda unha elite
–en parte dentro da política e en
parte fóra– que constitúe o nu-

cleo que ten de verdade as ren-
das do poder real e, polo tanto,
a que configura as grandes deci-
sións que nos afectan a todos.
Trátase –non fai falla dicilo–
dun grupo social relativamente
reducido, que adoita vivir na ca-
pital do Estado e que, como é
natural, está identificado, mes-
mo por impulsos personais, coa
ideoloxía –se esta é a palabra–
que os proxectou tan arriba.
Non obstante, convén precisar
–para saber verdadeiramente
quen é quen– que, como puxo
de relevo Ramón Tremosa, “o
crecemento madrileño xira arre-
dor de cinco grandes empresas
multinacionais de servizos (al-
gunhas antigos monopolios pú-
blicos) e da capitalidade do Es-
tado (400.000 funcionarios), o
seu elevado intervencionismo e
a súa crecente capacidade regu-
ladora. A estrutura económica
de Cataluña, en cambio, defíne-
na as empresas multinacionais
presentes no noso país, unhas
400 medianas compañías indus-
triais de capital catalán con gran
capacidade exportadora (con
vendas superiores a 100 millóns
de euros ao ano cada unha) e
miles de pequenas empresas
manufactureiras.” É neste mar-

co no que deben encadrarense
boa parte das reaccións suscita-
das en Madrid pola anunciada
OPA de Gas Natural sobre EN-
DESA. ¡Como é posíbel que os
cataláns se atrevan a entrar no
sancta santorum do núcleo du-
ro do poder, coa pretensión de
facerse con ENDESA, que está en
boas mans, que está –terían que
dicir– nas nosas mans? E, a par-
tir de aí, vale todo. Carod, re-
narte e ladino, lanzando a Ma-
ragall. Maragall, sinuoso e as-
tuto, presionando a Zapatero,
quen –feble, ignaro e sorrinte–
sofre á súa vez a cambadela do
silente Montilla.”♦

Desprezo
do Celta no
Bernabeu
Xoan Carlos Álvarez comenta
en Faro de Vigo (12 de setem-
bro) as dificultades do Real
Madrid para asumir a súa de-
rrota ante o Celta. “O partido de
onte ten moito que contar. Foi
un partido con moreas de mati-
ces, de pistas sobre o que pode
ser a temporada para un equipo
e para outro. Non obstante, aos
ollos de Madrid, só existiu un
gol que non entrou. Todo o de-
mais pasou a un terceiro plano,
ao esquezo. Dá a impresión de
que Fernando Vázquez e
compañía  presentáronse alí
cunha media na cabeza e que
levaron do estadio até o cambio
das máquinas de café. A análi-
se, a lectura que se fai é com-
pletamente nesgada. Se o que
se quere é centrar todo na ac-
tuación do árbitro paréceme
moi ben. Mais, entón tamén ha-
bería que dicir que o penalti a
Baptista é máis que dubidoso,
que Gravesen mereceu mar-
char coa vermella pola súa san-
grante entrada por atrás a Anto-
nio Núñez e que o segundo gol
do Real Madrid chega despois
de que Helguera recupere o ba-
lón grazas a unha sonora taras-
cada sobre Gustavo López.♦
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Historia de Cangas (1900-1936)

Novidade

Iago Santos Castroviejo e Antonio Nores Soliño

As axitacións
contemporáneas
da ribeira
de pescadores

A NOSA TERRA

Ricard Fornesa, presidente de La Caixa.

Imaxe da emblemática Plaza de España madrileña.
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Latexos

Non se fai o
que se pode
X.L. FRANCO GRANDE

Ao día de hoxe, 14 de
setembro, aínda non se
decidiu o nomeamento

do novo director xeral de Po-
lítica Lingüística, cargo esen-
cial para os novos tempos
que agardamos para o país.
Ben quixera que a súa desig-
nación fose un acerto. Porque
é o que hoxe necesita a difícil
situación da nosa lingua. E o
certo é que as noticias que
chegan semellan ir nunha du-
bidosa dirección.

¿Como é posible que nin-
guén proteste en Galicia
polas actitudes dos medios,
maiormente os de fóra,
virados sempre de costas á
realidade do país, xa se trate
da Ser, de Radio Nacional de
España, de Localia, El País,
ou calquera outro? Nin o me-
nor compromiso moral co pa-
ís, nin sequera un lixeiro
indicio de simpatía ou de
identificación con el.

Ben sei que moitos se
escusan dicindo que a deman-
da é cativa –cousa que non
sabemos que estea comproba-
da, nin moito menos–, pero
tamén sabemos que a oferta,
se de verdade é imaxinativa,
pode e debe crear demanda. O
problema non é o da suposta
escasa demanda, senón máis
ben o da moi frouxa vontade,
non ter ese compromiso moral
a que faciamos referencia e
proxectarse no país cunha
mentalidade de mercadotecnia
superficial. Tampouco eses
medios se molestaron en
iniciar a experiencia e adoitan
conformárense con supoñer
un resultado que non pasa de
hipótese.

Unha vez máis queda cla-
ro que o sectarismo vén de
fóra, que o exclusivismo será
característica doutros, que
outros son os “féridos e
duros”. Pero se iso é claro xa
non o é tanto que merezan
eses feitos tan pouca atención
dos nosos políticos, aínda da-
queles para os que a lingua é
prioridade esencial. Non
sabemos de ningunha campa-
ña para esixir daqueles
medios unha maior
identificación co país e coa
súa cultura. A verdade, non é
fácil atoparlle unha
explicación racional.

Dada a importancia social
deses medios, confío que o
novo director xeral de Políti-
ca Lingüística saiba, entre
outras moitas cousas,
convencer a uns e a outros,
incluídos os de ámbito local,
para seguir outra política
radicalmente oposta á que vi-
ñan seguindo e pasen a servir
ao país e á súa lingua, non a
colaborar na súa destrución.
Dada a importancia do cargo
non me estraña que custe
chegar a un acordo para o
seu nomeamento. Parto tan
difícil confiemos que non se
quede en parto dos montes.
Polo ben do país.♦

PERFECTO CONDE
O presidente da Xunta recibiu
o primeiro “tirón de orellas” no
parlamento. Nin o BNG nin o
PP aceptaron o acordo sobre
financiamento sanitario pacta-
do na Conferencia de Presiden-
tes autonómicos de Madrid.

Emilio Pérez Touriño considera
“satisfactorio” o acordo acadado
pola Conferencia de Presidentes
que tivo lugar en Madrid 0 10 de
setembro, ao dicir que “permiti-
rá abordar as deficencias de fun-
cionamiento sanitario dos pasa-
dos”. Non o ven tan claro Carlos
Aymerich, voceiro parlamentar
do BNG, nin Alberto Núñez Fei-
xóo, portavoz do PP.

De feito, o presidente da
Xunta levou un pequeno chasco
na súa primeira comparencia vo-
luntaria no Parlamento, o 12 de
setembro. Esforzouse en demos-
trar que “Galiza sae da Confe-
rencia de Presidentes cunha posi-
ción postiva porque melloramos
a situación financeira e obtive-
mos máis recursos para financiar
a sanidade pública”, pero nin se-
quera a forza política que com-
parte con el o goberno celebrou o
estourido dos seus foguetes.

Aymerich, nunha interven-
ción nada compracente, case
pronunciada dende un posiciona-
mento opositor, tachou de “re-
gresiva” e “carente de seriedade”
a proposta da Conferencia que
considerou “baseada nun supos-
to falso” como é o de que o go-
berno estatal non está obrigado a
axudar en materia sanitaria ás co-
munidades autónomas. Segundo
o voceiro nacionalista, non se
pode soster que Galiza saíse ben
parada da reunión dos presiden-
tes. Os cartos pactados –dixo–
son “insuficientes” para corrixir
o déficit do sistema sanitario,
despois de ser maltratado duran-
te moitos anos de goberno do PP.

Os 110 millóns de euros que
agora se adiantan, algo no que
coincidiron Aymerich e Feixóo,
non son diñeiro que se poida
computar como adicional por-
que forma parte do finaciamento
estatal que lle corresponde a Ga-
liza “de forma xeral, para adicar
á sanidade ou a infraestruturas
ou ao que sexa” (Aymerich di-
xit), e “non é un diñeiro que nos
dan a maiores, senón que nolo
dan antes” (falou Feixóo). Algo
atopou positivo, porén, o vocei-
ro nacionalista cando celebrou
que, por primeira vez, Galiza le-
vara a esta Conferencia unha
proposta autónoma que, segun-
do el, “non obedecía á estratexia
de ningún partido estatal”.

A Touriño
cantáronlle os ouvidos

Pola súa parte, Feixóo tamén lle
fixo cantar os ouvidos de Touri-
ño cando pronunciou, por exem-

plo, estas palabras: “O presiden-
te da Xunta afirma que Galiza
obtén 213 millóns máis cada ano
para a sanidade, e os datos de-
mostran que só son 49 millóns de
euros máis, o que supón o 25 por
cento do total do incremento do
financiamento da sanidade gale-
ga que di o goberno galego”. Se-
gundo o voceiro do PP, as cifras
deste asunto hai que interpretalas
da seguinte maneira: 36 millóns
de euros de transferencias con
cargo aos presupostos xerais do
Estado constitúen un incremen-
to; 13 millóns do aumento de im-
postos do tabaco e o alcol supo-
ñen un incremento, pero hai con-
tradicións entre as cifras de Tou-
riño e as facilitadas polo conse-
lleiro de Economía; 54 millóns
polo fondo de garantía do produ-

to interior bruto supoñen manter
o criterio de evolución do ingre-
so do Sergas que se vén facendo
dende 1990; 110 millóns de eu-
ros de anticipos a conta non son
máis ca fondos que se diantan,
non é diñeiro a maiores.

Feixóo foi contundente can-
do opinou que “dos cinco crite-
rios de reparto consensuados
para seren defendidos pola
Xunta, só se logrou un, e, ade-
mais, só consiste en conseguir
que non diminúa o financia-
mento existente até agora, polo
que isto é un mal negocio e un-
ha mala negociación para a sa-
nidade dos galegos”.

Tampouco andou de rodeada
Aymerich cando dixo que, “den-
de o BNG nunca se vai criticar o
goberno galego por defender as

posicións pactadas no seu seo,
pero se se tenta confundir e ven-
der como postivo para Galiza o
que non o é”. Segundo o voceiro
nacionalista, o sistema sanitario
actual “está en claro deterioro,
arrastra unha débeda de 300 mi-
llóns de euros, tras moitos anos
de subfinanciamento e privatiza-
ción, así que non todos o males
veñen dos déficits estruturais”.

Touriño non se inmutou

O presidente da Xunta fixo o que
puido para non inmutarse. Tanto
na primeira intervención como
na réplica, insistiu en que “en to-
tal, estamos falando de arredor
de 213 a 220 millóns de euros
para os vindeiros dous anos”, e
dixo que “haberá que engadir as
cantidades resultantes dos fon-
dos específicos para temas pun-
tuais”, entre os que mencionou
os capítulos do plano de calidade
e de igualdade do sistema na-
cional de saúde e dos convenios
de asistencia a residentes extran-
xeiros e de accidentes laborais
non cubertos polas mutuas.

Touriño considera funda-
mental que se racionalice o gas-
to sanitario, controlando espe-
cialmente o gasto farmacéutico
coa vista posta en que “se deri-
ven importantes aforros na xes-
tión da nosa sanidade”.

Dende logo, esta vez cum-
priuse con creces o obxectivo do
presidente da Xunta de compa-
recer, a petición propia, no Par-
lamento para dialogar cos gru-
pos políticos. Se a do martes pa-
sado vai ser a tónica das súas pe-
riódicas comparecencias, máis
lle val ir comprando un casco.
Mellor, dous. Un, moi resistente,
contra o PP. E outro, que pode
ser máis lene, contra o BNG.♦

Nacionalistas e populares consideran insuficiente o acordo

Touriño queda só na defensa
do pacto do financiamento sanitario

P.C.
Haberá que prestarlle atención á
figura do conselleiro de Medio
Rural, responsábel da preven-
ción e loita contra os incendios,
Alfredo Suárez Canal. En me-
nos de trinta días de exercicio do
cargo, no medio dunha auténtica
voráxine incendiaria que con-
verteu en cinza, no que vai de
ano, 48.489 hectáreas de Galiza,
este nacionalista que se resistiu
a entrar no goberno estase mos-
trando como un dos máis com-
petentes responsábeis da Xunta.

Volveuno demostrar no últi-
mo pleno ordinario do Parla-
mento cando repetiu que “Gali-

za non pode permitirse o luxo
de gastar cada ano 70 millóns
de euros en labores de extin-

ción”. Despois de ver como, só
no mes de agosto, o lume estra-
gou 33.000 hectáreas de monte
galego, Canal ten claro que hai
que incrementar a vixilancia e a
ordenación para valorar o mon-
te e cambiar a situación. Dende
xaneiro, houbo 10.471 incen-
dios en Galiza –maís de 100 fo-
cos de lume en só 14 días de
agosto–, e un prexuízo ecómico
cifrado en 10 millóns de euros.

Segundo anunciou no par-
lamento, a comezos do ano que
vén poderán facerse públicas
as primeiras medidas elabora-
das para reducir a sangría dos
incendios.♦

Alfredo Suárez Canal
‘Galiza gasta anualmente
70 millóns de euros en extinción de lumes’

Emilio Pérez Touriño.                                                                                  AGN



A. EIRÉ
Un mes de goberno non é moito
pero suficiente para ollar al-
gunhas das súas características.
Virtudes e defectos que, segu-
ramente, o van caracterizar
para o resto da súa andaina.
Aquí analizamos algúns deles
á luz das primeiras medidas.

Está moi medrado o Goberno pa-
ra ter só un mes. O PP, que se
opuña ao casamento e que PSOE
e BNG tivesen casa propia, agoi-
ráballes “inanición e inestabili-
dade”. Pero está a dar os seus
primeiros pasos con empuxe po-
lítico, esquecendo mesmo as di-
ficultades de xestación. Os seus
“pais” comnservan cada un a súa
propia personalidade.

Todas as súas constantes vitais
son lóxicas para o seu tempo e xa
está a dar mostras do seu carácter,
se non se torce: un goberno próxi-
mo aos cidadáns e comprometido
cos seus problemas. Un goberno
que gusta de estar a “pé de obra”
desde os seus primeiros días.

Desde o comezo puxeron en
marcha unha intensa axenda con
reunións de carácter institucional
e social. Pola Xunta xa pasaron
tanto representantes das princi-
pais institucións como colectivos
sociais. Cada visita tiñan unha
clara mensaxe para a cidadanía e
os distintos sectores.

Nestas características sobran-
cean máis as propias do naciona-
lismo que as socialistas, como
mesmo recoñecen os seguidores
do PSOE. Algo ten que ver a pro-
pia conformación do Goberno,
na que o BNG apostou claramen-
te por membros cun claro perfil
político-orgánico, mentres que
Emilio Pérez Touriño, enfadando
os seus, primou as afinidades
persoais. Esta querencia pode
verse desde os conselleiros aos
delegados das consellarías, pa-
sando polos directores xerais. A
Touriño mesmo lle critican que
elevase a directores xerais a per-
soas que ocupaban cargos infe-
riores cos gobernos do PP.

No BNG tamén existe algún
anoxo puntual que certa militan-

cia non entende. Por exemplo o
nomeamento de Xosé Carlos
Sierra como delegado de Cultura
en Ourense.

O Goberno tamén cumpriu
mediaticamente ao inaugurar o
seu mandato cunha medida es-
trela, para deixar constancia de
que cumpría o seu programa.

A grande medida estrela de Pé-
rez Touriño foi, sen dúbida, o anun-
cio da gratuidade dos libros de tex-
to para toda a educación primaria.
O impacto da noticia foi importan-
te, pero óllase demasiado fácil ante
os matices presentados polos diver-
sos colectivos implicados. Sendo
rigorosos, non se pode confundir o
dereito universal a unha formación
axeitada con que o material escolar
sexa gratis para todos.

Anxo Quintana, o vicepresi-
dente, teimudo en que se visuali-
cen as dúas sensibilidades exis-
tentes dentro do Goberno, tamén
lanzou a súa aposta para que as
mulleres maltratadas reciban un-
ha axuda de 600 euros nun prazo
de un ano para rachar coa depen-
dencia económica dos seus ho-
mes maltratadores.

A deputada socialista, allari-
cense coma Quintana, Laura Sea-

ra, quixo aminorar o impacto da
nova, declarando que o goberno do
Estado xa pensara nunha medida
idéntica. A declaración da voceira
socialista levou a que os naciona-
listas lles pedisen publicamente
aos seus socios que non torpedea-
sen as medidas do Goberno, na pri-
meira regueifa ante o electorado.

Menos repercusión tivo o
anuncio tamén da vicepresiden-
cia de estender e potenciar o pla-
no de garderías públicas. O seu
titular destacou, sobre todo pola
súa intensa axenda e por emitir
opinións en todos os temas que
lle afectan a Galiza, sexan ou
non na competencia da Xunta.
Para o BNG ese é un dos trazos
que distingue un “goberno gale-
go”: nada lle é alleo, hai que de-
fender os intereses aínda que non
exista unha competencia directa.

Pero se existe unha consella-
ría estrela neste mes, foi a do
Medio Rural. O seu titular, Al-
fredo Suárez Canal, atopouse
coa praga, provocada, dos incen-
dios. Non só estivo ao carón do
lume e dos veciños, senón que
puxo en marcha unha política in-
formativa veraz e transparente.
Ao mesmo tempo apuntou solu-

cións para revitalizar o rural.
Moi mediatica tamén se evi-

denciou este mes a conselleira de
Cultura. Ánxela Bugallo, que
non só se queixa de que a deixa-
ron sen orzamentos, senón con
contratos blindados que baleira-
rían aínda máis as arcas. Ten no
seu haber neste mes algo moi
importante para os nacionalistas:
a posta en marcha da recupera-
ción da memoria histórica. Neste
apartado hai que salientar o reco-
ñecemento e rehabilitación so-
cial e política da figura de Ale-
xandre Bóveda. Tamén a redifi-
nición da denominada Cidade da
Cultura, na que se implicou o
propio presidente da Xunta. Na
outra póla da consellaría, os de-
portes, destaca a posta en marcha
da selección galega de fútbol.

En Industria salienta a impli-
cación en temas que non son es-
tritamente da súa competencia,
ou a decisión de crear un com-
plexo industrial enerxético gale-
go, para que Galiza non dependa
totalmente, nun campo estratéxi-
co, de decisións foráneas.

Pero existe outra medida que
pasou desapercibida e que repre-
senta un campo importante den-
tro da política turística. Fronte á
potenciación dun turismo “de al-
pargata” que daba aloxamento
gratis nos albergues públicos,
non só se vai pór en marcha un
plano para cobrar por algúns dos
servizos, senón potenciar alber-
garías privadas para atender os
turistas-peregrinos.

Tamén é de destacar a posta
en marcha dunha Axencia de Vi-
venda ou o anuncio de cuantifi-
car as listas de espera en Sanida-
de e a aposta por rebaixalas, así
como a paralización de minicen-
trais eléctricas.

Todo isto, e algunhas cousas
máis nun goberno no que na-
cionalistas e socialistas mostra-
ron o seu perfil propio e diferen-
ciado. Tanto que aínda non se
deron posto de acordo nos rele-
vos do ente público da CRTVG
e, tardaron máis dun mes en con-
sensuar o novo organigrama de
Normalización Lingüística.♦
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Vai xa máis dun mes dende que
UNICÉN se declarase en quebra
anunciando o despido de todo o
seu cadro de traballadores.
Neste período 113 persoas pri-
vadas dos seus empregos –e
soldos– viviron diversos inten-
tos de reflotamento por parte
dos socios da compañía téxtil.
Agora vén de saberse que a úl-
tima destas iniciativas quedou
en nada. Perante un futuro in-
certo, os sindicatos piden unha
solución para o problema de
mans da Xunta.

Corría o mes de maio cando
a empresa UNICÉN presentaba
un expediente de regulación de
emprego para o 35% do seu ca-
dro de traballadores. A medida
viña xustificada pola crise deri-
vada da competencia asiática.
Unha explicación esta que o
presidente da Asociación de In-

dustrias da Confección de Pon-
tevedra Ourense e Lugo consi-
deraba dubidosa. Así, Carlos
López sinalou que UNICÉN sería
a única empresa galega que te-
ría pechado tras a liberalización
do comercio téxtil mundial.
Con todo, a cousa non quedou

aí... Tres meses despois chegou
a quebra e os despidos de todo
o plantel: 113 persoas á rúa
nunha comarca xa marcada po-
la crise.

Fallaron todos os intentos de
salvar a compañía. Agora, cando
xa non hai máis tempo, dende o

comité de empresa de UNICÉN

solicitan a intervención do Go-
berno. Algunhas das solucións
baralladas pasan pola recoloca-
ción dos traballadores noutras
empresas do sector, ou a conce-
sión de prexubilacións. Estas e
outras medidas poderían abordar-
se na xuntanza prevista para o día
14, entre os representantes sindi-
cais e o director xeral de Traba-
llo, Xosé Vázquez Portomeñe.

Aló vai unha empresa con
máis de corenta anos de historia
ás súas costas. Os afectados fa-
lan: en Ferrol non hai traballo.
Moito menos no sector téxtil e
para os traballadores dunha certa
idade. Que alguén ofreza solu-
cións urxentes. Mentres tanto a
comarca segue agardando por
medidas concretas que favorezan
a súa recuperación económica.
Para cando?♦

Recuperación
económica?

MARTINA F. BAÑOBRE

A crise de UNICÉN vén confirmar que a
comarca de Ferrolterra padece unha re-
cesión crónica que ten difícil solución.

Ferrol

Pancho
XOSÉ MANUEL SARILLE

Din os sociólogos que as
persoas da esquerda
formadas arredor do

ano 68 e durante a Transición
cumpren un curioso papel na
sociedade, funcionan como
puntos de soldadura, como
colchóns sen os cales a
convivencia sería máis dura e
individualista e a vida máis
inxusta. Din tamén que fóra
destes grupos, nas idades dos
vellos e dos máis novos
predomina o deserto
ideolóxico e práctico. Hai
anos comentábase con
orgullo que certas persoas
pasaran por unha universida-
de moi especial, a
universidade da
solidariedade, moi superior
ás regradas en amplitude de
miras, coñecementos e expe-
riencias. Pancho Allegue, que
morreu estes días, aprendeu
aos 16 anos a palabra compa-
ñeiro nunha pizarra escura de
metal e nunca máis a
esqueceu. 

Hai experiencias
profundas que se adquiren
fóra da aula, nos sitios onde
a vida vai en serio, nas facto-
rías, na rúa, nos barcos ou
nas cooperativas, as
verdadeiras escolas de solida-
riedade, de hoxe e de sempre.
Eses sitios onde se mama o
sentimento de igualdade e
onde se aprende a compartir
o pan, dous utensilios éticos
de primeira importancia, que
ademais poden perfeccionar-
se practicándoos con método
e transmitíndoos con fervor.
Un privilexio para calquera
ser humano que queira selo
de verdade.  

Sei que este discurso soa
un pouco rancio. Sempre ha-
berá algún moderno avisado
que xa se decatase da atomi-
zación dos oficios e da desa-
parición do proletariado
industrial. De calquera xeito
coas desaparicións hai que
ter moito coidado. Eu aínda
lembro cando
proclamábamos hai 15 ou 20
anos a decadencia do
imperialismo ante o avance
mundial da democracia e
dos valores que leva
incorporados e fíxense onde
estamos. Pois coas escolas
de solidariedade pode
ocorrer o mesmo, calquera
día nacen no lugar menos
pensado e nós con estes
pelos.

É verdade que todo cam-
bia, que todo pasa, mais de
Pancho permanecerá o pan
compartido e a igualdade en-
sinada, virtudes que
alumarán outras brancuras e
novos nacementos. Sabemos
que será así e que nós non o
veremos. No que atinxe ao
amigo, sempre irá gardada a
lembranza do viño, moitas
noites vellas e novas, o sol
de San Xoán caendo por
detrás das Pías, a neve
acercándose á Fonsagrada e a
seguridade de estarmos de
acordo en moitas máis cousas
das que nos dábamos a
entender nos últimos anos.♦

As diferentes improntas nacionalista e socialista

Un mes de goberno

A entrevista entre o Vicepresidente, Anxo Quintana, e o Alcalde da Coruña, Francisco
Vázquez foi unha das imaxes máis destacadas o primeiro mes de goberno.    P. CONDE



Vostede veu da Arxentina can-
do tiña 16 anos. Probabelmen-
te, xa tiña probado o viño de
Mendoza e coñecía o ben que
saben os bifes. Podía imaxinar
daquela que ía ser a conselleira
de Educación de Galiza?

A verdade é que non, e o
Mendoza non o probara áinda.
Os bifes si. Non tiña daquela
conciencia de que Galiza fose
unha nacionalidade histórica co-
mo é. Iso foi algo que souben du-
rante a universidade. Cheguei a
Santiago en 1974 e, nese mo-
mento, empecei a ser consciente
do sitio no que estaba vivindo.

Por certo, tocoulle empezar
o curso anunciando a gratuida-
de dos libros de texto. Foi unha
proposta das dúas forzas políticas
que gobernan. Do que se trata é de
que os libros de texto sexan sufra-
gados pola administración pública
durante o ensino obrigatorio, pri-
maria e secundaria. Dentro dos
compromisos que tiña o PSOE e
máis concretamente o presidente,
un deles era que os libros de pri-
maria fosen gratuítos no curso
2005-2006 e, cando eu me inco-
porei ao goberno, o presidente dí-
xome que tiñamos que traballar
sobre iso de forma inmediata. Fi-
xémolo moi intesamente no mes
de agosto, e tivemos que facer un
esforzo investidor importante por-
que os orzamentos están compro-
metidos de máis para os próximos
anos e esta Consellaría, en concre-
to, quedou nunha situación eco-

mómica que non é boa, por dicilo
suavemente.

Alguén afirma que esa gra-
tuídade debería ser consonte
coa situación económica dos
destinatarios. Que lle parece?

Eu discrepo. Penso que a sa-
nidade e a educación son derei-
tos básicos que deben ter carác-
ter universal no que é o ensino
obrigatorio. É unha medida que
se aplica de maneira xeneraliza-
da en toda Europa e que en pou-
cos sitios depende da renda a súa
aplicación. Hai algún caso, pero
na maioría dos países é un derei-
to básico, mesmo en países que
non son da órbita europea nin do
estado de benestar, como poden
ser os Estados Unidos.

Vostede contaba con que
houbese estas críticas e mesmo
oposición como é a dos libreiros?

Contaba coa dos libreiros. O
Goberno, o presidente e eu mes-
ma, dalgunha maneira, tiñamos
referencias de que a gratuidade
lle podía afectar a este sector. A
min sorprendeume máis o que
acabamos de comentar. Niso, eu
pensaba que había unha opinión
máis xeneralizada de aceptación.
Coñecendo a situación europea e
a doutras comunidades, iso sor-
prendeume máis. O tema dos li-
breiros era algo co que, dalgunha
maneira, contabamos. É un sector
de pequeno negocio, un ben cul-
tural obviamente, e teñen unha
parte importate da súa actividade
centrada na venda de libros de

texto, entre o 20 e 0 30 por cento
do seu volume de negocio. Os li-
breiros tamén compiten contra os
descontos das grandes superfi-
cies, e ese si que é un tema im-
portante, pero a gratuidade dos li-
bros é algo que lle afecta  moito á
sociedade e debía ter cabida. Cla-
ro que o sector dos libreiros ten
que ser atendido e, esta mesma
semana vai haber unha reunión
das consellarías de Educación,
Cultura e Industria para analizar
esta problemática cos libreiros.

Algúns din que os libros de-
berían rematar nas casas dos
alumnos.

Neste sistema, os libros deben
durar catro anos porque fican en
depósito nos centros. É certo que
se devolven en boas condicións,
pero de todas as maneiras o pro-
xecto comprende un valor de re-
posición do 10 por cento cada
ano. Tamén, nos casos de 1º e 2º
de primaria non se devolven e son
libros que se van renovar cada ano
porque é materia que considera-
mos funxíbel. E hai un último as-
pecto que tamén me sorprendeu
porque, dende o punto de vista pe-
dagóxico, eu non o contemplaba
así. É o feito de que algúns pais e
mesmo algúns educadores co-
mentan a necesidade de renovar
os libros polo feito de que os
alumnos, para estudar, subliñan as
súas páxinas. Eu non comparto
ese criterio. O libro é un comple-
mento básico e fundamental, pero
non debe ser subliñado. 

En todo o caso, a medida
non ten volta atrás. Ou si?

Neste momento está xa apli-
cada para todo o conxunto de
primaria. Xa o estaba en 2º de
ESO, e quedan tres cursos de
ESO, 1º, 3º e 4º, O compromiso
é que, ao fin dos catro anos des-
te mandato, a gratuidade estea
totalmente aplicada. Dependen-
do dos orzamentos, igual chega-
mos antes a conseguila.

Como está resultando a volta
ao cole? Como deixaron as cou-
sas os anteriores gobernantes?

En principio atopamos un co-
mezo de curso que, dende o punto
de vista organizativo, é correcto. A
asignación de profesores, as vacan-
tes, etc. están resoltas de maneira
satisfactoria. As obras que se aco-
meten, salvo excepcións, durante o
período vacacional, na maior parte
dos centros, están practicamente
rematadas, aínda que nalgúns cen-
tros aínda hai obras. No que toca a
profesores e infraestruturas bási-
cas, a situación tamén quedou ben.
O que máis nos pode preocupar
son os elevados compromisos or-
zamentarios que nos deixou o go-
berno anterior e que visibelmente
deixan pouca marxe para opcións
innovadoras. Pero tamén hai un
compromiso do goberno galego de
incrementar até un 20 por cento
dos fondo destinados a educación.

Como lle vai co ensino pri-
vado?

Por agora, é unha relación cur-
ta. Tivemos unha única reunión

coas tres principais patronais da
privada concertada, porque a pri-
vada-privada ten que seguir unha
serie de controis pero non recibe
fondos do goberno galego. A reu-
nión con esas tres patronais, a de
concertados non confesionais, a de
confesionais e a de cooperativas, a
raíz dunhas declaracións feitas
dende a Consellaría, no sentido de
revisar os concertos, serviu para
aclarar que non se trataba de re-
cortar senón de revisar os grandes
compromisos adquiridos do go-
berno anterior. En xullo publicou-
se a orde dos concertos para o en-
sino obrigatorio, estabelecendo
unha vixencia de catro anos. O que
nós vemos é que, en setembro, o
30 por cento do alumnado que re-
colle a privada, tiña que comenzar
as clases e os profesores tiñan que
cobrar as nóminas, pero tiñamos a
obriga de revisar todo isto antes de
ordenalo. O que atopamos foi que,
no caso do ensino obrigatorio, non
houbo ningún incremento signifi-
cativo respecto a anos anteriores,
mesmo hai un pequeno descenso,
e durante os últimos 12 anos non
houbo grandes variacións. No ca-
so do ensino non obrigatorio, o
que vai dos tres a seis anos, a si-
tuación é distinta. Primeiro no to-
cante a compromisos. Neste ensi-
no asinábase un concerto só para o
presente curso académico, 2005-
2006, e para os seguintes o que es-
tá publicado é un acordo que mar-
ca os máximos a que se pode che-
gar, sen fixar número de unidades
nin mínimos. A nosa idea é traba-
llar para que o ensino público ofre-
za o maior número de aulas de tres
a seis anos en mellores condicións.
A día de hoxe, é difícil analizar cal
vai ser o número de aulas que se
vai poder ofertar. Temos a obriga
de comprobar que se cumpren as
ratios, número de alumnos por au-
la, admisión de alumnos con di-
versidade, alumnos emigrantes,
alumnos con dificultades, etc. Isto
vale tanto para a pública como a
privada, e debe darse tamén unha
igualdade entre sexos. Hai algúns
colexios que poden ter só alumnos
dun sexo ou doutro e iso non é
constitucional. Polo tanto, nestes
piares básico, imos ser moi cuida-
dosos e moi estrictos, e así llo tras-
ladamos ás patronais e elas están
de acordo. A nosa responsabilida-
de é comprobar que se cumpre a
lexislación e, nos casos nos que as
ratios non sexan axeitadas, é onde
temos capacidade para rescindir
certos concertos.

Algúns sectores do profeso-
rado e da política galega ven en
vostede unha persoa pouco com-
prometida coa promoción do
idioma galego. Que responde?

Pois que hai un pacto pola
normalización lingüística que foi
firmado por unanimidade no
Parlamento e que constitúe unha
base moi sólida para promover o
galego. Eu, loxicamente, somé-
tome con moito gusto á aplica-
ción dese plano. Por outro lado,
coido que se avanza progresiva-
mente nos colexios. É certo que
hai algunhas demandas, pero a
responsabilidade da Consellaría
en aplicar políticas activas, para
que se expliquen materias en lin-
gua galega, non se vai esquecer
nunca. O obxectivo dese 50 por
cento que marca o plano tamén é
ben visto por Educación. Que
ninguén poña en dúbida que es-
tou a favor do desenvolvemento
social e da vixencia do galego.♦
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Laura Sánchez Piñón
‘Os libros de texto deben ser de balde

para todos os estudantes, teñan a renda que teñan’
PERFECTO CONDE

Laura Sánchez Piñón (Buenos Aires, 1954) é catedrática de Xenética no campus de Lugo
da Universidade de Santiago. Estréase na vida política como conselleira de Educación,
nomeada polo PSdeG-PSOE. Ten diante de si un longo curso que acaba de comenzar.

P. CONDE
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Financiamento
sanitario
CARLOS AYMERICH

No acordo asinado entre BNG e PSdeG-PSOE afírmase
que existe un déficit estrutural de Galiza en materia de
sanidade, educación, emprego e infraestruturas e que se-
rá tarefa primordial do novo goberno galego abrir nego-
ciacións co goberno español con vistas a saldalo. Xa que
logo ambos e dous coincidimos no diagnóstico: a sanida-
de galega padece un déficit crónico, estrutural e, para
alén da má xestión dos sucesivos gobernos do PP no no-
so país, as causas hai que ir buscalas a Madrid: a infra-

valoración dos medios e ser-
vizos transferidos en 1990 e a
insuficiencia do sistema de fi-
nanciamento que PP e PSOE
pactaron en 2001.

A sanidade pública ten, a
día de hoxe, unha débeda su-
perior aos 320 millóns de eu-
ros. O gasto sanitario público
é, na Galiza, dos máis baixos
do Estado (apenas 983 euros
por persoa ao ano, 690 de
ponderarmos o impacto do
envellecemento poboacional), cando o gasto sanitario es-
pañol é dos máis baixos da UE: apenas o 5,4% do PIB,
fronte ao 8,6% da Alemaña. E seguen existindo deficien-
cias flagrantes –en atención primaria, listas de espera, sa-
úde mental…– no que atines á calidade asistencial. 

Neste contexto, a proposta feita polo goberno espa-
ñol e debatida na Conferencia de Presidentes e no Con-
sello de Política Fiscal e Financeira segue a ser insatis-
factoria porque non colma as expectativas de Galiza:

segue sen se contemplar a
dispersión poboacional co-
mo criterio para o reparto
dos fondos (na Galiza conta-
mos con 382 centros sanita-
rios públicos, o 13% do total
estatal) e non pondera sufi-
cientemente o envellece-
mento. Séguese financiando
con impostos indirectos, cun
claro efecto regresivo. Mes-
mo a pesar das sucesivas su-
bas, os 103 millóns de euros

que Galiza vai recibir anualmente non chegan para sal-
dar os déficits acumulados e mellorar a calidade e as
prestacións da nosa sanidade pública.

E, sobretodo, a proposta parte de dúas premisas fal-
sas: que non é necesario incrementar o esforzo investi-
dor na sanidade pública e que os déficits do sistema
responden en exclusiva a unha má xestión autonómica
frente á que o Estado, que non tiña obriga ningunha, se
ve na obriga de reaxer inxectando cartos. Dúas premi-

sas falsas e con perniciosos
efectos práticos: os déficits que
se produzan no sucesivo terán
que ser asumidos polas comu-
nidades autónomas, recargando
–máis– o imposto sobre hidro-
carburos e as taxas que gravan
a matriculación de vehículos a
motor e o consumo de electrici-
dade.

E, nestes termos e con estas
consecuencias, a proposta non
pode ser avalada polo BNG.
Nin tampouco debería ser ava-
lada polo presidente dun go-
berno que pactou, como posi-
ción conxunta, a necesidade de
revisar o sistema actual, de in-
troducir o criterio da disper-
sión poboacional, incrementar
o peso relativo do criterio de
envellecemento e que o Estado
salde o déficit da sanidade ga-
lega. Porque así o acordamos e
porque, ao fin, foron decisións
estatais (fixación do prezo dos
medicamentos, lei de cohesión
sanitaria, transferencias) as
que, fundamentalmente, o ori-
xinaron.♦

‘Esta proposta non debería ser
avalada polo presidente dun goberno

que pactou, como posición
conxunta, a necesidade de revisar o

sistema actual”

Pruídos
LOIS DIÉGUEZ

Á parte da clara ideoloxía liberadora, o nacionalismo distin-
guiuse historicamente polo respecto, a participación e a demo-
cracia interna que gobernaron a súa vida. Nos momentos bos e
nos maos. E nesa historia –na súa construción e desenvolve-
mento–, traballaron moitísimos galegos e galegas. Son bandei-
ra, por tanto, imprescindíbel, necesaria, pois reflicten tamén un
modelo que o nacionalismo quere introducir na propia socieda-
de. O respecto, a participación e a democracia son tres piares,
neste preciso momento, fundamentais para o traballo, a ilusión
e a colectivización da política. Gobernar é iso. Avanzar para os
cambios é iso. Distribuír funcións é iso. Sempre o colectivo, o
corpo, terá voz se queremos que a idea e o cambio funcionen en
bloque. As tentacións personalizadas ou de grupo de presión que
vaian contra os criterios xa asentados poden facer estoupar a
bomba que nuns poucos días estrague a magna obra construída
por eses milleiros de persoas. Porque elas non poden ficar mu-
das nun repente, acordoadas baixo intereses espurios, sometidas
a caprichos e incompetencias, ou mesmo sentirse desprezadas.
De ser así, o gran capital da esperanza galega ficaría esnaquiza-
do, e o noso pobo devorado outra vez pola lagosta.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS
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A. EIRÉ
O presidente Emilio Pérez Tou-
riño pronunciouse a prol da fu-
sión de Caixanova e Caixa Gali-
cia. A súa declaración producía-
se no contexto de que unha gran
caixa, a catalá, tenta tomar po-
sicionamentos maioritarios nun
sector estratéxico, o enerxético.

O presidente galego devece
por ter un sector bancario na
Galiza que puidese cumprir
idéntico papel que o catalán.
Pero, ademais, o presidente
deu outra razón: a fusión entre
as dúas caixas permitiría rema-

tar coa dualidade norte-sur na
que vive Galiza.

É precisamente esa dualida-
de, que alentan algúns, mesmo
en termos políticos, o que non
só alerta, senón que causa preo-
cupación cando se fala dunha
posíbel fusión das dúas caixas.

Nas caixas galegas non só
existe unha dualidade, compe-
tencia, que traspasou as frontei-
ras ficticias norte-sur ou A Co-
ruña-Vigo, e se estendeu a toda
Galiza, senón dúas maneiras de
enfocar tanto a xestión de cada
caixa como as apostas económi-
cas. (Algúns van máis alá e fa-

lan de diferentes visións de Ga-
liza). Unha Caixanova máis pe-
gada o país e unha Caixa Gali-
cia que se move moito mellor
no mercado interbancario e nos
investimentos exteriores.

A proposta de Touriño pro-
dúcese logo de que o papel das
caixas e a súa relación co gober-
no fose un dos temas estrelas
mediaticamente na negociación
entre nacionalistas e socialistas.
Uns nacionalistas que sempre
defenderon unha maior implica-
ción das caixas na economía re-
al de Galiza como ten teorizado
Xosé Manuel Beiras.

Non hai que esquecer, tam-
pouco, que no horizonte está o
relevo de Xulio Fernández
Gaioso á fronte de Caixanova
e de que a política de Xosé
Luís Méndez en Caixa Galicia
está cada vez a ser máis con-
testado tanto interna como
externamente. A declaración
de Pérez Touriño prodúcese
precisamente dous días des-
pois de que chegase ás súas
mans un dossier denunciando
presuntas irregularidades de
Méndez e a súa familia.

Fose a motivación princi-
pal de Touriño por a necesida-

de da fusión sobre da mesa, ou
sendo unicamente unha refle-
xión en público, o certo é que a
declaración causou un impor-
tante remuíño tanto nos círcu-
los económicos como políti-
cos. É así que as explicación
de que non se ía intevir desde a
Xunta na estratexia das caixas
se sucederon tanto por parte
dos socialistas coma dos na-
cionalistas. A última, e non por
iso menos contundente, a do
conselleiro da Presidencia,
Xosé Luís Méndez Romeu, ao
que moitos lle atribúen a repre-
sentación do lobby coruñés.♦

A fusión das caixas levanta un remuíño

Na resposta a unha pregunta feita
no Congreso polo deputado do
BNG Francisco Rodríguez, o go-
berno central recoñece que do Eixo
Atlántico, que ten unha lonxitude
de 158,70 quilómetros, están en
servizo 27,90 km; en obra 43 Km;
en proxecto 54,5 km e 33,3 en es-
tudo informativo pendente da de-
claración de impacto ambiental”.
No 2005, a dous anos do prazo fi-
nal de execución, só se licitaron 21
quilómetros, segundo o goberno

central. En concreto, trátase dos
tramos de Ordes-Queixas, Cerce-
da-Meirama e Meirama-Bregua.
“Está previsto licitar cando rema-
ten os proxectos, os tramos Uxes-
Pocomaco e Pocomaco-San Cris-
tovo. Estes catro últimos tramos
suman un total de 21 quilómetros”.

O investimento total necesa-
rio podería ser aínda maior do
previsto, segundo a resposta do
goberno, “porque non se coñecen
aínda cales son os tramos que

compoñen o Eixo Atlántico de
Alta Velocidade”. Francisco Ro-
dríguez xa expresou as súas dúbi-
das de que “se cumpran os pra-
zos, á vista de que só unha peque-
na parte están en construción”.

Entre as denuncias que fai o
BNG nas súas preguntas parla-
mentarias figuran a ubicación
dalgunhas estacións como Or-
des, Padrón ou Pontecesures que
“ao estaren afastadas das vilas
fan que sexan pouco funcionais
para o tráfico de viaxeiros”. Ade-
mais, tamén interpelaron ao go-
berno central no tocante a unha
posíbel conexión ferroviaria con
Lavacolla, seguindo o modelo
máis racional que impera en gran
parte dos aeroportos do Estado.
O executivo, na súa resposta, si-
nala que “polo de agora non hai
ningunha decisión tomada”. 

Os nacionalistas amosaron a
súa preocupación polo futuro
que terán as vías actuais. Segun-
do o BNG, moitas delas poderían
aproveitarse como servizo de
cercanías, “que non existe en
Galicia e que podería abaratar o
custo de moitas viaxes”. O go-
berno central respondeu que “os
tramos da liña actual que non se-
xan aproveitados para o Eixo
Atlántico quedarán sen servizo”.

Unha liña que non será
de alta velocidade

Malia chamarse liña de Alta Ve-
locidade do Eixo Atlántico, o
tren que circulará por Galicia só
acadará unha media de 140 qui-
lómetros por hora con locomoto-
ra diésel e 170-180 quilómetros
hora cando estea electrificada a

liña. O Goberno argumenta que
“a velocidade depende das con-
dicións de explotación”. Neste
sentido, sinala que a velocidade
media da liña Madrid-Sevilla é
de 195 quilómetros por hora.

A actual liña do Eixo Atlántico
concentra o 95% do tráfico de via-
xeiros no interior de Galicia e segue
sendo a liña máis rendíbel de Espa-
ña, malia a deficiencia do servizo
no que se refire a tempo e a prezos,
en comparación con outras autono-
mías. A obra comezou con atraso
dende un primeiro momento, xa
que se comezou a licitar no 2000,
malia que o goberno central (da-
quela presidido polo PP) asinara un
acordo coa Xunta en 1998. Para
asinar ese convenio, o executivo de
Madrid obrigou ao Goberno galego
a cofinanciar as obras, “algo que só
ocorreu con Galicia”.♦

O trazado, de 159 quilómetros, debería estar rematado no 2007
O tren do Eixo Atlántico non estará listo
até o 2020 se non se aumenta o orzamento

PACO VILABARROS

RUBÉN VALVERDE
A modernización do ferrocarril en Galicia tardaría quince anos
máis do previsto co actual ritmo investidor. Até o de agora, o go-
berno central só gastou 495,73 millóns de euros dende o 1998, dun
orzamento total de 1.003,2 millóns asinados até o 2007, ano no que
debería estar rematado o tramo comprendido entre Vigo e A Co-
ruña. Até o de agora só está executado o 17%. O propio goberno
central desliga do Eixo Atlántico o trazado A Coruña-Ferrol
que “se atopa en fase de redacción dun novo estudo informativo”.



A.E.
Emilio Pérez Touriño semella
ter a última palabra, pero a
moción de censura en Vigo pa-
rece estar cada vez máis perto.
Se en novembro se aprobase o
avance do PXOM, Miguel Ba-
rros podería ser o novo alcal-
de vigués antes de fin de ano.

Non é casualidade que os socia-
listas votasen a prol dunha mo-
ción do BNG que paralizaba un
investimento en obras do conce-
llo vigués de máis de 18 millóns
de euros, como propoñía o go-
berno local, logo de cualificar a
proposta como “unha improvi-
sada pirueta política”.

Tampouco é casualidade que
Xavier Toba, o novo voceiro na-
cionalista no concello, expresa-
se na súa primeira intervención
a “esperanza de que a cidade
conte canto antes cun goberno
mellor”, mostrándose seguro de
que “haberá un novo alcalde”.

Tanto esta votación conxun-
ta como a frase de Toba prodú-
cense logo de intensos contac-
tos nos últimos días entre con-
celleiros nacionalistas e socia-
listas. Desde o BNG faríanlle
chegar ao PSOE a súa disposi-
ción a unha moción de censura,
pero deixándolles claro ao so-
cialistas que terían que ser eles
os que “movesen ficha”. Postu-

ra que, por outra parte, diversos
dirixentes do BNG xa anuncia-
ron tamén publicamente.

Até o de agora, o PSOE re-
xeitaba a moción de censura
por problemas internos, ao non

darse posto de acordo sobre o
candidato á alcaldía. A direc-
ción non confía en Barros por
ser un dos militantes que máis
predicamento ideolóxico ten
dentro do partido. Pérez Touri-

ño, como se ollou nos nome-
amentos do Goberno, prefire
rodearse de persoas cun perfil
político baixo. Barros debería
repetir logo como candidato o
que, unido ao seu cargo orgáni-
co como secretario comarcal do
partido, o converten tamén nun
referente orgánico partidario e
un contrapeso fronte a Francis-
co Vázquez e ao denominado
lobby coruñés.

O propio Barros  introduciu
a pasada semana o debate sobre
a moción de censura no grupo
municipal. A proposta foi rexei-
tada, pero cando a marusía se-
mellaba instalarse no campo de
regatas socialista, a borrasca de-
sapareceu deseguido dos partes
mediaticos diarios que analizan
o acontecer vigués.

Segundo puido saber A Nosa
Terra, as reunións sucedéronse
nestes días entre os principais
actores socialistas. Xosé Blanco
semella que xa decidiu apostar
por unha moción de censura que
impida que o PP se perpetúe na
alcaldía viguesa. Un colabora-
dor do responsábel de organiza-
ción socialista pregúntase “co-
mo imos pedir dentro de 20 me-
ses o voto para unha opción que
avalou o goberno da dereita?”

Iso é o que pensan moitos
cidadáns vigueses que votaron a
prol do cambio. Non entenden

como gobernando a autonomía,
nacionalistas e socialistas dei-
xen nas mans do PP a principal
capital de Galiza cando estas
dúas opcións son maioritarias
tanto en votos como socialmen-
te, afirman. Mesmo naceu unha
asociación para pedir a moción
de censura xa.

Tamén hai forzas económi-
cas que están descontentas coa
actual situación que vive a cida-
de. Pensan, e así llo fixeron che-
gar á cúpula socialista, que ree-
ditar o pacto de goberno en Vi-
go, con Barros de alcalde, sería
a mellor opción para a cidade
nestes momentos.

O perfil de Barros, explica-
do anteriormente, que na direc-
ción do PSOE ollan como ne-
gativo, é o que leva ás forzas
económicas locais a apoiar pre-
cisamente ao número dous da
candidatura socialista. O anun-
cio de Touriño sobre a fusión
das caixas, deulle máis apoios
a Barros.

A última decisión está agora
en mans de Touriño. Mesmo as
diferenzas entre nacionalistas e
socialistas polo PXOM se están
a suavizar. Que Daniel Pino, un
dos redactores do proxecto, se-
xa agora director xeral na Xun-
ta non pode ser unha cuestión
sen importancia para o presi-
dente galego.♦
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A última chave
MIGUEL BARROS

Hoxe pediume a chave do portal. Esperaba o momento, pe-
ro, coma case sempre, sorprendeume. No me deu un bico,
non utilizou arrumacos. O queixo erguido e o entrecello le-
vemente fruncido anuncian que a determinación vén encher
o oco que deixa a quentura daquel agarimo delicado e
sublime con que nos agasalla aos pais o fillo restebeiro.

Mentres escribo téñoa a miña beira, pero xa non está
comigo. Fíxose grande. Experimento unha estraña
saudade do verán, de seguranza daquel afecto calmo
que, inxenuo, eu sabía que non podía ser duradeiro. No
verán cumpriu os anos. Apenas ocorreu nada, pero os
efectos do cambio experiméntoos agora no outono coma
un culatazo seco e violento: Quero a chave do portal!
Non se trata dun favor, senón dunha decisión.

Comeza o outona da vida cando descubrimos a

madurez do vástago restebeiro. Ese intre no que os pais
despiden con alivio a última adolescencia pero que
igualmente albiscan con inquietude o abismo da soidade
e a inseguranza.

A reflexión dun futuro en soidade ofrece motivos
para poucas esperanzas. A consolación da filosofía e o
desenvolvemento apresurado das habelencias para
soportar a penunbra da vida son en todo caso
eufemismos piadosos da propia capacidade de
autoengano.

Nada nos pode compensar. O monólogo interno non
para de ser un recurso amargo da propia resignación.
Maduramos para soportar o abandono dos afectos, pero
a lucidez da razón cóbrenos o sacrificio interno das
renuncias do amor, da admiración dos nenos, da
conciencia das nosas limitacións. Tristeiro espero o que
nos queda por camiñar padecendo sempre as
conclusións da intelixencia, sen auxilio da emoción que
sempre esperta en nós a esperanza.

Pero nada nos pode remediar o abandono. O
protagonismo que un lle proporciona á admiración dos
nenos desaparece na medida en que se fan grandes.

Primeiro discuten as nosas verdades, despois
cuestionan os nosos valores, logo desafían a nosa
autoridade e no intre de acadar a súa propia afirmación

vital, despréndense dos nosos afectos. Novos heroes
aparecen nas súas vidas, ídolos de barro somos
expatriados dos corazóns que amamos.

No gume frío da nosa soidade sen querer, ancorados
na lembranza do pasado axustamos contas coa acordan-
za dorosa dos agarimos esquivados, de bicos que non
demos, de palabras doces que non pronunciamos, de ou-
vidos que xa non escoitan.

A escaleira da vida empínase a medida que a
sufrimos. Cando máis precisamos da forza temos que
acomodarnos á debilidade, cando a seguranza afectiva
había de compensar a febleza física, descubrimos
anonadados a íntima soidade.

Hoxe escribo esta carta de despedida a un heroe de
barro que semellaba Estentor de bronce e non era outra
cousa que reflexo xeneroso da dozura dunha nena. Ago-
ra aspiro tan só a poder admirar a miña heroína. O
derradeiro abismo ao que me asomo será o medo
punxente ao seu fracaso.

No fondo da miña alma baleira queda o bebedizo es-
currido e a emoción sublime dos versos de Darío Xohán
Cabana que a miña nena me lera naquel tempo dourado
no que eu era o seu home.... “Se cando a morte pálida
me apañe / deixo no mundo un pouco de memoria” Eu
quero que o teu nome me acompañe!♦

O PSdeG-PSOE discute un cambio de postura

A moción de censura en Vigo máis perto

RUBÉN VALVERDE
Os independentes do CDI poderí-
an romper en Carballo o acordo
de Goberno asinado no 2003 e
que lle daba a alcaldía ao naciona-
lista Evencio Ferrero. O alcalde
de Carballo desbota polo momen-
to a posibilidade dunha moción de
censura aínda que recoñece que
“estamos ante unha situación difí-
cil”. Segundo o rexedor, “detrás
do anuncio de querer rachar o

pacto de Goberno por parte do
CDI agóchase unha reunión que
mantivo ese partido co PP”. 

Os independentes aseguran
que o seu malestar débese “a
que houbo unha intromisión do
BNG nas áreas asignadas ao
CDI”. Segundo Evencio Ferre-
ro, “esta situación puido terse
producido nalgunha ocasión por-
que nun concello tan pequeno
como Carballo é difícil que uns

non entren en áreas doutros. Hai
moitos temas que son transver-
sais. En calquera caso, esta situa-
ción non é frecuente e non só se
produciu por parte do BNG, se-
nón que os outros partidos que
compoñen o Goberno teñen co-
metido intromisións deste tipo.
De todos os xeitos, este non é un
motivo para rachar o pacto. Os
problemas que se xeren entre os
tres partidos deben arranxarse

dentro do acordo e non fóra”.
O portavoz suplente do PP,

Xoán Carlos Castro, recoñeceu
que houbo reunións entre o PP e
o CDI. Polo momento, o BNG
está intentando manter o acordo
de Goberno. “Tivemos reunións
toda a semana e polo momento
aínda non chegamos a ningún
acordo. De todos os xeitos é po-
sitivo que haxa diálogo. A noticia
de que o CDI quería marchar do

Goberno colleunos por sorpresa
tanto a nós como ao PSOE, que
está a ter unha actitude de lealda-
de total. O CDI sabe que os cida-
dáns non entenderían unha ruptu-
ra xa que até agora o Goberno es-
tá a funcionar ben e nunca houbo
liortas de ningún tipo. Nin tan se-
quera houbo discusión á hora de
aprobar os orzamentos, aspecto
que é inusual dentro da vida mu-
nicipal”, conclúe Ferrero.♦

Pese á postura dos independentes
O BNG agarda manter o goberno de Carballo

Miguel Barros.                                                                          PACO VILABARROS



“A situación pesqueira de Gali-
cia pode agravarse nos vindeiros
anos se o Goberno autónomo
non pon en marcha medidas que
palíen a situa-
ción”, esta é unha
das conclusións
ás que chega o in-
forme da Coordi-
nadora de Con-
frarías afectadas
polo Prestige que
inclúen as de
Noia, Coruña, Fe-
rrol, Aldán, Can-
gas, O Grove,
San Cibrao, A Po-
bra do Caramiñal,
as agrupacións de
mariscadoras de
Baiona, Vilaxoán
e Cabo de Cruz e
a Cooperativa de
armadores de
Moaña, de Cambados e de Pon-
tevedra. Ademais, tamén están
integradas nesta cooperativa as
confrarías de Guipúscoa, Biscaia
e todas as de Asturias agás a de
Avilés. O citado estudo, elabora-
do por técnicos, leva por título
Unha primeira avaliación da
evolución produtiva e dos recur-
sos mariños nas augas galegas
durante o ano 2005, no que ta-
mén se analiza o descenso das
capturas nos anos anteriores.

Segundo o informe, o des-
censo en capturas foi xeneraliza-
do dende novembro do 2002. No
último ano, salientan especies de

baixura de pesca
artesanal ou con
artes menores co-
mo a ameixa fina
(27,3% menos
que no 2004), o
reló ((18,4% me-
nos), o polbo
(46,7% menos), a
lura (48% me-
nos), o camarón
(38% menos), a
faneca (20% me-
nos), o rodaballo
(32% menos) e o
sargo (18,9%
menos). En canto
ás especies de
arrastre, o des-
censo foi xenera-

lizado na facturación, agás no
caso da xarda. As perdas na sar-
diña, o lirio e o xurelo foron su-
periores ao 18%.

O informe elaborado polas
confrarías deixa en evidencia as
declaracións de “normalidade”
feitas públicas pola Consellaría
de Pesca até o de agora. “A ante-
rior consellaría de pesca volveu
utilizar o discurso da normalida-
de, pretendendo obviar a mala
evolución dos nosos recursos

produtivos”, indica o patrón
maior da Confraría de Pescado-
res do Grove, Francisco Iglesias.
A Coordinadora de Confrarías
pediu medidas para recuperar a
produción tras a catástrofe do
Prestige. 

“Xa nun informe elaborado
no 2004 poñiamos de manifes-
to a queda dalgunhas pescarías
de ciclo medio, como por
exemplo o polbo, que xa se po-
día observar claramente a fi-
nais do 2004. Non embargante,
a Consellaría, diante da proxi-
midade das eleccións persistiu
na súa visión positiva da situa-
ción. O máis grave foi non to-
mar as medidas de recupera-
ción e precaución como reco-
mendaron no seu día multitude
de institucións e organizacións,
incluída a propia Comisión Eu-
ropea no informe Sterckx”, si-
nalan as confrarías.

A mostra da mala situación
dos recursos mariños tras o Pres-
tige queda patente en que tras a
apertura do período de reclama-
ción levada a cabo polo novo
Goberno central no 2004, rexis-
tráronse máis de 20.000 deman-
das no sector pesqueiro galego.
Destas, 10.000 reclamacións fo-
ron xestionadas pola Coordina-
dora de Confrarías cun valor to-
tal de 17 millóns de euros. “A si-
tuación este ano é peor aínda”,
segundo declaran as confrarías.
As causas, segundo a Coordina-
dora, débense a que “para pre-
tender dar unha imaxe momentá-
nea de abundancia, o Goberno
galego abriu a man ás capturas.
Foi un erro grave que provocou
o agravamento dos efectos da
contaminación, tal e como se es-
tá a demostrar no 2005”.♦
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A Coordenadora de Confrarías pide medidas para recuperar a produción

As perdas na pesca
polo Prestige superan os 136 millóns de euros

RUBÉN VALVERDE
As perdas directas pola catástrofe do Prestige ascenden a 136 mi-
llóns de euros dende o 2002. Así o reflicte un informe elaborado
pola Coordinadora de Confrarías danadas polo Prestige. Segun-
do este informe, o volume de peixe e marisco capturado dende o
2002 descendeu en máis de 127 toneladas. Nos oito primeiros me-
ses do 2005 as perdas ascenderon a 40,6 millóns de euros, o que
supón un 26,9% menos que no mesmo periódo do 2004. En volu-
me de capturas, foron desembarcadas 33 toneladas menos, que re-
presentan un 28,5% menos que nos mesmos meses do ano anterior.

O propio Consello Económico
e Social, nun recente informe
sobre a situación da pesca ad-
vertía de que “a pesca segue
sendo un sector de gran impor-
tancia para o desenvolvemento
económico e social de Gali-
cia”. Esta importancia, segun-
do o CES, queda demostrada
en que “a flota pesqueira gale-
ga representa case a metade da
española (48,9%). A flota pes-
queira está ligada a toda a es-
trutura económica e social de
toda a costa galega e está loca-
lizada en 79 portos. Máis do
20% da poboación ocupada en
20 concellos de Galicia depen-
de directamente do sector pes-
queiro, acadando nalgún deles
o 43% da poboación ocupada.
En 33 concellos a poboación
ocupada é de máis do 10% e

en 42 concellos supera o 5%”. 
Ademais, o CES pon de

manifesto outros datos que po-
ñen de relevo a importancia de
manter os niveis de pesca co-
mo son que o 82,2% da pobo-
ación ocupada ten entre 25 e
54 anos (idade de manter unha
familia). A poboación afiliada
ao réxime especial dos traba-
lladores do mar en Galicia re-
presenta o 40% do total do Es-
tado. E, sobre todo, en Galicia
localízase o 56% do volume de
peixe desembarcado no con-
xunto do Estado. Unha cifra
que antes do Prestige superaba
o 65%. A pesca, ademais, xa é
o segundo sector exportador
de Galicia e trátase, segundo o
CES, dun sector no que parti-
cipan de xeito relevante outras
49 actividades económicas.♦

A pesca, segundo sector
exportador

PACO VILABARROS

O Consello Económico e Social
(Ces) elaborara un estudo anterior
no que cuantificaba os danos nos
anos 2002 e 2003 en 73,7 millóns
de euros. O estudo elaborado po-
las confrarías sinala que durante
eses dous anos as perdas ascende-
ron a 71,9 millóns de euros. Na-
quel estudo sobre as consecuen-
cias económicas do Prestige, o or-
ganismo autónomo advertía que
de xeito directo, sobre os sectores
produtivos da pesca e do maris-
queo, a perda de facturación ía
abalar entre un 14 e un 28% e en-
tre un 5 e un 7% na acuicultura.
“Perdas de facturación que levan
consigo semellantes impactos en
valor engadido, do 75% en cifras
estimadas, pero que amplifican
nun 80% suplementario o efecto
no conxunto da economía como
perdas en transformación, comer-
cialización e compras asociadas a
produtos deixados de producir”.

A análise sobre as consecuen-
cias económicas do Prestige vis-

tas polo CES, poñían de manifes-
to a “necesidade de que as admi-
nistracións fixesen gastos paliati-
vos para mellorar unha situación
que podía ir a peor”. Segundo os
datos achegados pola Coordena-
dora de Confrarías “os resultados
dos primeiros oito meses do 2005
son malos, pois non existe unha
recuperación produtiva real res-
pecto das capturas normais das
pescarías e a estes problemas hai
que engadir os problemas de co-
mercialización, a caída dos pre-
zos de primeira venda e os pro-
blemas graves rexistrados na pes-
caría da cigala na plataforma das
augas de Galicia. Ademais, cóm-
pre reseñar os problemas de pou-
ca existencia de sardiña grande,
se dúbida relacionada cos malos
recrutamento despois do Presti-
ge, e que se solucionou, provisio-
nalmente, incrementando as co-
tas de sardiña pequena e media.
Esta solución orixinará proble-
mas nos vindeiros anos”.

Reivindicacións de futuro

As importantes perdas rexistra-
das nos últimos anos levaron a
que a Coordenadora de Confra-
rías denuncie que “é necesario
aceptar dunha vez a realidade
dos efectos da contaminación
do Prestige nos recursos mari-
ños e as súas consecuencias
económicas e produtivas”. Por
este motivo, as confrarías reu-
niranse cos sindicatos e coa
Plataforma Nunca Máis para
tomar medidas conxuntas en
tres terreos fundamentais. En
primeiro lugar, “a creación de
programas de recuperación e
xestión axeitados para os nosos
recursos mariños afectados”. O
segundo aspecto estaría rela-
cionado “co cobro das reclama-
cións dos afectados polas per-
das do ano 2004”. A terceira
reivindicación é “que se cubran
as perdas que se están a orixi-
nar no 2005”.♦

O diagnóstico coincide
co do Consello Económico e Social

‘O informe
elaborado polas
confrarías deixa en
evidencia as
declaracións de
“normalidade”
feitas públicas pola
Consellaría de Pesca
até agora”

Avaliación das perdas segundo a Coordenadora de Confrarías

Ano Produtivas Económicas
(en Tm) (en millóns de euros)

2002 22,57 40,15
2003 36,19 31,83
2004 35,33 23,76
2005 32,95 40,58

Total 127 136



Alá polo século XVII, John Loc-
ke, na súa Carta sobre a toleran-
cia, quixo deixar clara a separa-
ción dos poderes da Igrexa e
máis do Estado.

Locke separou ambos os es-
pazos considerando que o feito
de ser membro dunha igrexa é
unha cuestión de tipo voluntario:
cada individuo asociarase á igre-
xa que queira mentres que o Es-
tado manterase sempre nunha
posición neutral, sen impor un-
has ou outras crenzas.

Dende aquela até hoxe pa-
sou ben de tempo; e houbo cou-
sas que mudaron, seguro. Pero
noutras cuestións non cabe dicir
o mesmo.

Pasaron séculos, e pasaron ta-
mén acontecementos; avanzouse
en cuestións de tipo político e
doutra índole. Pero, sorpren-
dentemente, nas relacións Esta-
do/ Igrexa, no Estado español,
seguimos a vivir unha situación
un tanto obsoleta e prehistórica.

Imaxino que é doado decatar-
se de que a disociación do ámbito
do político e do ámbito da igrexa
é unha separación que resulta evi-
dente a estas alturas de século.

Dun lado temos o ámbito do
político; lado polo cal se vai de-
cantar o Estado que, como di
Locke, é: “unha sociedade de
homes constituída só para pro-
curar, preservar e facer avanzar
os seus propios intereses de ín-
dole civil.”(1)

De índole civil; aínda que ta-
mén político-social, polo que é
claro, pois, que estes asuntos dos
que se ocupa o Estado son os que
atinxen á saúde, á educación, ...
pero nunca a aquilo que teña que
ver coa fe ou coas crenzas máis
persoais de cada quen. Todo isto
que teña relación con Deus per-
tence á esfera do privado ou do
individual e, sendo cuestións de
convencemento persoal, non po-
derá intervir nelas ninguén alleo
a cada quen.

O caso do Estado español re-
sulta curioso: á hora de elaborar
a súa Constitución, vixente na
actualidade, pro-
clámase como un
estado aconfesio-
nal; e aí é onde
xorden os proble-
mas que hoxe nos
afectan dun xeito
directo e realmen-
te preocupante.

O feito de ter-
se declarado co-
mo aconfesional
(no canto de laico)
é o que permite á
igrexa católica (a
maioritaria neste
país) sentirse “do-
na e señora” dun
terreo no que non
lle corresponde
intervir.

Nin dicir ten que a igrexa,
aquí foi sempre unha igrexa
(agás excepcións minoritarias,

que as hai) de dereitas e reaccio-
naria, co cal, á hora de intervir
en cuestións meramente políti-

cas o seu posi-
cionamento su-
pón  sempre un-
ha interferencia
para o estado.
Así vén sendo ao
longo da historia
que, ao fin e ao
cabo, é quen
mostra os feitos
tal e como foron. 

Con botar só
unha ollada ao
noso pasado máis
recente podemos
ver que a igrexa
católica, aínda
postulando unha
relixión de apoio
aos pobres, nun-
ca se posicionou

(na súa maioría) a favor deles; o
seu apoio foi, sempre, para quen
mellor lle podía ir de cara aos
seus intereses.

Tras a transición, e tendo en
conta como foi levada a cabo, á
igrexa non lle foron cortadas as
súas ás; máis ben saíu fortalecida
para, dende aí até hoxe, ir au-
mentando o seu poder, co atreve-
mento de entrometerse en terreos
que non lle atinxen.

Se casar ou non de branco
son opcións totalmente lícitas, ta-
mén o son vivir en parella, casar
dúas persoas do mesmo sexo ou,
se cadra, como facía Dióxenes,
vivir só no interior dun bocoi.

Se vivimos nun país libre e
igual (principio este segundo que
considero primordial), cada quen
pode escoller a opción que máis
lle guste ou a que vaia máis acor-
de cos seus principios, tendo to-
dos e todas os mesmos dereitos e,
por  suposto, os mesmos deberes.

En todo este “problema” que
se está a montar a curia católica,
hai un absurdo; e é que, aquí nin-
guén obriga a ninguén a casar
con outro ou outra do seu mesmo
sexo; soamente se está a dar
igualdade de oportunidades a di-
ferentes opcións persoais, permi-
tindo que aquel que queira casar
de traxe e de rabos ou de velo
branco poida facelo. 

Pero permitindo tamén, que
aqueles que queiran vivir en
igualdade de condicións que o
resto, tamén teñan a posibilida-
de de facelo; e isto é o que lle
custa entender a esa organiza-
ción xerárquica e estamental na
que a igualdade, principio enar-
borado xa, alá polo século
XVIII, na Revolución francesa,
brilla pola súa ausencia.

Se ben é certo que tras o
cambio de goberno, e despois
dun ano, a situación mudou  sig-
nificativamente (polo menos xa
non escoitamos ese discurso
agresivo permanente de José
María Aznar); tamén creo que,
quizais hai certos asuntos nos
que non se dá atrevido a poñer o
dedo dun xeito firme.

A igrexa é unha institución á
que cada un decide ou non per-
tencer de xeito individual, se-

gundo o seu convencemento e as
súas crenzas. Polo tanto, a súa
opinión (dereito do cal, por su-
posto, poden facer uso) irá diri-
xida aos seus fieis, pero non a to-
das esas persoas que non partici-
pamos do seu punto de vista.

Quero dicir pois, que a igre-
xa, como colectivo, pode opinar
pero a súa opinión é unha máis
(igual que o é a miña); teñen que
entender que a súa non é unha
posición privilexiada e que non
poden impor o seu parecer.

Opinar, si; impor ou conside-
rarse superiores, non.

Por iso, a igrexa pode opinar,
pero nunca debe ser ela quen de-
cida que as vodas dun colectivo
que constitúe parte da cidadanía
do país, non son lícitas; que a
materia de relixión “católica”
non poida ser retirada do currícu-
lo escolar porque, entón, montan
en cólera; ou que se opoñan ao
dereito que temos as mulleres pa-
ra abortar ou non (cando, parado-
xalmente, a igrexa católica segue
a respostar, a estas alturas de sé-
culo, a uns esquemas patriarcais).

E chegados a este punto me
pregunto: até que punto o estado
(que se ocupa do político e do
social) debe financiar unha insti-
tución que se refire á parte máis
privada da persoa? 

O estado ocúpase dos inte-
reses civís que como Locke
considera “son a vida, a liber-
dade, a saúde, o descanso do
corpo e a posesión de cousas
externas...”(2); mentres que nas
cuestións de relixión ou de
conciencia non entra.

Vemos, polo tanto, que Loc-
ke deslindou, xa daquela, as
cuestións de conciencia e reli-
xión do eido estatal; ao estado
non lle atinxe entrometerse nese
aspecto que pertence á liberdade
individual de cada quen.

Tras a Revolución Francesa
coa igualdade como principio
enarborado se acadan uns derei-
tos políticos e sociais  que van ir
evoluíndo ao longo da historia
até os nosos tempos. Froito da
igualdade, todos temos os mes-
mos dereitos; entre estes, está re-
collido o dereito a contraer ma-
trimonio. Co cal se todos somos
iguais, quen o desexe poderá ca-
sar con independencia da súa
elección ou ideal.

Así, conceder a igualdade de
dereitos para toda a cidadanía
está a ser só un pequeno paso
para andar o camiño; un camiño
do que non se albisca aínda o fin
e do que queda moito por perco-
rrer, pero no que Locke colocou
xa, no século XVII, unha peque-
na pedra para comezar a andar
ao proclamar que: “todo o poder
do goberno civil refírese só aos
intereses civís dos homes [e das
mulleres, engado eu], limítase
ao coidado das cousas deste
mundo e nada ten que ver co
mundo vindeiro.”(3)♦

(1) Locke, J. Carta sobre la  toleran-
cia, Tecnos, Madrid, 2002,  (páx. 8).

(2) Ibidem (páx. 8).
(3) Ibidem  (páx. 12-13).
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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 que a COPE, 242.000
máis que a 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 igrexa e as vodas homosexuais

Cando John Locke fala no século XXI
MARÍA BRAÑAS COSTAS

‘Se casar ou non
de branco son

opcións totalmente
lícitas, tamén o son
vivir en parella e

casar dúas persoas
do mesmo sexo”



H. VIXANDE
No recinto feiral de Fexdega en
Vilagarcía, do 13 ao 15 de abril
tivo lugar a I Feira Internacional
de Acuicultura nun contexto
de procura de novos sistemas
de cría de mexillón que permi-
tan aumentar a produtividade.

Son as bateas un sistema de pro-
dución de mexillóns que non dá
máis de si? Se cadra non hai un-
ha resposta drástica, pero a insta-
lación de novas plataformas non
ten cabida por falta de espazo e o
aumento da produción tampouco
conta con perspectivas porque
cada mexilloeira pode ocupar
unha superficie máxima de cin-
cocentos metros cadrados e con-
tar cun número non superior a
cincocentas cordas de, como
moito, doce metros de longo.

Con esta interrogante cele-
brouse Acui 2005, a I Feira Inter-
nacional de Acuicultura de Galiza,
que tivo lugar no recinto feiral de
Fexdega, en Vilagarcía. En Acui
2005 numerosas empresas exhibi-
ron novos sistemas de produción,
ben porque representaban unha in-
novación tecnolóxica, ben porque
non se coñecían no noso país.

A batea circular de materiais
plásticos ou a plataforma mergu-
llábel son algunhas das novas con-
tribucións a esta industria que se
deron a coñecer nos últimos tem-
pos e que estiveron presentes en
Fexdega como presentacións es-
trela. O obxectivo: saírse das au-
gas interiores e ocupar a alta mar,
unha zona aínda por explotar que
permitiría un crecemento especta-
cular da produción e do número de
unidades. Un problema: o elevado
custo de investimento de cada no-
va batea, con independencia do
modelo que se empregue.

Fronte a estes modelos, ta-
mén se presentou outro que é
descoñecido no noso país pero
que se emprega con éxito noutras
latitudes desde hai trinta e cinco
anos. Trátase do sistema de liña
longa (coñecido en inglés como
long line). En suma, este proce-
demento consiste en tender dúas
liñas paralelas de cordas unidas
por boias que as sustentan. Nas
dúas liñas principais colgan cor-
das de até doce metros de lonxi-
tude onde se crían os mexillóns.
O obxectivo: aumentar a calidade
de produción, estendendo as po-
sibilidades a alta mar. Un proble-
ma: non é legal en Galiza.

Melloras do sistema

“Este sistema permite mecanizar
mellor o proceso de recollida sen
ter que saír do barco, é moito
máis produtivo, resulta moito
máis económico que calquera
batea, incrementa a calidade do
mexillón porque mellora a distri-
bución da cría nas cordas e pro-
porciona un tamaño estábel, o
que implica unha distribución
máis fácil”, explica Sam Smit ao
glosar as bondades deste proce-
demento. Sam é o director técni-
co da empresa holandesa Fran-
ken, que representa en Europa a
Donaghys Industries, unha com-
pañía neocelandesa que fabrica
estas liñas de produción. 

Esta non é a única compañía
que fabrica este sistema; hai máis,
pero en Acui 2005 só estivo pre-
sente ela. “Tampouco tiña sentido
vir antes, esta forma de produción
non está permitida na Galiza e
contamos con que o novo goberno
admita esta posibilidade”, engade
Guy Verbeeck, representante desta
compañía para o Estado español.

O procedemento de cultivo do
mexillón mediante a liña longa
está a estenderse a outras zonas.
Hai empresas galegas que están a
probalo en Portugal, en Andalu-
cía ou nas Canarias. En Holanda,
onde até agora se producía o me-
xillón en terra, implantarase ma-
sivamente este sistema porque o
goberno dese país vai prohibir a
vella forma de produción.

O incremento da produtivida-
de é un favor decisivo con este
procedemento. Hoxe, na Galiza
aínda hai persoal suficiente para a
explotación das bateas, pero a
tendencia é que a medio prazo es-
caseen os traballadores que quei-
ran realizar un labor tan penoso.
Co sistema de liña longa, as nece-
sidades de persoal son menores e
a capacidade de recolección é
moito maior porque non require
recoller corda por corda, pois hai
un tendido continuo. Algunhas
cooperativas de Nova Celandia
empregan incluso un só barco pa-
ra todas as labores, evitando con-
tar con moitas embarcacións de
inferior mecanización.

Mais o problema de produ-
ción non é o único inconvenien-
te co que se atopa a industria o
mexillón no noso país. Hoxe
gran parte da produción está
orientada á industria conserveira
e, cando se vende o bivalvo di-
rectamente aos consumidores, o
produto está pouco elaborado. A
modificación dos hábitos de con-
sumo está a acelerarse e actual-
mente nos mercados cada vez
solicítase máis un produto limpo
e preparado. Eis outro reto: con-
seguir que Galiza non só sexa
unicamente un gran produtor de
mexillón, senón que aumente a
súa calidade para non perder co-
ta de mercado.♦

Os ensinos
de Nova Orleans

MANUEL CAO

A catástrofe orixinada polo furacán Katrina no estado de Lui-
siana e, en particular, na cidade do Nova Orleans, permite ex-
traer certas conclusións sobre o american way of life nos tem-
pos dos neoconservadores da Administración Bush. Tamén é
bon contrapoñelo ao modelo imperante en Europa, criticado
acotío tan alegre como inxustamente. 

O anegamento da cidade de Louis Amstrong foi considerado
unha posibilidade real polas institucións de control de catástrofes
dos EE UU pero non foi seguido das medidas orzamentarias e or-
ganizativas necesarias materializadas no reforzamento dos diques
de protección dunha cidade construída por debaixo do nivel do
mar, na prohibición de novas urbanizacións nas áreas pantanosas
próximas e na posta en marcha dun protocolo de actuacións para
o caso dunha catástrofe real como a que se acabou producindo. 

Son varias as razóns que explican o comportamento das auto-
ridades e a situación peor que terceiromundista resultante da xes-
tión penosa pero asumida por unha poboación que acepta os ris-
cos e vantaxes do modelo de capitalismo salvaxe e agresivo im-
perante nos EE UU e que só se cohesiona ante as campañas mili-
tares no exterior e con determinados eventos deportivos e mediá-
ticos dirixidos ao gran público. Os europeos atrapados no desas-
tre quedaban sorprendidos pola reacción duns cidadáns que non
lles reclamaban nada aos políticos mantidos cos seus impostos e
que, aparentemente, deberían velar pola vida e a saúde da colec-
tividade social. Pola contra, os máis ricos escaparon como puide-
ron ou armáronse para protexerse dos máis pobres que, tamén ar-
mados, adicáronse a roubar e arrasar o que tiñan máis a man. Pou-
cos se ocuparon dos feridos, dos mortos, do futuro inmediato do
conxunto da cidade, da evacuación obrigatoria da poboación, da
protección da propiedade colectiva e individual, da restauración
dos servizos básicos, etc. Algo tan simple como os servizos de
protección civil existentes na nosa comunidade autónoma son
institucións revolucionarias nunha sociedade entrenada para a
competición salvaxe, que só sabe atacar e defenderse pero é inca-
paz de colaborar cando un desastre lle afecta ao conxunto da co-
lectividade porque non se lle ocorreu que podía ser necesario con-
tar con institucións públicas que tivesen como misión proporcio-
nar bens e servizos públicos que como di a teoría económica máis
elemental xera externalidades positivas. Velaí unha das causas
que xustifican a intervención do Estado na economía pero, nos
EE UU é precisamente o adelgazamento do Estado e a súa entre-
ga aos lobbies enerxéticos, militares e mediáticos unha das claves
que definen a política da Administración Bush. Nese sentido, non
é estraño que o presidente dos EE UU se desentendese inicial-
mente dun problema que, basicamente, lles afectaba a uns cida-
dáns de Nova Orleans que, por enriba, eran na súa maior parte po-
bres, de raza negra a ademais votaban polos demócratas. Foi a
imaxe transmitida polos medios de comunicación ao resto dos EE
UU e a todo o mundo o que fixo reaccionar tarde e mal ao presi-
dente para tentar fuxir do ridículo internacional e tratar de preser-
var os viveiros de votos nas eleccións do vindeiro ano.  

Son moitos os países que se ven azoutados por desastres na-
turais que probabelmente aumentarán co cambio climático oca-
sionado pola contaminación, pero son apreciábeis as diferenzas
na reacción dos poderes públicos e na autoorganización da socie-
dade debida ao tipo de institucións existentes, ás prioridades en
materia de política económica, ao nivel e características do capi-
tal social existente, etc. No Caribe, o Xapón e moitos outros paí-
ses –tamén, en Europa– abundan as catástrofes é é a liña diviso-
ria na xestión destas o nivel de desenvolvemento dos países. No-
va Orleans é unha cidade pobre nun país rico e por iso a súa si-
tuación parécese máis a Honduras que a California ou Florida.♦

‘É precisamente o adelgazamento
do Estado e a súa entrega aos lobbies

enerxéticos, militares e mediáticos unha
das claves que definen a política da

Administración Bush”
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I Feira Internacional de Acuicultura en FEXDEGA

Novos sistemas de producir
mexillóns para ampliar o
cultivo e mellorar a calidade

Guy Verbeeck e Sam Smit ante un prototipo de sistema de cría do mexillón long line.   A.N.T.
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Hai meses que o intercambio de
xestos entre o goberno español e
o conxunto da esquerda abertza-
le é algo público. Se lembramos
todo o que fixeron ambas as par-
tes, será doado decatarse de que
tanto a etapa máis dura da vio-
lencia como as medidas represi-
vas do tempo do Pacto polas Li-
berdades son cousas do pasado.
Despois de más de dous anos sen
atentados con mortos, o goberno
de José Luis Rodríguez Zapatero
decidiu dar un paso adiante no
Congreso e asinar unha resolu-
ción na que se lle permite ao
Executivo dialogar coa ETA se
esta deixa as armas. Da mesma
maneira, o PSOE fixo a vista
gorda para que o Partido Comu-
nista das Terras Vascas (EHAK)
se puidese presentar ás eleccións
autonómicas, e que así a esquer-
da abertzale tivese un carreiro de
representación institucional. Ta-
mén Batasuna, despois do docu-
mento de Anoeta no que se com-
prometía a “sacar o conflito das
rúas e levalo a unha mesa de ne-
gociación” (frase acuñada por
Gerry Adams eo Sinn Féin) deu
pasos que, por vez primeira na
historia, deixaban entrever que a
política podía pechar as portas
da violencia en Euskadi.

Aínda que a cautela é a que
manda, e a discreción impide co-
ñecer os datos dos contactos que
se manteñen entre ambas as par-
tes, semella ben claro que algo
hai cando Juan José Ibarretxe se
nega a facer declaracións públi-
cas. O lehendakari ten que xogar
o papel de intermediario entre
Batasuna e o goberno, e aí entra a
súa proposta de mesa de partidos
sen exclusións para acordar o al-
manaque do proceso de paz. Un-
ha mesa na que todos parecen dis-
postos a sentar, excepto o PP, que
na súa carreira cara á dereita, se-
gue empeñado en non favorecer
ningún clima de diálogo. María
San Gil, a estas alturas, segue fa-
lando da “derrota do terrorismo”.

Todos os partidos, agás o PP,
coinciden en que estes síntomas
de rexeneración política deixan a

violencia como algo residual. A
chegada do PSOE á Moncloa, o
anuncio do IRA do seu abandono
definitivo das armas, e a irrup-
ción do terrorismo de tinte isla-
mista na escena internacional
poñen a ETA ante a decisión
máis importante da súa sanguen-
ta historia. Os analistas políticos
estaban pendentes este verán da
tradicional campaña contra inte-
reses turísticos, que non se pro-
duciu por vez primeira en déca-
das. A contrapartida foi un rexur-
dir da kale borroka, entendida
por todos como as últimas cole-
tadas da gadoupa sectaria.

Tampouco cesaron todas as
actuacións represivas deseñadas
desde Madrid. Desde que o novo
xuíz estrela, Francisco Grande-
Marlaska, substituto de Garzón,
se sentise tocado pola man da

xustiza máis cega, temos que
lembrar que o maior represen-
tante da esquerda abertzale, Ar-
naldo Otegi, foi enviado á pri-
sión; que EHAK está xa baixo
sospeita tras unha querela da
AVT (coa que a Fiscalía do Esta-
do, causalidade, non estaba de
acordo) e, sen ir máis lonxe, esta
semana pasou pola Audiencia
Nacional española, quedando en
liberdade, un dos referentes do
independentismo vasco, o secre-
tario xeral do sindicato LAB,
Rafa Díez Usabiaga. Un home
caracterizado pola súa influen-
cia, polo seu convencemento de
que o final de violencia debe
chegar, e alguén a quen todos si-
nalan coma un interlocutor indis-
pensábel no proceso.

Podemos dicir que nestas da-
tas os partidos vascos andan nun

momento de “conversas sobre as
conversas”, é dicir, de análise do
procedemento que deben seguir.
Se, finalmente, a ETA, que está
agora mesmo en dúas treguas se-
lectivas (lembremos que unha é
territorial, en Catalunya, e que a
outra é de obxectivos, xa que li-
berou os militantes de PP e
PSOE da ameaza), decide decre-
tar unha tregua total, xa non ha-
berá escusas para comezar un
diálogo aberto que nos encamiñe
ao final deste histórico conflito.

Falta a decisión da ETA, e
falta que os tribunais de excep-
ción españois deixen por uns
meses os seus procesos contra
centos de militantes abertzales
encausados por Garzón na súa
teoría de que “todo é a ETA”. Os
compromisos do PSOE, de Bata-
suna, e sobre todo do lehendaka-
ri e dos partidos do tripartito, pa-
recen serios. A sociedade vasca
está convencida de que esta é a
derradeira oportunidade para to-
da unha xeración que só coñeceu
até agora a violencia no seu país.
Unha irresponsabilidade agora
custaría moi cara. Polo que sabe-
mos, as cousas marchan ben,
moi ben. Os froitos han de che-
gar en breve. Incluso antes do
que pensamos.♦

Agardando a decisión da ETA
DANI ÁLVAREZ

O outono chega a Euskadi coas miradas postas nun ce-
samento da violencia que permita abrir o proceso de paz.

Bilbao

A VOLTA AO COLE ROI CAGIAO

A.N.T.
A presidenta da Comunidade
de Madrid, Esperanza Agui-
rre, situou Catalunya fóra do
“territorio nacional”. Aínda
que máis tarde rectificou, as
súas palabras definen a postu-
ra do PP no caso da OPA hos-
til de Gas Natural a Endesa.

“É unha mala noticia para a Co-
munidade de Madrid que a sede
dunha empresa eléctrica que é
multinacional e que é unha das
grandes empresas españolas mul-
tinacionais se traslade fóra do te-
rritorio nacional”. Así definiu a
postura do goberno madrileño a
súa presidenta, Esperanza Agui-
rre, a respecto da posíbel absor-
ción, por parte da empresa catalá
Gas Natural, de Endesa, nun acto
público, o pasado luns, 12 de se-
tembro, ao que asistiu tamén o vi-
cepresidente do goberno central,
Pedro Solbes.

Despois de tres horas, o gabi-
nete de comunicación da presi-
denta enviou unha nota de rectifi-
cación na que se indicaba que on-
de dixera nacional quería dicir
“rexional”. Mais a treboada políti-

ca xa descargara. José Zaragoza,
secretario de Organización dos
socialistas cataláns, comparou as
palabras de Aguirre coa “kale bo-
rroka” e o deputado socialista no
Congreso, Alfonso Perales, pediu-
lle á presidenta madrileña que
“abandonase a linguaxe da ultra-
dereita”. Desde Iniciativa per Ca-
talunya-Esquerra Unida i Alterna-
tiva, Joan Boada dixo ironicamen-
te que “unha dirixente do PP é a
primeira en proclamar a indepen-
dencia de Catalunya”.

Mais o suposto lapso de Agui-
rre ten unha lectura de fondo que
mantén o PP nunha polémica difí-
cil de asumir. A dirección estatal,
na boca do seu secretario xeral,
Ángel Acebes, e do seu portavoz
parlamentario, Eduardo Zaplana,
insiste en considerar a OPA de Gas
Natural como unha operación de
“desembarco” do tripartito catalán
na industria estatal. “O presidente
do goberno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, actúa de axu-
dante de Pasqual Maragall nunha
operación que pretende facer aba-
lar o centro económico español ca-
ra a Catalunya”, indicou Acebes.
O medo territorial levouno aínda

máis lonxe o deputado popular
Miguel Arias Cañete, que foi mi-
nistro de Agricultura nos tempos
de José María Aznar, ao afirmar
nunha entrevista para a cadea de
radio Cope que había que buscar
algún grupo estranxeiro que “fixe-
se unha contraopa nesta opera-
ción”.

Tivo que ser o líder do PP ca-
talán, Josep Piqué, quen detese es-
ta onda anticatalá dentro das súas
siglas. “Esta é unha operación em-
presarial sen ningún compoñente
territorial”, dixo nunha entrevista
para TVE.

Até o propio presidente do PP,
Mariano Raxoi, debeu intervir
discretamente para pedirlles aos
seus compañeiros que abandona-
sen ese discurso de competencia
Catalunya-Madrid na reubicación
dos oligopolios eléctricos. Raxoi
fora partidario hai anos da fusión
entre Endesa e Iberdrola, negada
finalmente polas autoridades de
defensa da competencia, unha
operación semellante á que agora
se formula –aínda que o acordo
entre ambas as empresas fora ami-
gábel– fortemente criticada, na-
quela altura, polo PSOE.♦

En referencia á OPA de Gas Natural
Esperanza Aguirre lamenta que Endesa
deixe o ‘territorio nacional’

B. LAXE
Galeusca, o pacto que BNG,
CiU e PNV puxeron de novo en
marcha en 1998 a través da De-
claración de Barcelona, vai
moito máis lento que os aconte-
cementos políticos. Nacía da-
quelas, cando a ETA anunciaba
unha tregua, para impulsar a re-
forma do Estado e defender a
plurinacionalidade. Un dos seus
obxectivos era explicarlle esas
ideas ás forzas sociais e políti-
cas de fora das tres nacións que
conforman este pacto.

Na reunión que mantiveron
en Barcelona, cando se fala dun-
ha nova tregua da ETA, a pasa-
da semana volveron incidir nes-
tes obxectivos e decidiron pór
en marcha esa campaña explica-
tiva por toda a xeografía penin-
sular. Queren que no próximo
ano se dea un salto cualitativo.

Tamén se comprometeron a
pór xa en marcha a fundación
Galuescat, como instrumento

para intervir nas ideas a nivel de
Estado, suministrando estudos
políticos e opinións para un de-
bate e confrontación de ideas.

Pero a realidade política é
que o Estatuto catalán xa avan-
za, aínda que sexa toupenean-
do, e que a descualificación no
Estado ante calquera reforma
non semella decrecer. 

BNG, CiU e PNV compro-
metéronse a apoiar no Congre-
so dos Deputados o texto esta-
tutario que aprobe o parlamen-
to catalán. O mesmo farán
cando cheguen os estatutos ga-
lego e vasco.

Aínda así, os integrantes do
Galuesca quixeron deixar claro
que, defendendo estatutos “de
nación” para cada unha das súas
demarcacións e a constitución
dun “Estado plurinacional”, ca-
da país é distinto e, polo tanto,
os estatutos non poden ser mi-
méticos nin no seu contido nin
na súa tramitación.♦

Galeusca fará unha
campaña en defensa
dos novos Estatutos

Artur Mas, Anxo Quintana e Josu Jon Imaz nunha reunión pasada.
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O informe Volcker, relativo á investiga-
ción do caso de corrupción no marco do
programa Petróleo por Alimentos, que
denuncia a tolerancia do Consello de Se-
guridade e dos Estados que integran o or-
ganismo mundial con prácticas que o pro-
pio secretario xeral da ONU, Kofi Annan,
cualificou de vergoñentas, estendeu o seu
manto de sombra sobre o Cumio que se
celebra esta semana en Nova York, con-
vocado para pactar a introdución de cam-
bios diversos nunha entidade claramente
desfasada, tanto en termos xerenciais co-
mo estruturais e políticos para un tempo
que garda cada vez menos paralelismos
co momento de seu nacemento. 

Pero que a ONU é unha organización
que pertence a outra época, que non está
deseñada para o mundo actual e que por
iso mesmo precisa de reformas, podería

ser o único punto de encontro entre os
seus membros. Annan, a quen os ultra-
conservadores dos EE UU, que non cren
na organización, esixen a inmediata de-
misión –o seu man-
dato remata a finais
de 2006–, creou unha
comisión con amplos
poderes para adiantar
propostas que moder-
nizasen a maquinaria
interna, fortalecesen
o seu papel no mane-
xo das crises e asegu-
rasen a un tempo un
reequilibrio no Con-
sello de Seguridade
que reflectise os cambios experimenta-
dos na balanza de poder mundial. Non
obstante, as rivalidades históricas e xeo-

políticas e o empeño en fixar novos
membros permanentes, é dicir, vitalicios
–o cal non deixa de ser moi pouco de-
mocrático– vai dificultar o logro de acor-

dos. A democracia
avanza, din, en todo o
mundo, menos, de ser
así, na organización
mundial por excelen-
cia.

O cumio desta se-
mana foi convocado
inicialmente para tra-
tar do incumprimento
dos Obxectivos do
Milenio –e para en-
tender o mal que vai

basta acceder ao último informe de de-
senvolvemento humano do PNUD–, pe-
ro a reforma promete centrar gran parte

dos debates, sen que as expectativas de
éxito, tanto nun tema como no outro, se-
xan especialmente favorábeis. Os EE
UU, que non investigan a implicación da
súa propia Administración e da empresa
Halliburton no pingüe e tétrico negocio
que supón a guerra do Iraq, clama ao ceo
contra Annan e trata de erixirse en pala-
dín dunha reforma que evite estas practi-
cas. John Bolton, o novo embaixador dos
EE UU ante a ONU, preme para introdu-
cir cambios importantes na declaración
final. Aos conservadores dos EE UU non
lles gusta a ONU en absoluto e preferirí-
an ver o mundo manexado desde Was-
hington, como afirma James Paul, do Fo-
ro de Políticas Globais de Nova York.
Mellorar a eficiencia e acabar coa co-
rrupción é só un discurso formal que
agocha outras intencións.

Até onde a reforma? Probabelmente,
até onde consintan os EE UU, a única su-
perpotencia, que é o principal contri-
buínte e o mais critico con ela, sobre to-
do cando non secunda a cegas as súas
pretensións, por exemplo, a agresión ao
Iraq. Washington non vai aceptar límites
ao seu poder e iso, na práctica, significa
sabotear os procedementos das Nacións
Unidas, onde habería que contar coa opi-
nión dos outros 190 membros. Washing-
ton ten experiencia de abondo en utilizar
unha ONU á carta, mesmo cando reduce
a súa cota para non financiar aqueles
programas ou organismos que non son
do seu agrado, mesmo algúns en aparen-
cia tan inofensivos como o Departamen-
to de Información Pública que explican o
que a ONU está a facer e que obrigou a
pechar en medio mundo. E por desgraza,
así vai seguir sendo, resista ou non An-
nan, mesmo despois do vaticinado fraca-
so deste cumio.♦

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

Reinventar a ONU
XULIO RÍOS

Aquí fóra

‘A democracia avanza,
din, en todo o mundo,

menos, de ser así,
na organización mundial

por excelencia”

Kofi Annan e George Bush.

A.N.T.
O Partido Laborista de Norue-
ga, con Jens Stoltenberg á cabe-
za, gobernará o país escandina-
vo, apoiado no parlamento –no
que conseguiron 88 deputados–
polos seus aliados da Esquerda
Socialista e do Partido Centris-
ta. O centro-esquerda recupera
o poder no país con máis benes-
tar do mundo após varios anos
de goberno de dereita.

O gran perdedor dos comi-
cios do 12 de setembro é o aín-
da primeiro ministro Kjell Mag-
ne Bondevik, da coalición de
centro-dereita, que conseguiu
81 dos 169 escanos. A derrota
confirma a separación entre o
goberno e a poboación, que
considera que non se está apro-
veitando para o ben social a es-
calada de prezos do petróleo.

Noruega está considerado
polas Nacións Unidas como o
país con máis benestar do mun-
do. O investimento público en
saúde, protección social e edu-
cación é a envexa xa non só dos
países con menos recursos se-
nón do seu contorno. Contodo,
Stoltenberg conseguiu apoios
mercé ás súas promesas de au-

mentar os impostos dos máis ri-
cos e repartir a riqueza.

Desde o 2001, as diferen-
zas sociais aumentaron vertixi-
nosamente nun país afeito a
uns mínimos de igualdade moi
altos. Hoxe en día hai un 25
por cento máis de pobres que
hai catro anos.

Este dato contrasta cos in-
gresos pola extracción de pe-
tróleo. O propio Bondevik ad-
mitiu hai dúas semanas que
nunca tantos cartos entraran
nas arcas públicas. “Se o cru
segue a subir, teremos un su-
perávit inédito na historia fi-
nanceira do mundo”, dixo.

No programa do laborista
Stoltenberg figura tamén ini-
ciar o proceso de entrada na
UE, un tema complicado que
esperta dúbidas entre unha po-
boación que xa se negou no
1994 a ceder parte da súa so-
beranía. Outro dos temas difí-
ciles da actualidade noruegue-
sa é a inmigración. O Partido
do Progreso, de Carl Hagen,
de ultradereita, defende a blin-
daxe da fronteira do país es-
candinavo para todos os es-
tranxeiros.♦

Eleccións en Noruega

A esquerda gaña
no país con máis
benestar do mundo



Dentro de poucas horas celebraranse en
Alemaña unhas importantes eleccións, de
incerto resultado pero de gran transcen-
dencia para Europa no seu conxunto. Di-
gamos, de entrada e como importante in-
ciso que a hoxe mal chamada Unión Eu-
ropea denominouse, de xeito ainda máis
confuso, Comunidade Europea. Este foi e
segue sendo o punto de maior fracaso de
Europa, que radica na esencia do seu im-
perante sistema económico e social. Se-
guindo a intuición de Tönnies podemos
dicir que a vocación dos creadores de
Mercado Común foi non a de crear unha
comunidade baseada nunha unidade soli-
daria, afectiva e espiritual entre os seus
pobos senón máis ben a de crear unha so-
ciedade baseada nuns contratos, suposta-
mente favorábeis para todos, esencial-
mente mercantís. O solidario, que segue
sendo vixente como aspiración, deulle pa-
so ao meramente mercantil. Unha vez ins-
talados neste terreo é evidente a importan-
cia cuantitativa de Alemaña –un terzo do
PBI da UE– e o seu protagonismo no seo
das institucións europeas.

É evidente que o momento político de
Alemaña ten dous tipos de interese. Un é a
curto prazo: saber até que punto un cambio
no seu parlamento pode producir infle-
xións na súa política exterior, que vai den-
de un novo posto no Consello de Segurida-
de dunha ONU reformada até unha redefi-
nición da súa política cara aos EE UU e o
leste, que rebasa o ámbito xeográfico de
Europa, e se inscribe nunha constante xeo-
política derivada de proxectos tan vellos
como o do ferrocarril Berlín-Teherán. Den-
tro do espazo europeo xógase un segundo
acto da obra que comezou após o rechazo
francés ao proxecto constitucional; a saber,
coñecer se o modelo de capitalismo renano
pode perdurar máis alá das propostas de
Angela Merkel ou Gerhard Schröder.

A maior discrepancia entre as dúas
grandes coalicións parece radicar na súa
relación con Washington, moito máis cer-
cana a no caso de Merkel e algo máis inde-
pendente para Schröder. O acordo de ole-
oduto entre este e Vladimir Putin é un cla-
ro exemplo. Non debemos esaxerar os gra-
os de liberdade que poida ter, neste e ou-
tros casos, un membro da OTAN, xa que
eles se circunscriben a unha área xeopolí-
tica próxima e limitada que non debe en-
trar en colisión cos intereses estadouni-
denses. Recordemos neste contexto (como
nos advirte Cassen) que os países da
OTAN actúan coma satélites. Desta ma-
neira, o artículo 1-14 do proxecto constitu-
cional europeo que retoma textos xa exis-
tentes, (cuxo ámbito xeográfico de actua-
ción foi ampliado coa inestimábel e nefas-
ta axuda de Javier Solana) nos di que, a
política de seguridade e de defensa común
debe de ser compatíbel coas pautas estabe-
lecidas no Tratado do Atlántico Norte, que
segue sendo a base da defensa común.
Neste sentido, os EE UU seguen tendo a
última palabra e non parece demasiado
esaxerado, aínda cínico, que Donald
Rumsfeld dixese: “Europa é a OTAN”

■ CONSERVADORES
CONTRA CONSERVADORES?

O combate entre os dous conservadoris-
mos ten matices diferentes pero é difícil
apreciar até que punto a tímida defensa do
modelo social realizada polos socialde-
mócratas sobreviviría a unha vitoria de

Schröder, o adaíl das reformas neoliberais
no seo do seu partido (que se dá como
perdedor), ou de se a diferenza de política
interna entre o grupo de Schröder e os
cristiandemocratas é tan pequena que o
modelo renano xa apenas existe e non
subsistirá. Todo isto inscríbese nun con-
texto internacional contraditorio, pois dun
lado a vitoria de Junichiro Koizumi no
Xapón reforza a decisiva acción globali-
zadora dun sistema neoliberal, privatiza-
do, (impulsado polos EE UU) e por ou-
tros, (como o Reino Unido). Hoxe vemos
que este éxito sistémico se produce nun
ámbito de estrepitoso fracaso militar. O
dun imperialismo territorial dezoitesco
promovido por un desaforado belicismo
cun ideolóxico disfrace de misionerismo
salvador. Esta nefasta conxunción foi de-
nunciada centos de veces (por exemplo
por Robert W. Merry e S. E. Bronner), cu-
xos argumentos son hoxe brillantemente
ampliados por A.J. Bacevich no seu re-
cente libro The new American militarism,
cuxa lectura me atrevo a recomendar.

Á dupla escisión das institucións da
esquerda e dereita francesa correspónde-
lle, sorprendentemente, un achegamento
dos grandes partidos xermánicos nun de-
sexo neoliberal de “transformación so-
cial” e de suposta “eficacia” que dificil-
mente oculta unha política redistribuidora
desfavorábel de cara aos máis desfavore-
cidos. Hai algo de verdade na frase de Os-
kar Lafontaine cando di que o peiteado é
o que máis diferencia a Merkel de Schrö-
der; o difícil é saber até que punto as pe-
quenas diferenzas poden conducir a resul-

tados contrarios, dun xeito acumulativo.
Angela Merkel sítuase máis perto do ul-
traliberal Nicolas Sarkozy que do primei-
ro ministro Dominique de Villepin, que
afirmou recentemente que: “Francia debe
e pode conservar o seu modelo”, parecido
ao renano pero máis dirixista (Le Monde,
3-9-2005). Posibelmente, isto ocorre bai-
xo a influencia dun exitoso estatismo moi
francés, pero esa división é apenas apre-
ciábel entre os alemans. Á profunda esci-
sión entre os social-demócratas franceses,
(evidentemente no rechazo á Constitución
Europea) correspóndelle de xeito cuanti-
tativamente menos importante en Alema-
ña a estrepitosa volta á loita electoral de
Lafontaine e de Gregor Gysi coa súa su-
posta “Gran Coalición de Esquerdas” que,
segundo algunhas recentes e inseguras en-
quisas non chega ao 10% do electorado.
Esta coalición de esquerdas trata de atraer
unha masa indefinida, e posibelmente
oculta, de moitos sectores sociais absten-
cionistas moi desilusionados pola conti-
nua deriva do partido de Schröder cara a
un centro-dereita de inspiración saxona e
podería xogar, pouco probabelmente pero
non de xeito imposíbel, un papel de “gon-
zo” que frease as novas reformas social-
demócratas se estes chegasen a buscar un-
ha coalición que lles permitise seguir no
poder. Parece, non obstante, segundo as
enquisas, que gañará as eleccións a coali-
ción irmá CDU-CSU cos liberais, e que
isto se producirá a pesar dos innecesarios
erros de xefes como Edmund Stoiber, que
cre na superioridade do catolicismo sobre
outras relixións, do inutilmente promovi-

do ultraliberal académico pedantesco e
quizais prescindíbel Paul Kirchhof, e da
escasa atracción carismática da gris Mer-
kel, desfavorecida por unha atenuada pero
constante e subxacente tendencia machis-
ta. Ante esta situación cabe esperar unha
das seguintes situacións:

1º) Triunfo sen reservas de Merkel e
os seus partidos, fieis baluartes para
apoiala.

2º) Gran coalición centrista dos dous
grandes partidos maioritarios.

3º) Logro por parte dos partidos de es-
querdas e dos verdes dunha masa crítica
suficiente para impedir as reformas con-
trarias ao modelo renano de capitalismo.

4º) Improbábel triunfo, en solitario, do
Partido Social Demócrata.

As opcións parecen hoxe en día cir-
cunscribirse ás dúas primeiras situacións
polo que dende o punto de vista da políti-
ca de reformas interiores. En ambos os
dous casos o modelo renano veríase me-
noscabado por unha disminuida protec-
ción social agravado no caso dos “cris-
tiáns” por un aumento dos regresivos im-
postos indirectos. A diminución da fiscali-
dade ás empresas atópanse nas propostas
dos dous grandes partidos, como se atopa
unha menor protección social, en todos os
seus aspectos. Pouco os afasta os partidos
nos seus programas, e nun recente artigo
sínalábase en Le Monde que paradoxal-
mente un crecemento inesperado e impor-
tante da esquerda precipitaría a unha
alianza centrista entre os partidos maiori-
tarios. Chegados a este punto debemos de
interrogarnos sobre a supervivencia do
modelo de capitalismo renano. É evidente
que este modelo sufriu terríbeis embates
durante moitos anos e se atopa moi debi-
litado grazas á operación das ideas plas-
madas no Plan Hartz IV. Non obstante se-
ría prematuro consideralo liquidado, iso
dependerá da capacidade de resistencia e
mobilización das forzas sociais.

■ EVOLUCIÓN DO CAPITALISMO

Nunha recente entrevista, Bruno Amable
(autor do libro, en francés, Os cinco capi-
talismos) afirmaba que a causa do maras-
mo económico alemán, (e eu engadiría
europeo) radica na aplicación das receitas
neoliberais e da erosión do Estado de Be-
nestar Benéfico. A principal incógnita an-
te todos é a de saber se a aplicación destas
receitas confluirá en conquerir un capita-
lismo “puro e duro” de corte anglosaxón
ou ben crear un sistema mixto desestrctu-
rado (como o da ex URSS) xenerador
dunha situación na que a nova “unidade
sistématica” non poida, a non ser un He-
gemon beneficiarse de exteriores actos de
depredación ou de xerar especulativas
burbullas polo manexo duns resortes glo-
bais financeiros. Ninguén parece coñecer
hoxe onde se sitúa a fronteira na que unha
política de reformas dea ao traste cun de-
licado balance institucional entre actores
económico-políticos nacionais, que poida
desembocar nunha desestruturación na
sociedade. A estratéxica elección do 18 de
setembro definiría a medias esa elección.
Pola miña parte mantéñome nunha posi-
ción de moderado pesimismo, aínda que
existen incógnitas de difícil previsión.♦

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

é economista e filósofo. Foi funcionario das
Nacións Unidas en Xenebra.
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Diques do sur dos EE UU e grandes incógnitas de Europa (e II)

A sobrevivencia do capitalismo renano
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA

Angela Merkel co presidente da confederación sindical, Michael Sommer.



FRANCK MEYER / BERLÍN
O 18 de setembro teñen lugar
as eleccións anticipadas ao
Parlamento Federal de Alema-
ña (Bundestag). Se ben a
maioría da xente considera
probábel que Angela Merkel
(CDU) sexa a próxima Chan-
celera, as últimas enquisas es-
tán lonxe de fornecer unha
imaxe inequívoca. Ninguén po-
de predicir con certeza quén go-
bernará proximamente a RFA.

Cando o 22 de maio o actual
Chanceler Schröder fixo anun-
ciar, a través de Franz Münte-
fering, presidente do Partido
Socialdemócrata Alemán
(SPD), a súa intención de con-
vocar unha moción de confian-
za co fin de provocar eleccións
anticipadas ao Bundestag, o
seu partido atopábase, despois
da perda das eleccións no Esta-
do máis poboado, Renania-do-
Norte-Westfalia, nun momento
malo de dimensións históricas.
As enquisas dábanlle un apoio
moi por debaixo do 30% do
electorado. A decisión de
Schröder sentoulles aos social-
demócratas como un golpe bai-
xo e tivo como efecto secunda-
rio –ironía histórica– a reunión
das forzas políticas á esquerda
do SPD ao redor dos poscomu-
nistas do PDS, chamado agora
Partido da Esquerda, coas súas
estrelas Gregor Gysi e Oskar
Lafontaine, ex-presidente do
SPD.

Semanas máis tarde o Presi-
dente Federal, Horst Köhler, deu
o seu visto bo convocando elec-
cións anticipadas e tamén o Tri-
bunal Constitucional, rexeitando
senllos recursos dunha deputada
socialdemócrata e dun deputado
verde, confirmou a constitucio-
nalidade do procedemento. A
campaña, breve e condensada,
xa comezara antes, en plena épo-
ca vacacional e aínda coa inse-
guridade de se as eleccións real-
mente terían lugar ou non.  

Fronte á relativa invisibili-
dade –tamén programática– de
liberais (FDP) e verdes, quen
máis deu que falar foron o Par-
tido da Esquerda –non estaba
claro se a incorporación de
membros da Alternativa Elec-
toral Traballo e Xustiza Social
nas súas listas ía ser aprobada
polos supervisores electorais–,
o SPD –servíndose de Schröder
como grande engaiolador de
medios e electores– e
CDU/CSU. Foron sobre todo
estes dous partidos, cristiano-
demócratas e cristianosociais,
os que ocuparon os titulares,
sendo Angela Merkel tratada
pola grande maioría da prensa
e da televisión, ás veces de ma-
neira descarada, como futura
Chancelera.  Recibiu moita
atención e simpatía por parte

dos xornalistas e concedéuselle
moito espazo nos medios até
tal extremo que incluso houbo
quen analizou a súa tese de
doutoramento (en físicas).

Se ben raia o ridículo o esti-
lo americano e forzadamente
xuvenil dos mítins nos que a
presidenta do CDU se fai reci-
bir con berros e pancartas co
nome “Angie”, acompañada
pola canción do mesmo título
dos Rolling Stones, Merkel
soubo ocupar os titulares pre-
sentando, por exemplo, o seu
gabinete virtual. Nel incorpo-
rou a vellos coñecidos como
Peter Müller ou Wolfgang
Schäuble, mais tamén, a xeito
de golpe de efecto, o catedráti-
co de dereito Paul Kirchhof.
Máis próximo, en teoría, aos
paradigmas dos liberais, Kirch-
hof ten como visión a simplifi-
cación radical do sistema impo-
sitivo, querendo aplicar un
IRPF non progresivo do 25%
para todos os grupos salariais
ou ingresos de traballo autóno-
mo, é dicir, unha especie de ta-
rifa plana. Ao mesmo tempo
Merkel anunciou, para o caso
de chegar ela ao poder, unha su-
ba do IVE do 2%, medida ple-
namente oposta ás ideas de
Kirchhof quen, emporiso, pro-
cura comentar ou obviar diplo-
maticamente esta contradición
fundamental. CDU e CSU con-
seguiron así, case todas as se-
manas, presentarlles material e
novidades aos xornalistas, men-
tres que o SPD, loxicamente,
opta pola continuidade da súa
política actual (e a non-novida-
de é unha non-noticia).

Schröder,
optimismo ante o perigo

Schröder, no entanto, dá a ima-
xe dunha persoa serea e presén-
tase como home de Estado. Sor-
prenden o seu bo humor e a súa
enerxía positiva fronte á adver-
sidade da súa situación e do seu
futuro. Tampouco perdeu o seu
talante no único duelo directo
entre el e Angela Merkel, tele-
visado simultaneamente por ca-
tro canles –dúas públicas e dúas
privadas– xusto dúas semanas
antes das eleccións. E os televi-
dentes valoraron a súa apari-
ción como superior á de Mer-
kel: el resultou máis simpático,
máis seguro, máis competente
en praticamente todos os ámbi-
tos políticos. O posterior repun-
te do SPD na última enquisa an-
tes das eleccións parece deberse
á persoa do Chanceler. De re-
pente CDU/CSU e FDP xa non
conseguirían a maioría absoluta
do Parlamento.

En concreto, nesta última
enquisa da primeira canle de te-
levisión alemana as respostas á
pregunta: “A quen votaría se o
próximo domingo houbese
eleccións federais?” dan o re-
sultado seguinte: SPD, 34 %
(2% máis que unha semana an-
tes); CDU, 41% (-2%); Partido
da Esquerda-PDS, 8,5% (-
0,5%); Verdes, 7% (±0%); FDP,
6,5% (+6,5%). Á pregunta “A
quen preferiría como chance-
ler?” as respostas distribuíronse
do xeito seguinte: Schröder,
54% (6% máis que unha sema-
na antes); Merkel, 35% (-7%);
ningún dos dous, 9%. As pre-

ferencias para o futuro goberno,
segundo esta enquisa, son as se-
guintes: coalición SPD-CDU,
36%; CDU-FDP, 23%; SPD-
Verdes (é dicir, o goberno ac-
tual), 19%; SPD-Verdes-PDS,
8%. Dáse entón o paradoxo de
que as diferentes respostas e
opcións parecen excluírse entre
elas, a non ser que se dea a
constelación dun chanceler
Schröder gobernando co CDU
(imposíbel, sen embargo, xa
que o CDU como partido máis
votado ocuparía a chancelería).
Algo semellante pasara no
2002, cando os alemáns parecí-
an favorecer un goberno do
CDU con Schröder como Chan-
celer e Joschka Fischer como
Ministro de Exteriores…

O resultado podería
quedar pendente de Dresden

A todo isto súmase o feito de que
nun distrito electoral de Dresden,
cuns 200.000 votantes, as elec-
cións non se poden celebrar o 18
de setembro por mor do falece-
mento dunha candidata do NPD
(extrema dereita). Se os resulta-
dos fosen moi axustados este do-
mingo 18, os votos de Saxonia
poderían adquirir unha impor-
tancia decisiva. Parece, entón,
que a intriga destas atípicas elec-
cións aínda non ten por qué ato-
par o seu desenlace tan pronto. E
malia a probabilidade dunha vic-
toria de Angela Merkel, non se-
rán os articulistas e comenta-
ristas senón os votantes –o pobo
soberano– os que determinen o
futuro político do país. E aínda
hai moita xente indecisa.♦

Nº 1.189 ● Do 15 ao 21 de setembro de 2005 ● Ano XXVIII

ELECCIÓNS ALEMÁS

Roi Cagiao
‘Venezuela
vive un
momento
emocionante’

A.N.T.
O pasado agosto participou
no Festival Mundial dos
Estudantes e da Xuventu-
de, celebrado en Venezuela.
Como atopou o país?

Alí podes ir de turista
–aquilo é un paraiso– e non
chegar a saber o que pasa no
terreo político. Pero se vas
por outros lugares e te infor-
mas ves os cambios. Algúns
son emocionantes.

Como por exemplo?
Pois antes o 70% da po-

boación non tiña acceso á
sanidade. Hoxe hai 11 mil
médicos cubanos que viven
entre as familias. E estanse a
facer xa ambulatorios, que é
a segunda fase.

E a pobreza?
Segue habendo moita po-

breza. Caracas ten cinco mi-
llóns de habitantes. Só o ran-
cho máis grande conta con en-
tre 600 mil e un millón. Non
se sabe exactamente cantos,
porque o censo comezouse a
facer hai pouco. Moitos ran-
chos están en ladeiras, na par-
te de abaixo hai comercios e
podes ir en autobús, pero á de
arriba hai que entrar en jeep.

Cal é a prioridade do
goberno?

Varias. Hai tres anos ha-
bía 1 millón e medio de anal-
fabetos adultos, hoxe quedan
40 mil. A metade da poboa-
ción está no sistema educati-
vo. Escolarizaron todos os
nenos, de oito da mañá a ca-
tro da tarde, de forma gratui-
ta e dándolle tres comidas.

Din que Chávez quere
converter Venezuela nou-
tra Cuba?

Hai moitos parecidos, pe-
ro tamén diferenzas. En Cuba
o novo goberno chegou polas
armas e acabou co aparato de
Estado anterior. En Venezuela
non. Con Chávez houbo xa oi-
to procesos electorais e un res-
pecto escrupuloso da legalida-
de. Tamén os medios de infor-
mación son diferentes. En Ve-
nezuela, a maioría, incluidas
todas as cadeas de televisión
privadas, están furibundamen-
te contra o Goberno. 

Outras cousas a destacar?
O plan evasión fiscal ce-

ro. Antes non se pagaban im-
postos. Tamén segue haben-
do moita inseguridade. Cada
fin de semana morren coren-
ta ou cincuenta persoas.♦

Os medios que lanzaron a Merkel comezan a ter dúbidas

A composición do novo goberno
de Berlín agóirase complicada

Schröder, á dereita, nesta foto acompañado por Fischer, tivo que convocar eleccións antecipadas.



CÉSAR LORENZO GIL
A dous meses da saída da Vol-
ta ao Mundo de Vela ‘Volvo
Ocean Race’, aínda queda
por saber moito sobre a pro-
gramación que se prepara e
quedaron no aire algunhas
das promesas que a anterior
Xunta fixera a respecto de in-
fraestruturas e investimentos.

En novembro do 2003, o daquela
presidente da Xunta, Manuel Fra-
ga, presentaba na Casa de Galiza
en Madrid, o proxecto de saída da
‘Volvo Ocean Race’ dun porto ga-
lego. Xa durante aquel acto se fa-
lou de que se aumentarían as infra-
estruturas hostaleiras e viarias pa-
ra acoller os “máis de 20.000 par-
ticipantes do evento e os centos de
miles de visitantes chegados de fó-
ra”. As palabras de Fraga foran de-
finitivas. “Galicia vai ter as olim-
piadas da vela. Debemos aprovei-
tar isto para poñer a nosa comuni-
dade no mapa deste deporte”.

A oportunidade era boa. O la-
bor de Pedro Campos dera resul-
tado e a prestixiosa regata come-
zaría, por primeira vez na historia,
nun porto fóra do Reino Unido. O
de Sanxenxo esbozara tamén o
seu ideario do que debería facerse
para acoller a saída: maior investi-
mento na industria relacionada
con este deporte, aumento dos
portos deportivos, investimentos
en formación e en hoteis de luxo.

Daquela, o mundo da vela pe-
día que se aproveitase a cita para
democratizar o deporte, con me-
didas de achegamento da náutica

á maioría da sociedade, que ra-
chase os tópicos sobre a súa ex-
clusividade. Os practicantes da
vela afirmaban que a ‘Volvo’ era
unha maneira inmellorábel para
permitir que en Galiza houbese
máis licenzas e que os practican-
tes da vela que habitualmente se
dirixen ás Baleares a navegar pui-
desen facelo nas costas galegas.

A Xunta, a través da Direc-
ción Xeral para o Deporte que co-
mandaba José Ramón Lete, con-
feccionou un programa de actos e
irradiou o resto do goberno gale-

go na busca de proxectos parellos
coa colaboración dos concellos.
En realidade, en cada presenta-
ción, o propio Lete ou a que foi
conselleira de Deportes, Pilar Ro-
jo, non adiantaban nada concreto
sobre que pasaría en Galiza en
novembro do 2005. O único orza-
mento comprometido afectába-
lles ás instalacións náuticas dos
portos afectados. Sanxenxo con-
seguiu renovar o seu porto depor-
tivo e creouse unha Escola Inte-
gral de Vela. Vigo ten agora no-
vos peiraos deportivos en Teis e

Bouzas e xa se licitou a constru-
ción do Centro de Tecnificación
de Vela en Vilagarcía da Arousa.

Pero o selo da volta ao mundo
estivo en outras moitas obras lici-
tadas moito antes deste anuncio.
As ampliacións dos horarios dos
aeroportos de Alvedro ou Peina-
dor atribuíronselle á ‘Volvo’, ao
igual que a apertura do primeiro
hotel de cinco estrelas en Vigo, as
obras de peonalización de varias
rúas desta cidade ou os proxectos
da Xunta para o AVE. Nalgúns
proxectos competían en importan-

cia os logotipos do ‘Plan Galicia’
e o de ‘Galicia Navega 2005’.

A alcaldesa de Vigo, Corina
Porro, encheu a cidade de ban-
deirolas anunciando a proba ao
tempo que ela mesma e membros
da Xunta recalcaban que “a volta
ao mundo é como a fórmula 1 da
vela. As audiencias, nalgúns paí-
ses, superan este deporte”.

Co cambio de goberno, co-
mezaron a aparecer os primeiros
datos reais sobre a participación
de Galiza na ‘Volvo’. Sanxenxo
é a capital real da saída da volta,
o 5 de novembro. De aí parten
cara a Vigo, a onde os barcos
chegan o venres, 11 e parten o 12
ao mediodía cara á illa de Fer-
nando de Noronha, no Brasil.

O programa en Vigo foi unha
“sorpresa” para Corina Porro,
quen reclamou da Xunta medi-
das para ampliar a presenza dos
barcos na ría. Xustamente, en
conseguir que haxa actos duran-
te máis días traballa agora o di-
rector xeral para o Deporte, San-
tiago Domínguez, quen recoñe-
ceu que “talvez sexa tarde para
lograr mudar esta situación”.

A repercusión turística tam-
pouco vai ser decisiva. Como os
participantes e seareiros desta
competición só se hospedan en
hoteis de alta gama, tan só o bal-
neario da Toxa e o hotel Los escu-
dos de Vigo teñen practicamente
todo reservado para eses días. Se-
gundo os operadores turísticos,
moitos prefiren hospedárense no
Porto ou incluso en Madrid e tras-
ladarse a Galiza puntualmente.♦
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Ultimamente pódese observar un-
ha gran presenza nos medios de
comunicación dunha modalidade
físico-deportiva novidosa na nosa
terra, a capoeira, procedente do
Brasil, e que pouco e pouco esta-
se a introducir nos centros adica-
dos á actividade física.

A espectacularidade da ca-
poeira faina moi atractiva aos
ollos da xente. Grandes saltos,
rápidos xiros e acrobacia explo-
siva caracterizan esta modalida-
de que é practicada ao ritmo
dunha música determinada.

A orixe é incerta aínda que se
considera relacionada coa escra-
vitude africana chegada ao Brasil
e que supostamente utilizaban co-
mo forma de loita camuflada bai-
xo o aspecto de danza debido á
prohibición de artes marciais por
parte das autoridades da época.

A música propia é creada a
través de instrumentos de percu-

sión como o pandeiro ou o ata-
baque. O outro instrumento fun-
damental é o berimbau, compos-
to como un arco que en lugar de
corda ten una especie de arame
que produce un son metálico.

O atractivo da capoeira está
na súa vistosidade, pero este
atractivo é tamén o seu maior
problema. Problema porque pa-
ra conseguir realizar os move-
mentos e as técnicas caracterís-
ticas é necesario posuír unhas
condicións físicas mínimas que
non están o alcance de calquera.
As persoas que desexen practi-
car esta disciplina necesitan un-
ha gran flexibilidade, unha po-
tencia elevada e unha forza con-
siderábel. Así mesmo é necesa-
rio aprender a tocar os instru-
mentos sinalados e coñecer a
cultura brasileira. Isto é, por su-
posto, enriquecedor e recomen-
dábel pero non o é menos adap-

tar esta modalidade á identidade
galega, á cultura autóctona.

Isto é o que se fai a través da
brincadeira, que significa xogo,
diversión ou broma, pero que
tamén pode asimilarse a brincar
ou dar chimpos.

O pobo galego é un pobo loi-
tador e cun ritmo propio que po-
de asemellarse nalgúns aspectos
ao brasileiro pero que loxica-
mente se diferencia notabelmen-
te. A expresión corporal, o ritmo
ou a interacción son claramente
diferenciadas e por iso parece de
senso común facer as adapta-
cións pertinentes que faciliten a
práctica en función das nosas
características. Isto debe facerse
cunha lóxica e sistematización
que respecte os principios bioló-
xicos, pedagóxicos e culturais.

A brincadeira procura facili-
tar o acceso de todas as persoas
a unha práctica rigorosa e alta-

mente atractiva que se adapte ás
características de cada home e
muller, de cada nena e neno,
aprendendo a seguir un ritmo, a
experimentar a acción do exer-
cicio guiado na saúde e na har-
monía do movemento.

Os movementos e as técnicas
caracterízanse por adaptarse ás
persoas con distintas tipoloxías:
os tímidos, os extrovertidos, os
desconfiados ou os expresivos.
Cada persoa coa súa identidade e
as súas condicións, desenvolven-
do as súas potencialidades nun
contexto grupal de cooperación.

A capoeira busca máis o lu-
cimento cara a fóra, a brincadei-
ra aposta máis pola interioriza-
ción, polas sensacións particu-
lares de cada un, utilizando a
música, co chan como elemento
fundamental e a interacción cos
compañeiros como favorecedor
do desenvolvemento común.

A capoeira é unha arte, unha
danza, unha loita que dominan os
brasileiros. A brincadeira é nosa e
non pide nada prestado senón que
se nutre do movemento universal,
rendendo tributo a aqueles que fo-
ron orixinais e iniciadores pero
sen submisión. Moitas das técni-
cas da capoeira son aproveitadas e
adaptadas, así como do taekwon-
do, o karate, o kung fu ou o judo.
Cada unha delas ten propostas vá-
lidas e eficaces que se poden utili-
zar, porque responden a principios
universais. O que varía é a meto-
doloxía e o contexto, que respon-
den a obxectivos diferenciados.
Un contexto galego e o obxectivo
principal de mellorar a saúde e as
capacidades do noso pobo. Un po-
bo suficientemente creativo para
orixinar prácticas autóctonas, sen-
lleiras e orixinais que non preten-
den ser mellores que as doutros
pobos pero si auténticas.♦

EEEEXXXXEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOO    EEEE    SSSSAAAAÚÚÚÚDDDDEEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                XURXO LEDO

A brincadeira

O anterior goberno galego enfocou
todos os investimentos deportivos á volta ao mundo de vela

O que cambiará Galiza tras
a ‘Volvo Ocean Race’

A esfera que anuncia a data da saída da volta é a única construción feita especificamente para o evento.             PACO VILABARROS



Leiro inaugura
en Vigo
O artista cambadés Francisco Leiro inau-
guraba o pasado martes 13 de setembro
na galería Ad Hoc de Vigo a mostra que
leva por título Carácteres. En total, a ga-
lería acolle once esculturas que o artista
realizou en diferentes momentos da súa
carreira, nas que reflexiona sobre o carác-
ter do ser humano. Ademais da talla en
madeira, Leiro empregou para algunha
das súas obras materiais industriais. Re-
centemente o artista inaugurou na Praza do
Mar de Sanxenxo O Atlante, unha enor-
me figura humana realizada en bronce.♦

Cine árabe
en Compostela
Entre o 24 e o 30 de outubro a Fundación
Araguaney pon en marcha unha nova edi-
ción de Amal, a mostra de cine árabe que
se celebra en Compostela e que por pri-
meira vez se presenta como festival. Lon-
gametraxes, curtas e documentais, todos
procedentes de países como O Líbano,
Marrocos, Alxeria ou Palestina poderán
optar polo tanto aos premios. O Reino
dos ceos, As tartarugas tamén voan, About
Bagdad ou Internacionais en Palestina
serán algúns dos títulos que se poden
ver no teatro Principal de Compostela.♦

50 anos con Merlín
e familia
Dende o 5 de setembro permanece aberta
no Museo do Pobo Galego ‘50 anos con
Merlín e familia’, unha exposición coa
que a Editorial Galaxia quere celebrar o
quincuaxésimo aniversario da obra de
Cunqueiro. Até o vindeiro 30 de novem-
bro o visitante poderá introducirse fisica-
mente na novela, grazas a un primeiro
apartado escenográfico, realizado por
Fausto Isorna, coñecer os datos máis sa-
lientábeis da vida do escritor ou afondar
no mito de Merlín, nas súas orixes e na
súa influencia na literatura occidental.♦

olita, a mítica novela de Vladimir
Nabokov, fai 50 anos. O amor mór-
bido de Humbert por unha nena-
muller causou escándalos na década
do 1950 e conseguiu, a través do

filme de Stanley Kubrick, a consideración
de clásico pop. Non en van, a palabra lolita
pasou á fala común para designar unha
femme fatale adolescente. Para percorrer
tamén outros camiños relacionados coa
literatura, a Asociación de Escritores en
Lingua Galega conseguiu da Xunta o com-
promiso de dinamizar os seus “roteiros lite-
rarios”, experiencias polifacéticas ao redor
de autores senlleiros das nosas letras, caso

de Curros Enríquez ou Uxío Novoneyra. A
propia Consellaría de Cultura comprome-
teuse a divulgar a campaña a prol de con-
seguir que a Unesco considere patrimonio
da humanidade as tradicións orais galegas e
portuguesas. Sen saír do mundo dos libros,
a Editorial Galaxia e a Fundación ‘Carlos
Casares’ publicaron o volume Culturas,
civilizacións e sociedade global. I
Encontros de Mondariz-Balneario, que
recolle as actas do congreso celebrado
neste hotel. a edición dos encontros deste
ano comeza en Mondariz Balneario o vindei-
ro luns 19 de setembro baixo o título “Conflitos
bélicos e violencia no século XXI”.♦
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Álvaro Cunqueiro.

SSaarraabbeellaa  eessttrreeaarráá

OO  hheerrooee,,
ddee  MMaannuueell  RRiivvaass

Imaxe dunha anterior
representación do grupo
de teatro Sarabela, que

está a celebrar o seu vinte
e cinco aniversario.



XAN CARBALLA
“É un luxo celebrar os nosos
vintecinco anos de actividade
coa estrea de Manuel Rivas co-
mo autor de teatro”, asegura
Ánxeles Cuña Bóveda, directo-
ra do grupo que desde Ouren-
se colleitou nos últimos anos al-
gúns dos maiores éxitos do tea-
tro galego. A cita é no Principal
de Ourense o 15 de outubro.

“Sarabela: acción de sarabiar, ca-
ída do pedrizo”, rezan os diccio-
narios. O nome propúxollo o na-
turalista Pablo R. Oitabén e eles
aceptárono dando a saída a un dos
grupos de máis rigorosa traxecto-
ria do panorama teatral galego.
“Buscábamos un nome que signi-
ficara fondo e forma e este ence-
rra unha metáfora que nos gus-
tou”, dinos Ánxeles Cuña, unha
das seis persoas do actual núcleo
estábel da compañía xunto a Suso
Díaz, Fina Calleja, Helena Seixo,
Sabela Gago ou Fernando Dacos-
ta. Era 1980 e o cerne primeiro
pódese situar na Universidade
Laboral de Ourense, “daquela
non había escolas de teatro e tiña-
mos que formarnos a nós mes-
mos, experimentar, viaxar, apren-
der... até 1990 non fumos capaces
de profesionalizarnos. Foi un
tempo de permanente descuberta,
de asimilar todo o que nos fose
útil, de formar a raíz da árbore”.

A profesionalización implica
tamén, ademais da produción

das obras, participar en proxec-
tos de formación, “somos unha
compañía moi vencellada á cida-
de. Mamamos da nosa raíz, do
calor das Burgas e da néboa de
Ourense, e ao tempo participa-
mos nas asociación de actores e
de compañías galegas. En Ou-
rense o efecto sinérxico é maior,
porque temos incidencia en bai-
rros, cos profesores, coa Univer-
sidade ou coa Mostra de teatro.
Con isto conséguese unha impli-
cación cidadá e xa hai grupos de
afeccionados que xernolaron con
nós. Queremos que o teatro sexa
un eixo aglutinador da vida cul-
tural e poñemos o noso grao”.

Sen local propio

A pesar de levar 25 anos de acti-

vidade Sarabela segue sen con-
tar cun espazo propio, “iso é un-
ha dificultade importante que al-
gún día esperamos superar. Te-
mos que ensaiar aquí e acolá.
Agora por exemplo estamos uns
días na Aula Universitaria e ta-
mén alugaremos unha discoteca
que está en desuso. Somos como
caracois coa casa ao lombo”.

Segundo a obra que están
preparando varía o número de
persoas que forman parte da
compañía. Até oito actores e
actrices participan na prepara-
ción de O heroe, “o elenco é
numeroso e nós sempre quere-
mos que se traballe en boas
condicións. Iso lévanos a ren-
dabilizar ao máximo cada eu-
ro. Buscamos que as obras te-
ñan un formato digno e face-

mos o que podemos máis que o
que queremos. Na obra para
este vinte e cinco aniversario
traballamos con doce espazos
diferentes, coas dificultades
que iso supón”.

Ánxeles Cuña recoñécelle a
Rivas a paternidade indiscutí-
bel d’O heroe, e alédase que o
escritor coruñés recoñeza o seu
maxisterio “reunímonos moito
con el, falamos de estruturas,
de eleccións dramatúrxicas,
das personaxes, de como facer
máis teatral a materia narrativa.
Foi unha colaboración preciosa
que fai máis doado o traballo
no que estamos agora. Quere-
mos convidalo aos ensaios por-
que aquí é onde aflora todo”.

Preguntámoslle a Ánxeles
Cuña se despois de dirixir to-

dos os espectáculos non ten
ganas de actuar, “tiven peque-
nas papeis, e tamén fixen todo
o proceso de formación, por-
que é obrigado coñecer o ofi-
cio, pero a dirección é sufi-
ciente traballo. No noso méto-
do de traballo levamos un ca-
derno de bitácora cada vez
máis elaborado nos seus pe-
quenos detalles. Entre todos
producimos os signos do es-
pectáculo. A dirección ten que
levar o timón, sumando todas
as prácticas artísticas que a
obra require, e corrixir a rota
se é preciso”. O 15 de outubro
apagaranse as luces do Princi-
pal e xulgaremos se esta obra
de Rivas que mistura o mítico,
coa historia e a ficción, chega
con éxito a bon porto.♦
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Sarabela celebra 25 anos
coa opera prima teatral de Manuel Rivas
O heroe estrearase o vindeiro 15 de outubro en Ourense

Fina Calleja e Ánxeles Cuña. Á dereita, un intre da súa última montaxe.

O heroe é un breve relato
d’As chamadas perdidas.
Agora voa só, convertido en
obra teatral que sairá tamén
como libro independente en
Xerais no próximo outono.

Como foi esta primeira incur-
sión de escritor de teatrio?

Tiña moito interés en facelo
porque é un desafío contemplar
esa metamorfose da palabra no
goce escénico. É quizais o maior
reto da literatura, contemplar co-
mo o que escrebes se fai realida-
de, ver o que se nomea.

A base é un relato xa pu-
blicado.

Cun dos relatos d’As cha-
madas perdidas quedárame
pensando que era deses textos
que segue escribíndose só, co-
mo células nai que tenden á di-
latación. O heroe xiraba arredor
de sucesos que parece que non
ocurriron. Un deles, a guerra de
Ifni ou dos cen días, foi negado
pola propaganda franquista a
unha poboación que ela misma
vivía nun cuartel. Atráeme o

personaxe que procede da gue-
rra, do culto á violencia, que se
tivera que alistar á Lexión para
escapar da marxinalidade e que
quixo sair adiante como boxea-
dor. O home métese nun labirin-
to e empeza a cuestionarse eses
valores grandilocuentes. Sinte
que retorna da guerra como un
difunto e despois dunha serie de
acontecementos e de reflexións
ten unha metamorfose e convér-
tese nun loitador antifascista.

Unha obra histórica?
Toca temas actuais, xa pre-

sentes no conto matriz, como a
discusión sobre os límites da
loita contra a tiranía, un pouco
o debate existencialista da épo-
ca de Sartre, até que ponto hai
que luxar as mans no compro-
miso. A obra ambiéntase nos
anos 60, nun porto e nunha boi-
te, ten un contexto histórico de-
finido, pero ese mesmo porto
da Coruña é moi contemporá-
neo en canto aos dilemas e os
comportamentos que están en
xogo. En certo sentido é unha
metáfora do mundo de hoxe no
que a violencia está moi pre-
sente. Trátase tamén da tortura
e trátase da resistencia humana,
esa resistencia que tanto desco-
loca aos poderes tiránicos.

A “célula” orixinal preci-
saba moito desenvolvemento
para representarse?

O relato xa digo que é pon-
to de partida, pero na peza de
teatro suceden máis cousas e
hai moitos máis personaxes. O
meu coñecemento sobre o tea-

tro era até agora como especta-
dor e lector e fixen un mergu-
llamento total. Busquei en todo
momento tanto a verosimilitu-
de dos diálogos como que tive-
sen unha certa “elevación”, que
non fose unha obra coloquialis-
ta. Busquei que as frases vivi-
sen en vilo, que levasen dentro
a condensación da vida e tive-
sen implicación. A proba deci-
siva para a literatura é que o
que se escriba teña implica-
ción, para quen o di, o vexa ou
o lea. Que as palabras produ-
zan un erizamento na pel.

Ademais de escribila, tra-
ballou na produción da
obra?

Fixen acotacións moi traba-
lladas e escribindo estaba ver
os espazos, algunhas músicas
ou os efectos de luz. Falei moi-
to con Ánxeles Cuña e outras
xentes de Sarabela, e realmente
aprendéronme moitas cousas,
pero xa non participei máis alá.
De feito á estrea vou asistir co-
mo un espectador que quere ser
sorprendido.♦

Manuel Rivas:‘O heroe sitúase nos anos 60
pero é unha metáfora do mundo de hoxe’

Espectáculos
de 25 anos
■ 1990 Madame de  Sade. Yukio Mis-

hima.
■ 1992 As sillas. Eugène Ionesco.
■ 1993 Xacobe e o seu amo. Milan

Kundera.
■ 1994 Cama dous por dous para

dous. Sergi Bebel.
■ 1996 A esmorga. Eduardo Blanco

Amor.
■ 1997 Afección. Begoña Muñoz, Car-

los Couceiro, Fernando Dacosta e
Ánxeles Cuña Bóveda.

■ 1998 Tics. Carlos Couceiro, Ánxeles
Cuña, Fernando Dacosta e Begoña
Muñoz.

■ 1999 Os soños de Caín. Begoña Mu-
ñoz, Carlos Couceiro, Fernando Da-
costa e Ánxeles Cuña Bóveda.

■ 1999 O romance de Micomicón e
Adhelala. Eduardo Blanco Amor.

■ 2000 O lápis do carpinteiro. Manuel
Rivas.

■ 2001 Sexismunda Calderón de la
Barca.

■ 2002 A illa amarela. Paloma Pe-
drero.

■ 2003 A conxura dos necios. John
Kennedy  Toole.

■ 2003 Así que pasen cinco anos. Fe-
derico García Lorca.

■ 2004 Caricias. Sergi Bebel.
■ 2004 A gata con botas. Charles Pe-

rrault.
■ 2005 O heroe. Manuel Rivas.♦
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A elección o pasado día 10
do historiador Ramón Villa-
res (Xermade, 1951), com-
pleta os trinta membros da
RAG. O historiador substi-
túe a Xulio Francisco Ogando,
finado o pasado mes de abril.
A candidatura de Villares foi
apresentada por Víctor F.
Freixanes, Francisco Fernán-
dez Fierros e Rosario Álvarez.

Villares aínda non ten perfilado
o tema do seu discurso de en-
trada, para o que hai un prazo
de elaboración flexíbel, pero
duns de seis meses. Porén
anuncia que para unir en certo
xeito historia e literatura, o seu
traballo terá que ver con Ra-
món Otero Pedrayo.

Actualmente están penden-
te de completar o proceso de
entrada, coa lectura dos seus
discursos de ingreso, o drama-
turgo Euloxio Ruibal e o poeta,
novelista e tradutor Darío Xo-
hán Cabana, que substituíran
respectivamente a Meixide
Pardo e a Manuel María.

Ramón Villares, catedrático
de Historia Contemporánea,
foi reitor a Universidade de
Santiago (1990 /94), coordina-
dor do Arquivo Galego da
Emigración e membro do ple-
no do Consello da Cultura Ga-
lega, formando parte da sec-
ción Cultura Galega no Exte-
rior do Consello da Cultura
Galega. Villares ten publicado

numerosos libros sobre historia
de Galicia, algún deles especi-
ficamente adicado ao agraris-
mo, materia sobre a que ten pu-
blicado diversas revistas espe-
cializadas. Con Foros, frades e
fidalgos o Premio da Crítica de
Galicia no 1983. 

Centenario en 2006

Despois de varias décadas de
escasa actividade, a renova-
ción da Academia da man de

Francisco Fernández de Riego
e agora de Xosé Ramón Ba-
rreiro, produciuse a grande ve-
locidade de cruceiro. En agos-
to pasado, ás portas do cente-
nario da súa creación, o presi-
dente X.R. Barreiro, logo de
entrevistarse coa equipa da
Consellería de Cultura, mos-
trouse optimista sobre as no-
vas posibilidades de financia-
mento “fumos recibidos con
extraordinaria simpatía e inteli-
xencia e coñecía suficientemen-

te os problemas da Academia”.
Barreiro asegurou que ante-

riormente a Conselleria “non
tratou á Academia Galega con
suficiente xustiza distributiva”. 

Ánxela Bugallo tamén apun-
tou que haberá continuos con-
tactos entre o seu departamento
e a Academia, para “solucionar
todo ese tipo de problemas que
nos expuxeron e que nos parece
que son cuestións moi importan-
tes ás que se lles debe de dar una
resposta, na medida en que poi-
damos, o máis urxente posíbel”
Bugallo sinalou que, na medida
en que se poida, Cultura tentará
que os orzamentos do 2006 re-
collan unha partida para apoiar e
dar continuidade ao labor da
Academia.

A RAG celebrará o seu pri-
meiro século de existencia o
próximo ano 2006. Ten progra-
mado eventos como unha ex-
posición itinerante e un acto
central ao que serán convi-
dadas todas as casas de Galiza
do mundo.

Ademais a institución ten
previsto comezar a un diciona-
rio etimolóxico, concluír a ca-
talogación dos seus fondos e
promover a tradución para di-
ferentes linguas das grandes
obras da literatura galega.

A Compañía de Radio Tele-
visión de Galicia anunciou que
se vai sumar á celebración edi-
tando un documental sobre a
historia da RAG, que se poderá
ver na canle autonómica.♦

Ramón Villares
entra na Academia Galega
En 2006 celébrase o centenario da institución

A guerra
centra os
Encontros
de Mondariz

A.N.T.
A guerra centrará os III Encon-
tros de Mondariz Balneario
que volve organizar a Funda-
ción ‘Carlos Casares’. Baixo o
título ‘Conflitos bélicos e vio-
lencia no século XXI’ tratarase
o tema desde diferentes ángu-
los e coa participación de des-
tacados expertos.

O 20 de setembro, o ex mi-
litar e historiador Xosé Fortes
Bouzán analizará os novos mo-
dos de combate e o novo dese-
ño das forzas armadas. Guerras
como a do Irak ou a de Afganis-
tán demostraron que os vellos
modelos bélicos están sobrepa-
sados por un novo concepto de
defensa e ataque. Ese mesmo
día, Felipe Fernández-Armesto
analiza a relación entre guerra e
civilización. Desde sempre, a
violencia foi expresión política
de expansión dun determinado
modo de entender o mundo.

O mércores, día 21, Miguel
Fernández circunscribe o deba-
te ao xogo xeopolítico que xur-
diu no mundo tras o final da
Guerra Fría. Os EE UU conse-
guiron ser a única superpoten-
cia pero o resto do mundo ta-
mén se moveu para evitar o aso-
ballamento con novas alianzas
e coalicións. Pola tarde, Alberto
Oliart dá conta dos elos do te-
rrorismo global, unha nova de-
finición, aplicada case sempre
ao terrorismo de corte islamista.

O 22 de setembro rematan
os encontros coas conferencias
de Rafael Vilasanjuán, sobre a
nova dimensión da axuda hu-
manitaria e o papel das forzas
armadas no reparto de alimen-
tos e na protección da poboa-
ción civil e de Bernard Cassen.
O director xeral de Le Monde
Diplomatique e presidente do
grupo de acción Attac en Fran-
cia explicará as relacións dos
medios de comunicación coa
guerra, tanto na forma de trans-
mitir os conflitos como na súa
influencia en que se produzan.

Coincidindo co inicio destes
encontros, a Fundación ‘Carlos
Casares’ e a Editorial Galaxia
presentaron o volume que reco-
lle as actas dos I Encontros de
Mondariz –celebrados no
2003–, que naquela altura trata-
ran os temas ‘Cultura, civili-
zación e sociedade global’.♦

Bernard Cassen, presidente de Attac-Francia.

Ramón Villares.                                                                     A. PANARO / Arquivo



Título: Melodía de días usados.
Autora: Anxos Sumai.
Edita: Galaxia.

Ás veces, a vida non garda se-
gredos. E a literatura tampou-
co. Todo é poñerse. Vivila, es-
cribila. Tal é o que leva facen-
do Anxos Su-
mai desde que
encetou o seu
blog na inte-
rrede, e que o
lector xeral
descubiru coa
p u b l i c a c i ó n
en papel que
A Nosa Terra
fixo de Anxos
de garda,
abrindo a co-
lección Cen-
tral Literaria,
título que
constituíu un-
ha agradábel
sorpresa no
panorama li-
terario galego, ao que ache-
gou unha airexa de frescura e
naturalidade que, con certeza,
aínda recenderá na pel da me-
moria de quen o leu. Con apa-
rente sinxeleza e moita segu-
ranza Anxos Sumai desenvol-
ve unhas narracións breves
(inferiores a unha páxina ou
que a ultrapasan por pouco),
nas que trata de procurar o
sentido da vida, da vida da
mesma narradora, de quen a
rodea e, finalmente, de cal-
quera de nós. E velaí un dos
valores que mellor a definen,
a súa proximidade ao lector,
quen sente que detrás das pa-
labras impresas latexa unha
vida coma a súa.

Esta fuxida da ficción pura
non é, nin moito menos, total.
O único compromiso é o de dar
conta da vida que autora expe-
rimenta, mais ese compromiso
non equivale a un nudismo lite-
rario absoluto nin tampouco a
renunciar á ficción. Esta Melo-
día de días usados, como xa
aquela Anxos de garda, resulta
formalmente moito máis varia-
da do que, de primeiras, puide-
ra agardarse desta fórmula de-
rivada do diario.

Para comenzar, non se trata
de un monocorde eu, no seu lu-
gar Anxos Sumai procurou al-
ternancia dando entrada, prota-
gonismo e voz ás cousas e se-
res que a rodean, desde os ga-
tos Brandon e Greta, á súa fa-
milia, amigos, coñecidos ou in-
clusive a anónimos compañei-
ros de viaxes en autobús. Sen-
do moi coidadosa, e aínda máis
hábil, á hora de encher de liris-
mo, de tenrura, as grandes e pe-
quenas cousas da vida diaria.
Porque vivir algún sentido de-
be ter, Anxos Sumai pon toda a
súa sensibilidade en atopalo. E
cando menos logra que o lector
teña a sensación de que o en-

controu, desde a grande facili-
dade con que a autora é capaz
de convertir o vulgar en apai-
xonante.

Logo do dito, engaioladora
quizá sexa a palabra que me-
llor describa como é a escrita
de Anxos Sumai, esa escrita

tenra e reflexiva mais tamén
crítica e dura, na que se conci-
be cada fragmento narrativo,
cada recuncho, cada frangulla
de vida, como unha unidade
que emociona e emocione. O
lector vai saltando de día en
día, de fragmento en fragmen-
to, das formigas, aos pesade-
los, ao insomnio, o acontecer
laboral, aos amigos que van e
veñen, os atentados do 11 M...
como pezas dun mosaico no
que tanto se atende a realidade
íntima, individual, como a so-
cial, a afectiva e a cultural, un-
ha realidade na que a música e
a literatura, as artes en xeral,
son un alimento imprescindí-
bel e na que tampouco ha fal-
tar falta un chisco de humor
que, aquí e alí, nos debuxe un
sorriso.

Por demais do realismo,
como xa sinalamos, nesta Me-
lodía de días usados Anxos
Sumai non renuncia á fantasía
na tentativa de explicar(se) o
mundo que a envolve e nos
transmite. O mundo a saltos,
entre Catoira e Santiago de
Compostela fundamentalmen-
te. O mundo dunha urbanita
que non esqueceu as raíces,
que volve a elas con frecuen-
cia, que as ama e nas que se
reconforta e recoñece. O mun-
do dunha rapaza de Catoira
que ten insomnio mais que
gusta de soñar, que vive na ci-
dade e tamén nela se sabe sen-
tir a gusto. O mundo dun espí-
rito con fame de entender, de
descubrir, ao que o que menos
lle interesa son aquelas cousas
que teñen sentido, que, de diá-
fanas que son, non semellan
agochar misterio, non convi-
dan á rebelión do coñecemen-
to. E disto se deriva que cada
un dos relatos interesen xa
desde o inicio, desde o mesmo
título, no que se xera a curiosi-
dade, o interese, no lector que
o agarrará ás palabras e non o
deixará desprenderse deica a
chegada do remate, onde a au-
tora tamén demostra saber sor-
prender.

Hai tamén naturalidade no
estilo, nada de artificio vácuo,
e tamén na língua, o que ex-
plica (desculpar é outra cou-
sa) certos usos e certas solu-
cións conflitivas. Así de efec-
tivo. O único perigo é que o
libro pode resultar denso de
máis. Ao longo destas liñas
salientamos a variedade, con
todo non estará demais acon-
sellar certa prudencia á hora
da lectura. Porque o libro po-
de resultar excesivo se se pre-
tende lelo, como vulgarmente
se di, dun tirón. E porque a
boa escrita debe ser paladeada
sen urxencias que nos dis-
traian. Un moi recomendábel
libro de cabeceira.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Falta de auga
Sede en Ourense, de Uxía Ca-
sal, é debedora dos folletíns
decimonónicos. A cidade
das Burgas
padece unha
seca sen pre-
cedentes que
deixou sen
auga todas as
casas. Nese
ambiente tan
difícil,
xurdirán unha
manchea de
personaxes ao
redor dunha
cervexaría. Intriga, suspense,
vidas cruzadas e segredos que
acabarán desveladas. Edita
Galaxia.♦

Fóra de xogo
Xerais edita dous novos títu-
los da súa colec-
ción ‘Fóra de
xogo’ adicada ao
xénero xuvenil.
O home na
praia, de Pedro
Ferriol, un
compendio de do-
ce relatos fantásti-
cos e de intriga
sobnre o destino
non escrito. Todo
vai ir ben, de Silves-
tre Gómez Xurxo,
conta como Minia
encara a dura doenza
de súa nai e o paso á
adolescencia.♦

Carlos e Blanca
Carlos e Blanca pasan o día
falando pero ningún dos dous
sabe se realmente se
comunican. Para manter en-
tretida a
Blanca, Car-
los agasállaa
con contos
que lle fan
máis levadei-
ra a rutina. O
cineasta
Carlos Amil
(director de
Blanca
Madison)
aventúrase na narrativa con
Benaventurados os que
aman, editado por Biblos na
súa colección ‘Mandaio’.♦

Debuxos-noticia
Pepe Carreiro edita Peor que
onte, pero mellor que mañán,
un recompilatorio de viñetas
humorísticas ao redor da
actualidade. Co seu trazo lim-
po, o humorista volve chamar
a atención sobre a falta de hi-
xiene democrática, o imperia-
lismo, os ataques a Galiza ou
a falta de xustiza. Destacan as
caricaturas de Manuel Fraga,
Felipe González e Xosé
Manuel Beiras, entre outros.
Edita Fervenza.♦

A obra
resulta
formal-
mente
moito máis
variada
do que, de
primeiras,
puidera
agardarse
desta
fórmula
derivada
do diario.

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TRES TREBÓNS.
Xurxo Souto.
Xerais.

2. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

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

4. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

5. AS GALERAS
DE NORMANDÍA.

Ramón Loureiro.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. MEMORIA DE FERRO.
Antón Patiño Regueira.
A Nosa Terra.

2. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.

Xavier Vence.
A Nosa Terra.

3. O REINO MEDIEVAL
DE GALICIA.

Anselmo López Carreira.
A Nosa Terra.

4. FOLLAS DO BACALLAU.        
Xabier Paz.
Xerais.

5. OS MOSTEIROS DÚPLICES
EN GALICIA NA ALTA IDADE
MEDIA.

Héctor Rodríguez.
Toxosoutos.

Tabela das letras

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

Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

A vida no papel de Anxos Sumai
Melodía de días usados, segunda entrega da narradora

Anxos Sumai.
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Título: CCCV - Cine Clube Carlos Varela.
Documentación, guión e dirección: Ra
miro Ledo Cordeiro.

Na derradeira convocatoria de
axudas á produción cinemato-
gráfica do goberno fraguista, o
filme CCCV-CineClube Carlos
Varela, dirixido por Ramiro
Ledo Cordeiro, ficou excluído.
As razóns haberá que llas pre-
guntar a unha comisión, a en-

cargada de decidir o reparto de
subsidios, que ratifica o axioma
nacional avanzado por Manuel
Rivas vai xa para uns anos: os
conservadores
operativos na
Galiza non
conservan na-
da; máis ben
son dados a
destruír. E, pola
contra, CCCV
conserva as
imaxes dun
tempo que ca-
recía de ima-
xes, a impre-
sión viva e mó-
bil da resisten-
cia nacional-
popular á Se-
gunda Restau-
ración Borbó-
nica. O filme
de Ledo Cor-
deiro recupera
un anaco au-
sente do relato
colectivo do
país. Válese
das grava-
cións que, en

formato súper
8, realizou o lu-
gués Carlos Va-
rela Veiga entre
1976 e 1980, asemade confirma
o cineasta catalán José Luis Gue-
rín na súa idea do cinema como
“embalsamador do tempo”. Na
altura de hoxe, para explicar a
denegación de subvención públi-
ca a CCCV, abonda comprobar a
perfección histórica, o goce, co
que a dereita autóctona manexa
aquela forma de destrución que
consiste na renuncia á memoria.

A partir das máis de quince
horas de celuloide rexistradas por
Carlos Varela (Lugo, 1945–Mal-
pica, 1980), ciscadas no arquivo
familiar, na UPG ou no Centro
Galego das Artes da Imaxe, o di-
rector de CCCV, Ramiro Ledo,
reconstrúe unha hora longa de fi-
ta onde a vida de Varela Veiga e
o acontecer nacional se entrete-
cen indisolubelmente. Militante
da UPG dende 1972, Carlos Va-
rela empregou a ferramenta cine
ao servizo da esquerda naciona-
lista e anotou o combate popu-
lar contra a falacia española da
Transición nas Encrobas, en
Baldaio, en Xove. Tratou un ci-
nema directo, consciente e su-

bordinado á acción política inme-
diata. As súas montaxes de ur-
xencia exhibíanse nos congresos

da UPG ou en asembleas veci-
ñais. Os vezos mercantís do cine-
ma estaban desbotados de ante-
mán. O seu modelo de autor ar-
mouse sobre o cinema de partido,
estabelecendo un vencello entre
o militante e a organización, en-
tre o home e a política, que na ac-
tualidade, se cadra por mor da ca-
pitulación parlamentarista da es-
querda, resulta difícil concibir.
Con todo, Varela Veiga, que se
introduciu no medio cinemato-
gráfico a través da fotografía,
aínda gardou tempo para traba-
llar a cerámica, elaborar tapices,
organizar o cineclub Valle-Inclán
de Lugo ou deixar maxisterio no
deseño gráfico.

Fóra da segura importancia
patrimonial do labor de camaró-
grafo de Varela Veiga, aparece a
estética non renunciante da súa
obra en celuloide. Nótase o códi-
go xenético, o amor por aqueles
persoeiros da historia do cinema
que negaron a fenda entre vida e
arte e, xa que logo, entre política
e cinema. Polo ecrán que acolla
CCCV han circular as pegadas
confesas da armada soviética do
cinematógrafo –Eisenstein,
Dovjenko, o inmenso Dziga Ver-
tov–, da cámara itinerante do ho-
landés Joris Ivens, do Sanjinés
que gravou filmes en aymara ou
o cinema pobre de Santiago
Álvarez quen, na Cuba revolu-

cionaria, se amañou cunhas te-
soiras e a prensa para crear cur-
tametraxes de combate e elevada
vocación formal. En CCCV non
existe a posta en escena; o real
ordena a colocación dos elemen-
tos no plano, as necesidades do
que sucede perante o obxectivo
apenas permite máis que a valen-
te e valiosa intuición fotográfica
de Carlos Varela. Na saída da
preestrea do filme, un asistente, a
pé feito das imaxes dunha carga
da Garda Civil contra manifes-
tantes no esteiro de Baldaio, co-
mentou: “É coma un cadro de
Goya, ‘pelexa a mocazos’”.

O realizador de CCCV, Ra-
miro Ledo, recollendo, actuali-
zando, as consideracións de
Dziga Vertov arredor da trans-
cendencia do arquivo e o alma-
cenamento de imaxes para a
fundación da orixinalidade vi-
sual, organizou un filme de pro-
gresión narrativa implacábel.
Nunha afouta decisión cinema-
tográfica, CCCV prescinde de
calquera voz externa ao rexistra-
do por Varela Veiga e atrapa a
ollada de quen mira a través da
forma máis exacta do cinema: a
imaxe en movemento. A escolla
de montaxe que efectúa Ledo
Cordeiro en CCCV foxe da con-
vención repertorial dominante
no documentario e dos usos tele-
visivos que fregan o espectador

e impiden a reflexión, o xuízo
brechtiano. A fita intérnase con
tino na xenealoxía real do cine-
matógrafo, a nacida cos irmáns
Lumiére filmando os obreiros
que saen da fábrica. A película
de Ledo Cordeiro reclama a súa
filiación ética e estética con Car-
los Varela Veiga, funciona me-
diante un pensamento cinemato-
gráfico forte, non posmoderno, e
exercita a caligrafía do cinema
sen ansias derivadas da paisaxe
hipnomediática.

Á marxe da tradición fílmica
actuante dentro de CCCV –ta-
mén e sobre todo Carlos Velo ou
o ‘Terceiro Cinema’ de Solanas
e Getino–, e contra o que afirma
certa propaganda da reacción ci-
nematográfica, a liña sucesoria
do cinema militante existe, me-
dra, obra. Sempre nos cómaros
do sistema de mercado capitalis-
ta e maiormente na periferia la-
tinoamericana do imperio, che-
gan os grupos arxentinos Ojo
Obrero ou Cine Insurgente, e fi-
tas tales Bolivia no se vende,
Mate y Arcilla ou FaSinPat. Co-
mo anunciara, outra volta, Dziga
Vertov e confirman, sucesiva-
mente, Varela Veiga e CCCV,
“nós afirmamos que o futuro da
arte cinematográfica é a nega-
ción do seu presente”.♦

DANIEL SALGADO

En CCCV
non existe
a posta
en escena;
o real
ordena a
colocación
dos
elementos
no plano, as
necesidades
do que
sucede
perante o
obxectivo
apenas
permite
máis que a
valente e
valiosa
intuición
fotográfica
de Carlos
Varela.

Ardentía
Revista galega de cultura
marítima e fluvial

Nº 2. Maio do 2005. Prezo 9 euros.
Dirixe: Luís Rei.
Edita: Federación Galega de Cultura Maríti-
ma e Fluvial.

Neste número dáse conta do
VII Encontro de Embarcacións
Tradicionais de Galiza. Xosé
Manuel Vázquez analiza o
papel das embarcacións fluviais
no pasado e de cara
ao futuro.
Tamén se
publican
traballos re-
lacionados
con estes te-
mas de Dio-
nisio Pereira,
Ivone
Magalhães,
João Baptista,
Francisco
Fernández Rei, Emilio Insua e
Bernardo Máiz, entre outros.
Inclúense as pinturas adicadas
ao mar de Xosé Conde Corbal
e recupérase un texto de Xosé
M. Mosqueira sobre unha
travesía polo río Apure
(Venezuela).♦

Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 41. Verán do 2005. Prezo 5 euros.

Sandra Martínez repara nos
novos roles sociais aplicados
na publicidade. Laura Gómez
entrevista a Maha Nassar,
activista
palestina.
Teresa
Junco
reflexiona
sobre a
custodia
conxunta.
Raquel
Barreiro re-
corda a poe-
ta Concha
Méndez. Zélia Garcia explica
os motivos da experiencia
‘Hai que botalos’ que reuniu
nun dvd máis de 20
curtametraxes sobre a realida-
de galega denantes das
eleccións do 19-X.♦

R.G.T.
Nº 43. Verán do 2005. Prezo 5,50 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entrebambalinas.

Afonso Becerra explica as di-
versas tradicións das postas en
escena. Vanesa Sotelo
entrevista o escritor Antón Lo-
po, premiado no último certa-
me ‘Álvaro Cunqueiro’ para
textos tea-
trais por
Os homes
só contan
ata tres. Pu-
blícase o
texto Zoo
nocturno, do
francés
Michel Aza-
ma, tamén
entrevistado
neste número.
Antón Lamapareira dá conta
do discutido no Congreso de
Teatro de Ourense.♦

As imaxes dun tempo sen imaxes
Un documental rescata o cinema de Carlos Varela Veiga

Carlos Varela Veiga fotografado en Carballo en 1977.



A vontade da pregunta reside na súa res-
posta, que non debería estar limitada ao
“cal será o futuro do teatro galego” de
seguir as cousas como están, senón “cal
é o futuro do teatro galego” que precisa-
mos, nós, os que facemos teatro, e o pa-
ís para o que o facemos. Velaí dous ám-
bitos indisociables que, calquera políti-
ca sensata non debería tratar de disociar.

Para respostar a esta cuestión entendo
que existen dúas posibilidades, ben pensar
en termos de país –daquela os prazos son
amplos e pensamos no acontecer teatral
anos por diante– ben desde unha perspec-
tiva de lexislatura –daquela o prazo non
excede os catro anos, no mellor dos ca-
sos–. Teño o convencemento de que o no-
so teatro precisa de moita xenerosidade, e
isto implica pensar en termos de país. Se
cadra resulta obvia esta afirmación de prin-
cipios, pero a realidade vén demostrarnos
que o teatro galego, desde hai moito tem-
po, nin foi pensado en termos de país nin
sequera de lexislatura. Apolítica teatral de-
senvolvida ata agora apenas chegou a al-
gures porque nunca non se pensou a longo
nin medio prazo. Os  responsables de arte-
llar a política teatral non se cuestionaron
que acontecería co teatro galego nun deter-
minado prazo de tempo, senón que o seu
horizonte non ía máis aló dun ano vista a
través dunha política da reiteración, isto é:
convocatoria anual de axudas á produción
teatral, convocatoria anual á distribución
teatral, produción institucional anual.  Ben,
¿pero cal era/é a finalidade desta política
senón morrer en si mesma?

Partamos do ano 1991, momento no
que se crea o Instituto Galego das Artes e
Escénicas e Musicais. ¿Algún responsable
político ou artístico pensou naqueles anos
cal sería a situación do noso teatro quince
anos despois? O ata o de agora director do
Centro Dramático Galego, Manuel Guede,
en 1994 atreveuse a facer  a seguinte elu-
cubración que, pasados os anos,  resulta de
interese ao contrastala coa realidade: “A
aparición do IGAEM foi un acontecemen-
to de singular magnitude para o reordena-
mento escénico de Galicia. E foino por
moitas razóns pero, sobre todo, porque
desde el a profesión teatral pasou a contar
cun instrumento destinado a evolucionar
nunha traxectoria eficaz, transparente, au-
tónoma e optimizadora de recursos. O
Centro Dramático Galego e o resto do Te-
atro de Xestión Privada pasaron entón a se
instalar nunha fronte común, os resultados
da cal o futuro haberá de dilucidar pero
que eu non teño ningunha dúbida que mo-
dificará radicalmente a situación, cristali-
zando no mellor aproveitamento, a tódolos
niveis, dos nosos recursos humanos, infra-
estructurais e técnicos, deseñando con cri-
terios imaxinativos os circuítos de exhibi-
ción teatral (...)”. Hoxe esta declaración fi-
ca espida ante os ollos da profesión teatral.
O IGAEM non conseguiu reordenar efi-
cazmente a escena galega, nin o CDG fixo
fronte común co resto do teatro. Por esa ra-
zón, porque nunca se pensou en termos de
país. Imprevisión. Pero se as novas políti-
cas a desenvolver queren dirixirse cara un
horizonte prometedor, tamén deben posi-
cionarse fronte a unha realidade que actúa
como lastre. Ignorar o presente desestabili-
zará o futuro que o teatro galego precisa.

■ POLÍTICA DE AXUDAS DISTRIBUCIÓN

Cando menos, hai dúas cuestións sobre
as que resulta prioritario actuar:  a políti-
ca de axudas á produción e distribución
teatral e a concepción do CDG.

En 1991 non chegaban a 20 as compa-
ñías profesionais rexistradas, e hoxe conta-
mos con máis de oitenta nun país que non
chega aos tres millóns de habitantes. Temos
un crecemento demo-
gráfico negativo ao
tempo que o teatral é
positivo, vaia! ¿Resul-
tado dunha política ad-
ministrativa que abre
portas, impulsa a crea-
ción, anima o move-
mento creador? Certa-
mente non, ao contra-
rio, froito dun inevita-
ble relevo xeneracional
que moitos se negaron
e continúan a negarse a
atender, por unha parte.
Por outra, a necesaria
atomización do teatro habida conta das in-
suficiencias que presenta na actualidade a
lexislación sobre a produción teatral neste
país, obsoleta, que só posibilita a constitu-
ción dunha compañía como única vía de
produción, que, ademáis, só pode presentar
un proxecto para unha única produción
anual. Sen termos en conta a carencia do
apoio económico suficiente. Por iso é nor-
mal ver compañías integradas por dúas per-
soas. Ou por unha. Abundan os espectácu-
los de contacontos, traballos de mínimo
formato. Por esa razón, vemos os nomes de
actores ou actrices traballando noutros es-
pectáculos que crean a súa propia compa-
ñía. Ou vemos compañías que viven en le-
targo e espertan cando se abre o prazo para
solicitar axudas. E este estado de cousas é o
resultado dunha inacción política. Daquela,
¿alguén pode afirmar que a administración
ordenou eficazmente un espazo que medra-
ba con rapidez? 

Xa que o funcionamento das comisións
de teatro que distribuían as axudas á produ-
ción e distribución teatral resultaban confli-
tivas, a administración ideou un sistema de
puntuación procurando a obxectividade.
Con todo, ese sistema posibilita que se Jo-
sé Luis Gómez decidise empadroarse en
Galicia e crear aquí unha compañía, non re-
cibiría un só punto por carecer esta compa-
ñía de traxectoria, ao tempo que este siste-
ma posibilita puntuar a longa traxectoria de
compañías cunha máis que dubidosa cali-
dade artística e empresarial –hai un par de
anos, nunha entrevista en Tempos denun-
ciaba ás compañías que non pagaban aos
seus actores e actrices e houbo máis dun

que careceu da discreción de sentirse aludi-
do–.  Esta política posibilita que nestes días
6 compañías de teatro presentaran un re-
curso administrativo contra o IGAEM por

prevaricación na reso-
lución destas axudas.
Isto non semella un re-
ordeamento eficaz da
profesión. A política
desenvolvida ata o mo-
mento, por carecer de
previsión, xerou un pa-
norama certamente ca-
ótico ao que se ven su-
mar a herdanza que, in
extremis, deixou o go-
berno do PP sen a pre-
visión necesaria: a Es-
cola Superior de Arte
Dramática. Esta é unha

verdadeira bomba de reloxería que vai es-
toupar dentro de catro anos de maneira ine-
vitable. ¿Pensaron os anteriores responsa-
bles políticos no futuro destas novas forna-
das de actores, directores, escenógrafos,
que comezan os seus estudos o vindeiro
mes de outubro? ¿Cal foi a coordenación
entre as Consellerías de Educación e Cultu-
ra? De non remedialo, teremos novos pro-
fesionais nun mercado rexido por unha es-
trutura envellecida propia do século XIX
–a empresa familiar é o modelo principal
no teatro galego–. Precisamos renovar esas
estruturas para conseguir un ordenamento
eficaz do noso  teatro. 

■ QUE CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
QUEREMOS?

Pasados vinte anos da creación do CDG, a
pregunta inevitable é: ¿que é hoxe o Centro
Dramático Galego? Malia as declaracións
pomposas, non é outra cousa que o seu per-
corrido ao longo destes anos, como todo na
vida. E por iso convén facer memoria. O
seu director en funcións definiuno en 1994
con dous sintagmas que, unha vez, pasado
o tempo veñen ao caso para as nosas refle-
xións. Dicía Manuel Guede que o CDG era
“a nao capitana, o buque insignia do Teatro
Galego”. Definíao como “o Teatro Institu-
cional de Galicia (...) definido por criterios
éticos e estéticos”. Con todo, hoxe o CDG
non é ningunha nao capitana, nin buque in-
signia, máis ben embarcación que vai á de-
riva. Non por unha cuestión de mellor ou
peor calidade estética dos traballos, senón
por definición política. Por unha falta de

definición política, quero dicir. ¿Que é o
Centro Dramático Galego? Hoxe, unha
simple unidade de produción teatral. A es-
trutura que naceu en 1984, hoxe torna en
obsoleta. O que fai o CDG pode facelo cal-
quera compañía teatral galega cun presu-
posto forte; é o que fan as produtoras inde-
pendentes en calquera país normalizado. O
CDG carece dunha liña estética e politica
definidas, limítase a contratar a un director
e un reparto para ensaiaren durante dous
meses unha montaxe e exhibila apenas
dous meses máis. Punto. Esa é toda a histo-
ria. O respecto polo CDG, hoxe, se deriva
do salario máis ou menos elevado e uns
costes altos de produción, ou do interese
que poida espertar o feito de traballar con
determinado director de escena. Pero esa é
unha cuestión equivocada, a pregunta é ¿a
profesión teatral respecta a traxectoria artís-
tica do CDG? E desde o outro lado, a cotío
esquecido, ¿o país respecta o CDG? Hai
compañías profesionais que contan cun
maior respecto que o CDG, sen dúbida. Iso
si, é certo que ata  o de agora o CDG foi o
“Teatro Institucional de Galicia”, porque
era da Institución –dos administradores–
pero o país precisa dun Teatro Nacional, is-
to é, que sexa –e, xa que logo, defina– a na-
ción. Para iso compre aparcar unha estrutu-
ra envellecida e abrir as portas a unha com-
pañía que debe ser crucial para a boa mar-
cha do teatro en Galicia. Precisamos dunha
compañía que deixe falar aos dramaturgos
do noso país –nos últimos quince anos só 7
autores galegos vivos conseguiron repre-
sentar algún texto–; precisamos dunha co-
herencia e rigor artísticos –¿cantos espectá-
culos son valorados positivamente nunha
traxectoria de quince anos? Aínda hoxe
moita xente recoñece O mozo que chegou
de lonxe, dirixido por Mario Gas no 1988,
como o mellor espectáculo que estreou o
CDG–, precisamos unha compañía que
abra as súas portas a unha xeración emer-
xente que apenas pode abrir a boca, preci-
samos dunha comisión de leitura que dea a
oportunidade a novas voces seren presenta-
das ante o público para contar como somos
–se o fan os teatros nacionais en Londres
ou París, ¿por que aquí non?–, precisamos
unha compañía que non suspenda funcións
por falta de público, que rendabilice social-
mente os espectáculos –non podemos igno-
rar que temos un país cunha poboación moi
espallada. Precisamos, noutro orde de cou-
sas, unha compañía que a profesión teatral
sinta coma a súa casa, non como un coto
vedado. Unha compañía que a sociedade
admire e valore.

Non todos os problemas do noso tea-
tro son responsabilidade da administra-
ción, tamén da profesión. Teremos que
asumilos. Non dubido do compromiso e
do esforzo das actrices, actores, direc-
tores, técnicos, etc. deste país para contri-
buiren a consolidar o noso teatro, pero
cómpre que a administración política e ar-
tística estea rexida por criterios de esixen-
cia e responsabilidade pública. Isto conle-
va, entre moitas outras cuestións, pensar
en futuro. Está ben que o teatro galego se-
xa unha cuestión de cantidade, pero por
riba diso, debe ser de calidade. E non con-
seguiremos isto mantendo estruturas e
políticas pasadas, vencidas polo tempo.♦

ROBERTO SALGUEIRO é autor dramático e
director teatral. Nos anos 1988, 2000 e 2002

gañou o Premio Álvaro Cunqueiro para textos
teatrais, coas obras O arce do xardín, Eliana

en ardentía ou Bernardo destemplado e Molière
final, estreadas polo Centro Dramático Galego

e Nordesía Producións. 
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Que futuro queremos para o teatro? 
ROBERTO SALGUEIRO

En plena época de mudanzas nas institucións culturais que atenden ás
artes escénicas, o autor aborda a radiografía do teatro galego actual e
o papel de órganos como o IGAEM ou o Centro Dramático Galego.

Ricardo III, última produción do Centro Dramático Galego.

‘Precisamos un CDG
que a profesión teatral
sinta coma a súa casa,
non como un couto

vedado. Unha compañía
que a sociedade admire

e valore”



Cando veña a noite é a súa
primeira incursión na novela
histórica.

Eu non falaría de novela his-
tórica. É unha novela de vaquei-
ros, un western feito en Galiza.
E con esta definición non lle ti-
ro méritos ao texto. As novelas
do oeste son un xénero vilipen-
diado pero con obras mestras,
como as novelas de Corman
McCarthy. Son obras sobre a
emigración, a dos irlandeses
nos Estados Unidos ou a dos
propios galegos na Arxentina.
Neste caso, a historia transcorre
no interior de Galiza, nun mo-
mento de moita axitación pero
que é contemporáneo ao da con-
quista do oeste americano.

Por que escolleu as gue-
rras carlistas para situar a
acción?

É unha época que me intere-
sa por varios factores. Naqueles
anos, entre 1830 e 1840, xorde
unha clase ilustrada galega que
desembocará primeiro no le-
vantamento do 1846 e que de-
glutirá o fracaso para encabezar
o Rexurdimento, intre de nace-
mento real dos movementos ga-
leguistas. Tamén nesa altura se
dá un cambio entre o Antigo
Réxime e o Estado Liberal Mo-
derno. Obviamente, o desenvol-
vemento trouxo cousas moi po-
sitivas pero o vello sistema de
valores era de noso, funcionaba
no noso idioma e coas nosas
propias leis. Foi nesa altura can-
do comezaron a facerse políti-
cas vidas de fóra e a nosa iden-
tidade empezou a diluírse. E por
último, quería transmitir a bru-
talidade daquela guerra, a bruta-
lidade que eu coñecía por boca
de parentes de testemuñas ou
por documentos da época. 

Unha época literariamen-
te rica.

Dá para moito. Quero facer
unha triloxía sobre aqueles anos.
Xa estou a traballar na segunda
novela, que conta o retorno dun
suboficial napoleónico a Galiza
para procurar o tesouro do ma-
riscal Soult, que os franceses
deixaran acochado cando fuxi-
ron. Na terceira, o protagonista
será o mar. Hai grandes mudan-
zas: reconversión naval e da in-
dustria pesqueira, transporte de
escravos e emigrantes… De to-
dos os xeitos, coido que antes de
todo iso vou rematar unha obra
de teatro sobre esa nova moda
das despedidas de solteiro que
acaban en puticlubs.

O libro é duro nalgunhas
pasaxes, con descrición de
torturas e asasinatos. Oco-
rreu todo tal como se conta?

Todo está documentado.
Varios veciños foron desmem-
brados atados a cabalos. Houbo
quen foi asasinado atándolle un
feixe de palla ou rociándoo con
pólvora. Sábese que había fi-
dalgos carlistas que levaban na
sela do cabalo restras de orellas
cortadas ao inimigo ou un rosa-
rio de mamilas de muller.

Tan grave era o que se de-
cidía naquela guerra?

Houbo quen loitou por con-
servar o que tiña, caso do prota-
gonista Mauro da Povadura, que
observa como a súa casa esmo-
rece. Outros eran psicópatas. É
sabido que a psicopatía pode es-

tar latente se as circunstancias
sociais impiden que se desen-
volva. Unha guerra é un caldo
de cultivo estupendo para que
esas patoloxías se exterioricen.
O personaxe que lles corta as
mamas ás mozas das aldeas que
arrasa existiu e seica pertencía a
unha familia nobre de Lalín que
logrou evitar que as crónicas re-
collesen a súa filiación.

Chama a atención o coi-
dado da lingua, o léxico do
monte e a casa, os diálogos.

É ben máis fácil conseguir
diálogos reais no pasado que fa-
celo nunha novela inspirada na
actualidade. Eu vivo en Noia e
comparto o meu tempo con xen-
te traballadora manual e galego-
falante. Iso dáche unha base idio-
mática incríbel. Apréndese moito
máis léxico axudándolle a un ve-
ciño a ensilar herba que conver-
sando cun filólogo. E iso hai que
aplicalo na escrita. Se non escri-
bes de ouvido non escribes ben.
Na nosa literatura falta iso moi-
tas veces. É imposíbel ler algúns

textos en voz alta. Soan falsos.
Parece que non lle gusta

moito ler literatura feita agora.
Ao contrario. Talvez haxa

que buscar as lecturas noutros
medios fóra da literatura tradi-
cional. Encántanme os blogs.
Son frescos, divertidos, moi cre-
ativos e cun galego vivo. Adoro
os brasileiros porque é aí onde
podes ver a fortaleza do galego
vivo. En Galiza están moi ben o
de María Yáñez, o que facía An-
xos Sumai ou o humor desespe-
rado de ‘Aduaneiros sem fron-
teiras’. Teño moita confianza
neste medio porque en países
coma o Xapón influíron xa deci-
sivamente nas últimas eleccións.
Aquí xa foron referencia para
moitos pero no futuro van con-
dicionar moito máis o voto.

Pensa que se publica moito?
Non. Como dicía Antón

Avilés de Taramancos, todo o
que se publique está ben. Cada
novela é coma unha cavaca que
debe manter vivo o lume das
nosas letras. Talvez moitas

obras só sirvan para alimenta-
ren a fogueira mais quen sabe
se agora mesmo non está a xur-
dir no maxín dun rapaz ou ra-
paza de 18 anos un corpus cre-
ativo que faga evoluír a nosa li-
teratura. O problema non é que
se publique senón que a litera-
tura galega teña un mercado
corrompido, incapaz e feble.

Hai quen di que non se ven-
den libros en galego porque se
derramaron estes últimos 25
anos de ensino en galego.

A aprendizaxe da lingua fai-
se e fíxose mal. Os profesores
obsesionámonos con aprender-
lles aos alumnos gramática e
non nos decatamos de que o ga-
lego non é unha materia máis,
como as matemáticas ou as
ciencias naturais. Poño un
exemplo, aquí en Noia o 80 por
cento do alumnado é galego fa-
lante. Teñen unha lingua riquísi-
ma, unha fonética perfecta e un
cariño polo idioma que xa se
perdeu nas cidades. Pois ben,
hai compañeiros meus que sus-

penden o 40 por cento. Iso con-
dena o galego. A escola xa non
reeduca, non cambia tendencias.
O que entra falando castelán non
vai saír facéndoo en galego por-
que escolle a súa lingua por ren-
dibilidade social, económica e
psicolóxica. Até o meniño máis
inocente decátase de que as pelí-
culas poden estar en galego pero
os anuncios están en castelán.
Como educadores, polo tanto,
só nos queda loitarmos pola su-
pervivencia. Non nos podemos
permitir perder un só falante. E
iso só se consegue con menos
fonemas e máis concienciación
de que o galego é un patrimonio
que non nos debemos permitir o
luxo de estragar.

Pódese facer algo nese as-
pecto desde a política?

Pódese facer moito. Son
optimista co cambio de gober-
no mais son consciente de que
o fraguismo deixou inercias
que van ser moi complicadas
de rachar. Preocúpame moito
que xa haxa unha clase privile-
xiada, dentro da empresa, a po-
lítica e os medios de comunica-
ción que considere que pode-
mos defender a nosa identidade
como galegos prescindindo do
idioma, que podemos represen-
tar as voces de Galiza expre-
sándose en castelán.

O premio ‘Avilés de Tara-
mancos’ outórgase en Noia e
até agora só o gañaron auto-
res noieses.

Algo hai que facer para que
non pareza que está amañado.
Talvez moitos autores non se pre-
senten polas esixencias de brevi-
dade ou porque o relato de aven-
turas non se estila moito en gale-
go. Para min foi unha honra por-
que era amigo de Antón e da súa
familia. O certo é que xa pasaron
bastantes anos da súa morte pero
sígoo estrañando. Era unha per-
soa excepcional, un activista so-
cial e cultural que deixou unha
profunda pegada na comarca.

Outra das súas paixóns é
o cinema. Tamén gañou pre-
mios de guión.

A medias con Luís Avilés,
fillo de Antón, escribín un
guión que non ten produtora. É
unha historia que coido intere-
sante, sobre a prostitución pero
con moitas pólas na realidade
galega. O que ocorre co cinema
é que os guionistas son extor-
sionados polos produtores.
Non teñen dereitos e o seu tra-
ballo vale pouco. Se é duro li-
dar co mundo editorial, coa in-
dustria cinematográfica é im-
posíbel.

Contodo, nunca tantas
películas se fixeron en Galiza.

Pero falta industria. O in-
vestimento para un filme é tan
alto que non se poden correr ris-
cos. O ideal sería que o abarata-
mento de custos facilitase a de-
mocratización do medio. No
instituto no que dou clases esta-
mos a montar unha escola de ci-
nema como actividade extraes-
colar e os resultados son impre-
sionantes. As novas xeracións
están educadas na imaxe e teñen
grandes ideas. Por aí temos que
coarnos, preparar traballos onde
prime a orixinalidade e a creati-
vidade, que é algo que lle falta
ao cinema que se fai agora.♦
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David Pérez Iglesias
‘Fixen unha novela de vaqueiros
ambientada nas guerras carlistas’

CÉSAR LORENZO GIL

David Pérez Iglesias (Ames, 1962) recibiu o premio ‘Avilés de
Taramancos’ de relato de aventuras 2004 coa novela curta Can-
do veña a noite (Toxosoutos). Unha historia de vaqueiros, en pa-
labras do autor, durante as guerras carlistas na comarca do Deza.

P. FERRÍN / AGN



O CGAI naceu na fronteira do
goberno tripartito e a etapa de
Fraga na Xunta. O 5 de outubro
de 1989 publicouse o decreto
que o creaba, asinado por Gon-
zález Laxe, e en 1991 abría as
súas portas na rúa Durán Loriga
da Coruña, compartindo espazo
con outras institucións. Os lo-
cais, sen ser os máis axeitados
para o labor que desempeña, es-
tán hoxe a pleno rendimento,
mesmo ao borde de colapsar os
1.200 metros cadrados que ocu-
pa: instalacións técnicas, cáma-
ra frigorífica de conservación,
sá de proxección, biblioteca, vi-
deoteca... son espazos que se
foron facendo familiares para
investigadores e público xeral
por unha política de programa-
ción de cursos, proxeccións e
exposicións, na liña da filmote-
ca máis esixente. O CGAI está
asociado á Federación interna-
cional de Arquivos Fílmicos,
fundada en París en 1968, e que
agrupa a 125 filmotecas de se-
senta países. Neste 2005 conta
cun escaso orzamento de
500.000 euros anuais.

Un paseo polas instalacións
do CGAI da man do seu direc-
tor Xosé Luis Cabo, achéganos
ao labor que se desenvolve co-
mo único organismo da Conse-
llería de Cultura específica-
mente adicado á temática au-
diovisual. Nas súas obrigas está
programar proxeccións, mos-
tras, exposicións, seminarios,
conferencias e publicacións co
obxectivo dun mellor coñece-
mento das artes da imaxe; cola-
borar noutras actuacións en Ga-
liza e no exterior de obxectivos
semellantes; recuperar, catalo-
gar, custodiar e difundir as pro-

ducións e as obras conformado-
ras do patrimonio audiovisual e
fotográfico galego e participar
na promoción da produción au-
diovisual galega en mercados,
mostras e festivais.

A análise das publicacións
e das programacións que o
CGAI desenvolveu en case
quince anos de existencia dan
conta dese traballo.

Recuperación e arquivo

Durante os primeiros anos o tra-
ballo que realizou o CGAI per-
mitiu rastrear toda a produción
cinematográfica relacionada
con Galiza. Percorréronse siste-
maticamente centros importan-
tes non só en Galiza, tamén nas
principais capitais americanas.
Entre os logros dese pescuda es-
tá a compilación de todas as
imaxes de Castelao en move-
mento, e de numerosas filma-
cións relacionadas coa emigra-
ción e películas como Un viaje
por Galicia, La tragedia de Xi-
robio, Primer Congreso de la
emigración gallega, Miss Ledya
ou os experimentos cinemato-
gráficos de Eugenio F. Granell.

Actualmente o CGAI está
traballando na restauración
dunha das películas máis anti-
gas conservadas sobre Galiza,
unha produción portuguesa que
recolle o Ano Santo de 1917 en
Compostela e están transferin-
do a formato dixital diferentes
fondos privados, rodados nos
anos trinta, de relevancia para
unha crónica social do país.

En canto ao arquivo o CGAI
é depositario obrigado de todos
os proxectos subvencionados
pola Xunta (dúas copias finais

en perfecto estado débenselle
remitir polos productores) e o
incremento faise a través de de-
pósitos ou doazóns efectuados
por asociacións, empresas ou
particulares, intercambios con
outros arquivos, tiraxe ou com-
pra de copias. Ademais as pro-
dutoras galegas elixen con fre-
cuencia ao CGAI para depositar
nas mellores condicións técni-
cas os seus fondos.

Daquela, entre curtametra-
xes e longametraxes o CGAI
almacena 2.186 copias de
1.920 títulos diferentes, as
máis antigas datadas en 1913.
En soporte videográfico profe-
sional hai 2.063 copias de
1.859 títulos, incluindo granda

parte das producións propias
do desaparecido Arquivo da
Imaxe. O fondo conta ademais
con 1.404 títulos en formato
VHS e 2.016 en soporte dixi-
tral para a súa consulta a nivel
histórico ou educativo, que in-
clúe as películas máis destacá-
beis da historia do cine e da
produción audiovisual galega.

Entre o material arquivao
está unha colección de 6.900
carteis de películas galegas, es-
pañolas e estranxeiras ademais
dos relativos a certames de fo-
tografía e festivais de cine e vi-
deo de Galiza. Tamén se con-
servan neste centro toda a do-
cumentación producida para as
axudas ao audiovisual e sobre

diferentes cineastas e fotógra-
fos galegos, destacando fondos
como os do director galego
Amando Ossorio ou o relativo
ao cine galego entre 1970 e
1990. Desde o ano de creación
o CGAI recolle unha intensa
hemeroteca sobre o pùblicado
en Galiza sobre o audiovisual.

Formación e difusión

A programación cinematográ-
fica do CGAI ten o rigor pedi-
do a unha institución desta ín-
dole. Proxéctanse sempre pelí-
culas orixinais e en idioma ori-
xinal, subtitulándose en galego
por medio de traducións elabo-
radas polo propio personal do
CGAI. Segundo X.L. Cabo non
é posíbel descentralizar estes
ciclos, polo xeral de películas
de difícil visión fóra de institu-
cións especializadas, aínda que
teñen en estudo a posibilidade
de facelo ocasionalmente nal-
gunha outra cidade galega. 

Para estes vindeiros meses
de 2005 está programadas na
sede coruñesa unha panorámi-
ca sobre o cine español da tran-
sición, un ciclo sobre o Quixo-
te, outro sobre novo cine italia-
no e un sobre Claire Denis.
Ademais hai sempre unha pro-
gramación mensual con pre-
sentacións de producións ga-
legas e estreas de películas
independentes de escasa difu-
sión en circuítos comerciais.

A maiores o CGAI ten un
importante programa de publi-
cacións que persigue establecer
unha bibliografía cinematográfi-
ca galega de referencia, difundir
o coñecemento de fotógrafos
contemporáneos  e complemen-
tar os ciclos programados con
monografías sobre autores ou
xéneros. Entre os traballos máis
recentes esá a recuperación dun
guión de Eduardo e Rafael Dies-
te e unha monografía sobre Sue-
via Films e o produtor galego
Cesáreo González.♦
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O CGAI, filmoteca e fototeca de Galiza

Xosé Luis Cabo, director do CGAI.

X.C.
Cunha presenza difusa no actual organigrama da Xunta de
Galicia, o Centro Galego das Artes da Imaxe (CGAI), com-
pleta quince anos de traballo na súa sede, sempre provisio-
nal, na Casa da Cultura Salvador de Madariaga na Coru-
ña. Hoxendía é a verdadeira Filmoteca  Nacional Galega
e un dos eixos principais da documentación audiovisual.

As Actas Escuras
Roberto Vidal Bolaño

Ilustracións de Pepe Carreiro

Segundo algúns críticos o mellor
texto dramático do mestre.

A NOSA TERRA - MITOS E LENDAS

Premio Camiño de Santiago de Teatro Profisional 1994



A pasada edición do Viñetas
desde o Atlántico, as xornadas
de cómic que se celebran cada
agosto na Coruña baixo a direc-
ción de Miguelanxo Prado, de-
mostrou que a banda deseñada
galega non para. Grupos e auto-
res aproveitaron a cita coruñesa
para presentar os seus proxec-
tos máis recentes, novos títulos
e novas entregas de fanzines
que pronto estarán nos andeis
das tendas especializadas.

Un destes colectivos de au-
tores foi BD Banda, que se su-
biu ao carro de estreas por par-
tida dobre coa presentación do
novo número da súa revista ho-
mónima e cunha nova entrega
da colección que estreou a pri-
meiros de ano.

Xa sen a resaca deixada po-
lo premio de mellor fanzine que
os organizadores do Saló del
Cómic de Barcelona lle conce-
deron ao grupo coordinado por
Kiko da Silva, o sexto número de
BD Banda sae á rúa con máis
autores, máis historias e un de-
seño máis coidado, barallando
ademais a idea de converterse
nunha revista profesional.

“É unha pena que non nos
poidan nominar como mellor
fanzine o ano que vén” bromea
Kiko da Silva, “ porque pensa-
mos que esta entrega merece
máis o premio que a anterior”.
Coas sinaturas de Manuel Crá-
neo, de Kike Benlloch, Alberto
Guitián, David Rubín e Miguel
Porto, entre outros que xa ve-
ñen sendo habituais, así como a
colaboración do autor portugués
J.C. Fernandes e o francés Ni-
colás Digard, preséntase este
novo número, un traballo que o
colectivo afrontou con máis exi-
xencias ca nunca. De feito, tal
foi o empeño, que o novo BD
Banda vén coa anécdota dunha
dobre edición, unha que se de-
volveu á imprenta porque non
lles parecía que estivese ao ni-
vel e a outra que está a venda.

Máis literaria e coa presenza
de textos ilustrados de escrito-
res como X.A. Neira Cruz, a re-
vista quere rachar o tópico de
que os autores de banda dese-
ñada só poden facer cómic,
amosando ademais facetas
descoñecidas de creadores
consolidados.

Pero se por algo destaca es-
te novo número, é polo feito de
que pode ser un dos últimos que
mereza o cualificativo de fanzi-
ne. Os membros de BD Banda
están a barallar a posibilidade
de darlle unha volta á tornique-
ta, coa colaboración da editora
Kalandraka, para converter a
publicación nunha revista profe-
sional. Para Kiko da Silva “é al-
go san que se produza, porque
xa non ten moito sentido seguir
así”. “Pero temos o problema de
que en Galiza non hai unha boa
canle de distribución” engade. 

O terceiro de Pinto e Chinto 

Outra das novidades do colecti-
vo foi a presentación de Tito
Longueirón, o terceiro álbum da
colección BD Banda, que distri-
búe a editora Kalandraka, na
que se recollen as historietas re-
alizadas por David Pintor Pinto
e Carlos López Chinto.

Despois de Fiz nos biosbar-
dos, de Kiko da Silva, e de
Thom, de Andrés Meixide, este
novo libro recolle as andainas
do deportista Tito Longueirón, o
personaxe creado no 2002 por
este dúo de humoristas para a
revista Golfiño. 

Boxeador, futbolista, salta-
dor de lonxitude, esquiador... Ti-
to Longueirón é máis ca un de-
portista ao uso, é un pillabán,
desgarbado de máis para estar
entre os xogadores de elite, que
destaca pola súa pillería e pola
súa tendencia a facer trampulla-
das, un xeito diferente de resol-
ver os retos deportivos que se
lle presentan.

Con esta colección, dirixida
nos primeiros títulos ao públi-
co infantil, o colectivo quere
cubrir “un oco importante” no
mercado galego, pero non
desbota a posibilidade de am-
pliala con títulos para adultos.
Kiko da Silva mostrase “moi
esperanzado” cos álbums,
“porque hai público” e anuncia
novidades editoriais de cara o
nadal. Por unha parte o colec-
tivo está a preparar dous títu-
los máis para esta colección,
un deles Astro, de Javier Oli-
vares, e unha obra de Bernar-
do Vergara e por outra ten pre-
visto traducir os xa publicados
ao castelán. 

“O recibimento da colección
a nivel xeral foi moi curioso por-
que nos decatamos de que es-
tamos competindo ao mesmo
nivel que as editoras españolas
consolidadas”, comenta Kiko da
Silva e engade que para o co-
lectivo é “unha satisfacción que
autores de Madrid como Bernar-
do Vergara e Javier Olivares
confíen en nós e publiquen a
súa obra antes en galego que
en castelán”.♦
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Despois do Saló del Cómic de Barcelona, o colectivo BD Banda sacódese o éxito tirando o sexto núme-
ro da súa revista homónima e engrosando a súa colección de álbums cun novo título, Tito Longueirón.

Moito leva chovido dende que
no 2001, BD Banda botaba a
andar o primeiro número da
súa publicación, co mesmo
nome, pero semella que agora
é cando o colectivo vive un
dos seus mellores momentos,
con novos proxectos e cun cu-
rrículo no que se seguen su-
mando premios. O último vén-
selle de conceder esta sema-

na e parte dunhas das citas
máis destacadas do país, as
Xornadas de Banda Deseña-
da de Ourense. 

Na súa XVII edición, a Ca-
sa da Xuventude mais a Con-
cello de Ourense, acordaron
outorgar á revista BD Banda,
coordinada polo autor Kiko da
Silva, o Premio Ourense de
Banda Deseñada, co que se

tenta salientar unha institución,
unha personalidade ou unha
iniciativa dentro do panorama
do cómic en Galiza.

O galardón, que será entre-
gado no transcurso das Xorna-
das, entre o 1 e o 15 de outu-
bro, está dotado cunha estatuí-
ña deseñada expresamente
polo artista plástico Manolo Fi-
gueiras.♦

Máis un para a Banda



O fenómeno fan é uma característica da
cultura de massas que começa provavel-
mente com esse estandarte do fenómeno
que foi Elvis Presley. Daquele momento em
que um cantante de rock foi capaz de mobi-
lizar a juventude como quase nada o tinha
feito até o momento, todo um mundo de no-
vos mitos e ídolos foi-se criando ao redor
dos artistas musicais. Mas com o tempo,
nom só no cenário musical existiu o con-
ceito de seguidores ou admiradores. Artis-
tas de cinema, desportistas –nomeadamen-
te futebolistas–, artistas plásticas ou literá-
rias... qualquer personagem público pode
ser alvo desta admiraçom organizada. Isso
se nom queremos lançar a olhada muito
atrás, porque poderíamos falar deste mes-
mo fenómeno com outras consequências na
idealizaçom de mitos ou heróis na Grécia
clássica, ou no seguimento de líderes como
Jesus Cristo ou mais tarde, os revolucioná-
rios como o Che. Certamente, as conse-
quências e as motivaçons som outras, mas
nom deixava de ser uma admiraçom incon-
dicional, sem possibilidade de resposta, e é
aí onde esses ídolos podiam ter algo em co-
mum com os ídolos actuais. O fan com es-
se nome é uma criaçom contemporânea, e
diferencia-se por ter o seu objecto de admi-
raçom em pessoas muito mais próximas,
pessoas comuns que deixam de sê-lo nom
polos seus factos (polo menos nom só polos
seus factos) mas por ser admiradas por um
grupo numeroso de pessoas.

Mas o fan é uma personagem que nom
tem muito boa fama, sobretudo em meios de
“alta cultura”, progressistas e/ou de vanguar-
da. Sobretudo porque qualquer grande admi-
rador/a de um ícone da “alta cultura” nunca
vai considerar-se a si próprio fan. Mesmo
quando a sua atitude ao respeito do ícone se-
ja a mesma que a do fan com o ídolo (Penso
agora na celebraçom do IV Centenário da
publicaçom do Quixote, com tantas caracte-
rísticas comuns ao fenómeno fan, merchan-
dising incluído). Relacionado desde a sua
origem com a cultura pop, é dizer popular,
com a juventude ou mesmo a adolescência,
com a massa e com a feminidade, nom tinha

muitas hipóteses de sucesso noutros ambien-
tes. Fan, já desde a palavra escolhida para
denominar este tipo de admiraçom, estava
condenada ao fracasso. Fanáticos e fanáticas
de ídolos, de mitos que tenhem pouco de re-
alidade, com méritos muitas vezes questio-
náveis, e que arrastam
atitudes que raiam a
loucura. Nom tinha
muito futuro.

Mas estes dias en-
contramo-nos na rede
com um Clube de fans
dum grupo galego que
ainda nom publicou o
seu primeiro disco.
Este facto é surpreen-
dente por si próprio,
mas nom fica aí. Por
se fora pouco, deno-
minam-se fans e som
capazes de justificar
essa admiraçom desde
um posicionamento rupturista. Porque
pouco de cultura de massas pode ter a ad-
miraçom por uns artistas que nom estám
nos circuitos comerciais, nem som publici-
tados nos grandes meios de comunicaçom. 

Talvez com este Clube de fans poda apa-
recer uma nova evoluçom do término e do
conceito da admiraçom. Porque já nom se tra-

ta de seguir a personagens públicos, com mui-
ta tiragem publicitária e que podem supor um
modelo de comportamento. Trata-se de apoiar
um grupo de artistas em que se confia e que se
admira desde o momento da sua criaçom e
como resposta ao sistema que pode deixá-los

fora. Por que ser fans só
daquelas personagens já
consagradas, com êxi-
to?. Ou melhor colocar
a pergunta desde outro
lugar. Que fai com que
uns artistas estejam no
sistema e na publicidade
e outros nom? Pois fa-
gamos com que aqueles
artistas que considera-
mos de qualidade ten-
ham hipótese de ser
conhecidos, mesmo
desde um âmbito menos
normal ou regular. Co-
mo na própria página do

clube de fans(1) se di: 
“Os mesmos membros do grupo nom

acreditavam em nós, nom acreditavam que
isto nom fosse algo mais que uma brincadei-
ra. Andavam entre a surpresa e a incredulida-
de. E claro que tem muito de brincadeira,
mas brincamos com esta miséria de paisinho
que fai com que qualquer cousa diferente que

se faga seja anormal. Brincamos com esta re-
beldia que supom ser fans dum grupo e lou-
vá-lo como se merece num país em que é
muito mais fácil dedicar o tempo a des-
truiçom maciça de iniciativas qualquer. Por
isso, somos fans de Marful(2) e gostamos que
a gente o saiba, que se una. Gostamos de que
existam, de que fagam bem as cousas, de que
sejam profissionais da música e desfrutem do
que fan, e de que se ponham sérias quando há
que falar do seu trabalho. Enfim, que é um
clube de fans mais que o reconhecimento do
trabalho bem feito? Pois isso, e um pouquin-
ho de paixom polo resultado, um pouquinho
de amor por todos e cada uma juntos e revol-
tos que é como mais gostamos”.

Esse apelo à brincadeira é o que diferen-
cia este clube de fans de muitos outros. É um
clube de fans porque as pessoas que o com-
ponhem som admiradoras do grupo. E pára
de contar. Nom há mais nada em comum en-
tre estes fans e os enfebrecidos que perse-
guem aos seus grupos favoritos para tocar um
milímetro de qualquer cousa que tenha a ver
com elas. Nada a ver com o mercado dos
arredores, com a idolatria pessoal, com a in-
condicionalidade artística. É uma brincadeira
com vontade de transcender, de entrar no
meio através do jogo, mas sem entrar no jo-
go. Poderia ter outro nome qualquer, ou nom
ter nome, mas no mesmo facto de existir co-
mo Clube de fans, de organizar-se e de ter um
órgao de expresom na internet está a reivin-
dicaçom de apostar polas margens e questio-
ná-las. É uma brincadeira muito séria porque
aposta por apoiar um grupo de artistas que
funcionam fora dos circuitos comerciais mas
com qualidade de sobra para entrar neles e ter
êxito. Nom sabemos que transcendência po-
de ter este facto, mas o certo é que só a sua
existência supom uma novidade no fenóme-
no fan e também no panorama musical gale-
go. Entre outras cousas, porque existe rela-
cionamento entre o clube e o grupo, como se
mostra nessas conversas que venhem resen-
hadas na página ou nas fotos ali publicadas.
Ficamos à espera.♦

RAQUEL MIRAGAIA é escritora.
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Apuntamentos
para unha
comparación
entre seres
míticos galegos
e bretóns (I)
Intentaremos brevisimamente dar unha
idea da similitude entre algunhas concep-
cións míticas dos bretóns e dos galegos,
fundamentalmente no labiríntico comple-
xo de crenzas que rodean o fenómeno da
morte en ambos os dous países. Xa que a
cantidade de seres míticos nos que se po-
den atopar semellanzas é moi elevada,

imos citar só uns poucos exemplos. Estes
exemplos, a saber, van ser os que seguen:

1) A idea dunha alma zoomorfa, ou,
para ser máis exactos, a idea dun “dobre”
psíquico ou físico do ser humano, que po-
de manifestarse antes ou despois da mor-
te do individuo, e mesmo durante a vida.
De feito, existen persoas capaces de sacar
o seu dobre do corpo a vontade, mediante
artes máxicas: son os meigos, as meigas,
os lobishomes.

2) A crenza, seguramente prehistórica,
nun camiño das almas (ou dos mortos),
que desemboca no confín occidental do
mundo. Alí un barqueiro agarda polas áni-
mas, que se agolpan nas praias e esperan
turno para ser levadas ás Illas do Alén. Se-
gundo os lugares, tanto na Bretaña coma
en Galicia, as almas teñen que atravesar
un brazo de mar, un río (que en Galicia
pode ser o Limia, o Xordán, en calquera
caso unha reminiscencia do Aquerón, do
Oblivionis, o “Río do Esquecemento”), o
mesmo océano, que é o destino final.

3) A crenza nas cidades dos mortos,
dos habitantes pagáns primitivos, casti-
gados por algún delito, case sempre por
Xesús en persoa: cidades asolagadas e
enareadas, en ambos os países numerosí-

simas. Non hai lagoa, charco ou praia
que non teña a súa. Un caso arquetípico
na Bretaña é o de Ker Is, un caso na Ga-
licia o de Reirís. Moitas veces a causan-
te da inundación é unha muller, Ahès-
Dahut, convertida despois, baixo a auga,
en Marie-Morgane, a filla do rei, a Serea
de Fisterra. Pero algún día renacerán,
porque xa terá pasado o Xuízo Final e es-
taremos noutro ciclo: Pa vo beuzet Pariz
ec’h adsavo Ker Is. En Galicia dise que
tras deste mundo virá outro no que só vi-
virán os inocentes.

4) A entrada aos infernos, que por ou-
tra parte non se distinguen maiormente do
purgatorio, está próxima, talvez nun bura-
co, nunha cova, nun caos de rochas no
monte, nos pozos máis fondos dos ríos,
nunha lagoa, nun pantano (marais) que
ocupa un lugar no interior do país. En Ga-
licia, esa lagoa é a Antela. Na Bretaña “un
sinistre marais est condamné, depuis des
millénaires, à servir d’entrée au monde
souterrain des enfers”.

5) A Procesión dos Mortos, en corpo
ou en espírito, percorrendo os camiños e
procurando vivos: a Compaña, os Anaon.

6) Unha figura dirixente desa Proce-
sión, que semella a Morte en persoa, ou

un delegado con amplos poderes: en Gali-
cia a Estadea, na Bretaña o Ankou. É ca-
racterística a importancia que se lle dá á
morte, que se comporta como un terceiro
deus, entre Deus e o Demo, se cadra máis
importante que eles, e sempre máis xusto.

7) A existencia dos “avisos” e os “si-
nais” de morte. Hai sinais para todas as
persoas antes de morrer. Na Bretaña, se-
gundo Anatole Le Braz, intersignes de
l’enterrement, ou sinaliu, ou signes aver-
tisseurs. Le Braz di que ningún home mo-
rre sen ser avisado. En Galicia sucede
igual e hai unha figura encargada de dar
os avisos: a Morte Branca. 

8) A presenza continuada das ánimas
neste mundo. Ánimas que poden vir soli-
citar favores, facer mal, restituír un mar-
co, pedir que lles rachen o hábito.

A crenza en determinados seres, tales
como os diaños bulreiros, os trasnos, os
Mouros e Mouras (na Bretaña as fées, os
kornandons, os korred e as korrigans),
que poden ser restos na memoria colecti-
va de antigos grupos humanos ou das sú-
as crenzas relixiosas, ou ser simple expre-
sión, novamente, da crenza nas ánimas:
trataríase de almas incapaces de abando-
nar este mundo.♦

nxeños e criaturas Xosé MirandaE

Marful, primeiro grupo galego sem disco
mas com clube de fans

RAQUEL MIRAGAIA

‘É uma brincadeira
muito séria porque aposta
por apoiar um grupo de
artistas que funcionam

fora dos circuitos
comerciais mas com

qualidade de sobra para
entrar neles e ter êxito”



Cando ao rematar un concerto o
público pide a berros “outra, ou-
tra...” e o grupo, humildemente,
responde “non pidades outra que
non sabemos máis”, non adoita-
mos crelo. Pero deberiamos face-
lo se o grupo se chama Xochilmi-
ca e o número de pezas tocadas
no concerto superou a decena.

“Cando gañamos o V Certa-
me de Música Folk de Radio
Obradoiro o ano pasado eramos
un grupo que tiña catro cancións
preparadas, ningunha máis. E o
premio era gravar un disco!”,
non cansan de repetir os mem-
bros de Xochilmica, coma se non
cresen aínda que o seu disco, 5
elementos, é unha realidade.

5 elementos xorde da nada.
“Daquela, Xochilmica eramos
un grupo de amigos que se xun-
taba para tocar e que, de cando
en vez, tiña algunha actuación
pequeniña”. Así describe Xan
Pampín, acordeón e compositor
do grupo, os primeiros pasos de
Xochilmica.

O certo é que gañaron o pre-
mio e, a marchas forzadas, cum-
prindo datas, “ensaiando moitas
madrugadas”, disipando dúbidas,
cambiando a idea dunha maqueta
pola dun disco, revisando material
e compoñendo temas novos foron
quen de reunir os oito temas ins-
trumentais que dan vida ao disco.
“Todo veu encadeado e moi rápi-
do, foi coma se nos viñesen em-
purrando dende atrás. Estaba cla-
ro, tiñamos que decidir se subia-
mos ao carro ou o deixabamos es-
capar e, ao final, subimos”, recal-
ca Manuel Rey, o tamborileiro. 

O gaiteiro intrépido

Din de Edelmiro Fernández que
é quen de facer as cousas fáciles
nos momentos máis difíciles,
quizais porque “a tres días da fi-
nal do concurso de Radio Obra-
doiro quedámonos sen gaiteiro e
pensamos, quen pode aprender,
en tan pouco tempo, tres temas
de certa dificultade e tocalos co-
ma ninguén o día do concurso?
O único que podía facelo era el”,
explica Xan Pampín.

“Coñecíaos un pouco de ve-
los nos seráns da Nasa e dalgun-
ha festa por aí, aínda que non ti-
ña trato con todos, pero vinos tan
animados e con tantas ganas que
lles botei unha man”, lembra
Edelmiro Fernández.

Sexa como for, Xochilmica
gañaron o certame e gravou o seu
5 elementos onde tocan, xunto
con Edelmiro, O Piuncho, unha
das pezas interpretadas no concur-
so. O outro convidado de luxo que
tivo este traballo foi Óscar Fer-
nández Sanxurxo, de Os Cempés,
nos que acompaña coa zanfona as
melodías de Valsand e de Malla-
dora 40. “El apenas nos coñecía,
pero veu gravar as pezas sen po-
ñer un só problema. Ademais, gra-
zas a el, demos o salto a Mare, a
produtora que leva o seu grupo, e
agora tamén o noso”, puntualiza
Ramón Maril, bombeiro no disco
e gaiteiro, “por problemas físi-
cos”, nos concertos.

Baixo uns títulos que escon-
den máis que mostran, os cortes
de 5 elementos tentan escapar do
camiño marcado para abrirse á

composición. Para reinventar a
tradición e deixar que entren ins-
trumentos como o clarinete e o
saxo. “Despois de tocar tanto
tempo en Cantigas e Agarimos
como acompañamento do baile,
ou no cuarteto, non tiña sentido
seguir facendo o mesmo con Xo-
chilmica, o reto era innovar”, ex-
plica Xan Pampín.

Éxito en Lorient

Despois da presentación de 5
elementos gañaron en Ortiguei-
ra o concurso Runas e, a próxi-
ma edición, tocarán no escena-
rio grande. Lorient recibiu a
Xochilmica concedéndolles o
segundo posto no concurso para
músicos noveis, dentro da cate-
goría non tradicional. Segundo
Edelmiro Fernández “a expe-
riencia francesa do grupo supu-
xo un punto de inflexión na súa
carreira, melloraron moitísimo,
tanto na posta en escena como
musicalmente”. “Lorient é unha
cidade convertida en festival,
onde, en cada recanto e a todas
horas, hai unha actuación dife-
rente, o público é crítico, pouco
expresivo e aplaude con caute-
la.” Pero, tal e como afirma Pa-
blo Dalama, clarinetista de Xo-
chilmica, “o público é comple-
tamente heteroxéneo e, aínda
así, vai por onde un o leve, é
moi educado e obediente, se o
animas, anímase, senón queda
sentado. En Lorient decatámo-
nos de que a xente apreza a no-
sa música”. Sería quizais por-
que as melodías son quen de

transmitirlle ao público os sen-
timentos para os que non alcan-
zan as palabras. O verán levou-
nos polos festivais de Galiza e
agora están por iniciar a xira
“artistas en ruta”, organizada
por M80, un circuíto que os le-
vará a actuar en catro cidades
españolas. 

Dos discos non se vive

Manuel Iglesias “Sopas”, gaitei-
ro no disco e bombeiro nos con-
certos, fala da industria disco-
gráfica,“cambiou até tal punto
que xa ninguén vive de vender
discos. O disco é unha mostra
que tes do teu traballo, un so-
porte, unha carta de presenta-
ción ou un recordo, pero non un
medio de vida. De feito, nós non
temos distribuidora e buscamos
un método alternativo de venda,
deixamos 5 elementos en luga-
res puntuais onde cremos que
nolo poden comprar, bares, li-
brerías, tendas de artesanía e,
sobre todo, distribuímolo nós
nos concertos.”

Xochilmica é o que parece,
unha reunión de amigos que xo-
gan a manter viva a tradición
mediante as súas composicións.
Unha mostra de que os instru-
mentos son quen de transportar-
nos ao pasado, aos seráns da al-
dea, onde as parellas bailaban
polo goce de mover os pés ao rit-
mo da música, ignorando que,
anos despois, non serían precisos
máis de cinco elementos, para
que a mocidade sinta, por vez
primeira, o que elas sentían.♦
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Fran Paredes
‘Tendemos
a menosprezar
o público’

M.B.
Vén de concluír a XXII
Mostra de Teatro Cómico e
Festivo de Cangas e a com-
pañía Teatro de Ningures
acudiu cun  clásico, Tartufo,
no que vostede era o prota-
gonista. Por que Molière?

Porque levamos unha tra-
xectoria de espectáculos sin-
gulares que comezou hai dez
anos con Tic tac, que aínda
está en cartel, a que lle se-
guiría Lugar común, Fausto,
Círculo... Levabamos tempo
facendo dramas e queríamos
facer algunha comedia. E
elixindo foise a Molière.

Pero o seu Tartufo é un
tanto especial.

Non tentamos cinguirnos
ao texto orixinal. Houbo
partes que se adaptaron a re-
alidade política e outras que
se actualizaron. 

Despois do seu paso po-
la Mostra de Cangas, de
que saúde lle pareceu que
goza o festival?

Os espectáculos que vin
sorprendéronme bastante e a
resposta do público segue a
ser fantástica. A xente espe-
ra a mostra para esquecer os
problemas e botar unhas
gargalladas. Nós xa estreara-
mos a obra en Cangas pero o
cheo foi total. 

A de Cangas coincidiu
coa que se celebra en Palas
de Rei. Coida que abonda
co número de mostras que
hai en Galiza?

Suficientes nunca son.
Para as compañías ademais
de ser traballo constitúen
unha plataforma para darse a
coñecer ao público. Tende-
mos a menosprezalo pero ao
fin e ao cabo son os que nos
dan de comer.

Ademais de facer tea-
tro, vén de debutar no cine.

Con Heroína. Fixera al-
gún capítulo de Rías Baixas
e participara nunha tv-movie
pero isto é un pasiño adian-
te. Estar nun plató de cine,
cun director como Gerardo
Herrero... son desas cousas
que sempre pensas que po-
den ser e cando chega o mo-
mento aí estás. 

Onde veremos proxi-
mamente a Fran Paredes?

Empezo a traballar en ou-
tubro con Teatro do Morcego
na Farsa do Bululú, de Ma-
nuel María, para estreala en
decembro. Con Teatro de
Ningures, por esas datas, esta-
remos cunha obra de Galdós.
E seguirei como monitor de
teatro no instituto de Bueu.♦

XOCHILMICA
GEMMA MALVIDO OTERO

5 elementos é o primeiro disco do grupo Xochilmica. Un quinteto que se está a fa-
cer co título de grupo galego revelación do ano. Este verán gañaron o Certame Ru-
nas de Ortigueira, acadaron o segundo posto no Festival de noveis de Lorient e fo-
ron seleccionados por M80 para iniciar unha xira de catro concertos por España.



Aló polo ano 1985 unha das descobertas
arqueolóxicas máis salientábeis foi a da
necrópole tumular da Serra da Loba.

O interese do achado viña da presenza
dun notábel número de mámoas, na meiran-
de parte, de grandes dimensións, nun terri-
torio daquela “arqueoloxicamente vacío”.
Tan só se tiña constancia duns estraños tú-
mulos explorados por Xosé Filgueira Val-
verde en Cambás, e os famosos túmulos do
Buriz excavados por Fermín Bouza Brei.

Ao interese arqueolóxico sumábase a
grandiosidade do contorno: unha inmensa
penichaira salferida de pequenos penedos,
que nunha escala menor evocaba outros
grandes espazos abertos do mundo... Isto
non pasou inadvertido para a cultura popu-
lar que situaba nestas terras un xigante que
no seu descorrer deixou constancia na rocha
da “pegada de Roldán”, ou as dúas vellas
que de tanto fiar ficaron convertidas en pe-
dras. As pegadas do home son puntuais; a
salientar a capela e cruceiro de San Vitorio,
pura arquitectura galega, pezas de pequenas

dimensións, como o país, mais constituíndo
elementos de referencia nesa gran paisaxe.

A penichaira non só impresionaba po-
la súa inmensidade senón por preservar os
caracteres paisaxísticos desta zona desde
había 7.000 anos. O seu papel de vía na-
tural de tránsito non pasou inadvertida
desde a prehistoria: os vellos camiños tra-
dicionais da Serra descorrían a carón dos
monumentos megalíticos.

■ MAIS TODO ISTO
POUCO IMPORTOU

En menos de un ano o que chegou intacto
logo de 7.000, herdanza daqueles primei-
ros labregos e gandeiros das Mariñas, foi
violado. A instalación dun parque eólico
supuxo a degradación significativa de to-
do o contorno. Non romperon as arquitec-
turas, non, mais o contorno si. Un espazo
ermo, sen valor económico, cuxa conser-
vación non prexudicaba nengún interese
local. Non hai impedimento para aceptar

novos elementos estraños na paisaxe co-
mo peaxe do conforto e do noso sistema
de vida; mais cun pouco respecto.

■ VALOR DOS CONTEXTOS

Por tanto, aínda que non se eliminasen as
mámoas a degradación do entorno, que
posúe un valor histórico claro, supón un-
ha perda patrimonial moi grave.

En xeral, as ciencias sociais beneficiá-
ronse dos avanzos epistemolóxicos e
prácticas da lingüística xenerativa. A ar-
queoloxía como ciencia que tamén inter-
preta produtos culturais valeuse deses
avanzos para falar dos “contextos signifi-
cativos”. Unha peza illada ten un valor
moi relativo; hai que contextualizala para
poder interpretala.

■ PAPEL DA ADMINISTRACIÓN
E DAS EMPRESAS

Semella incríbel o papel pasivo da ad-

ministración. En Lugo, para transitar
cun camión cargado polo centro históri-
co hai que botar unha alfonbra de cau-
cho para non danar as lousas. Na Serra
da Loba non. É mellor abrir camiños
como autoestradas que fiquen alí logo
das obras.

Semella non menos indignante o pa-
pel da empresa, GAMESA, que mostrou
tan pouca sensibilidade. As obras de
instalación poderían desenvolverse sen
prácticas tan hostís co medio. Paradoxal
nunha grande empresa, cos seus técni-
cos.

Aínda resulta máis paradoxal acu-
sar do feísmo aos paisanos! E por cer-
to, non só estragan, senón que non co-
laboran cunha posta en valor mínima
que consista nunha sinalización ou lim-
peza de dos monumentos, nunha activi-
dade industrial que xera grandes plus-
valías!!♦

A. FERNÁNDEZ MALDE é arqueólogo.
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A tarde do sábado 16 de xullo pasado
inaugurouse un circuito de autocross no
lugar coñecido como As Chans, na parro-
quia de Camos, no concello miñorano de
Nigrán. A actividade nas novas instala-
cións para o deporte do motor sobre catro
rodas iniciouse cunha proba, das dúas que
este ano tiña permitidas pola federación
galega, coa asistencia de moitos afeccio-
nados e incluso coa presenza do alcalde
nigranés Alfredo Rodríguez e o seu con-
celleiro de deportes Xosé Rial.

A concesionaria do circuito, a empre-
sa “Escudería Cantera Val Miñor”, con
sede social en Vincios, contou co permi-
so do delegado provincial da Consellería
de Medio Ambiente e da Comunidade de
Montes de Camos, propietarios dos terre-
os nos que se emprazan as instalacións
que teñen, aproximadamente, uns 900
metros de pistas con taludes laterais de
entre 1 e 2’5 metros e conta con accesos
tanto desde A Areíña, preto dunha entra-
da da autoestrada Baiona-Vigo, como
desde Camos.

O lugar ofrece boa vista sobre Ni-
grán e a baía de Baiona xa que está si-

tuado a máis de 250 m. de altura, nunha
portela entre as terras máis interiores de
Vincios e Vilaza e as de Parada e Ca-
mos, lugar de paso desde antano, ao na-
cente da antiga escombreira do conce-
llo, hoxe selada para recuperacion do
espazo natural.

O que esqueceron as autoridades foi
que no lugar das Chans hai catalogados
tres xacementos arqueolóxicos, os rexis-
trados cos códigos GA-86, ...87, ...88. En-
tón membros do Clube Espeleolóxico
Maúxo e do Instituto de Estudos Miñora-
nos decatados da desfeita denunciaron o
luns 18 os feitos perante a Garda Civil do
cuartel de Baiona e avisaron á delegación
provincial da Consellería de Cultura.

Ás poucas horas do mesmo día 18 a
delegada provincial de Cultura Rosanna
López Salgueiro, envíalle fax ao alcalde
urxíndoo á paralización cautelar das obras
por carecer do permiso de Patrimonio.

O día 19 o alcalde de Nigrán Alfredo
Rodríguez solicita a Faro de Vigo un es-
pazo informativo para o anuncio en expo-
sición pública do proxecto que se inicia o
día 21 de xullo, cinco días despois de

inauguradas as instalacións. Este mesmo
día 19 o SEPRONA visita o lugar para emi-
tir un informe no que certifica a constru-
ción do circuito sobre os tres xacementos
citados, ademais de estar considerada a
zona “reserva de masa forestal”.

Esta cadea de delitos e actuacións de-
safortunadas froito da ignorancia e/ou da
mala fe de autoridades e directivos que
agora está en mans da xustiza ten un re-
sultado claro para o noso patrimonio: a
desfeita dun xacemento paleolítico onde
aparecera material lítico debidamente re-
xistrado e entregado no Museo de Ponte-
vedra. Falamos, se cadra, de pezas de hai
100.000 anos con outras do calcolítico,
ben dun asentamento, ben dun enterra-
mento de hai catro ou cinco mil anos. Por
último, o esbarrullamento da coñecida
mámoa -enterramento neolítico ou calco-
lítico- que antano era extrema entre parro-
quias.

Tal sitio no monte de Camos tiña que
chamar a atención das autoridades pola
súa riqueza patrimonial, que aínda se con-
serva nos outeiros que rodean As Chans
con gravados rupestres que nos falan da

coincidencia de uso durante miles de anos
coa presenza de muíños naviculares de
soporte fixo n’A Retamán ou no abriguei-
ro d’O Outeiro da Campana.

Hai que  relembrar que o retorno dos
montes en man común aos veciños obrí-
gaos a un uso ecolóxico, económico e so-
cial; unha comunidade de montes non
debe ser unha empresa madeireira nin un
“alter ego” do concello na súa parroquia.
Bos exemplos temolos ben próximos no
Val Miñor: a comunidade de montes de
Vincios vai editar un libro sobre as covas
do Galiñeiro; a de Donas concedeu per-
miso para excavar na Chan do Cereixo
dentro dun programa de investigación
conxunto Fundación Barrié-IEM; a de
Santa Cristina da Ramallosa solicitou
axudas do Plan PRODER para museali-
zar os seus petroglifos de Outeiro dos
Lameiros; e o mesmo fixo a de Santa
María de Tebra para protexer o conxunto
do Monte Tetón.♦

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é director
da Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Ins-

tituto de Estudos Miñoranos.

Un circuíto de autocross estraga unha mámoa
nas Chans de Camos de Nigrán

XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA

Parques eólicos nas medorras da Serra da Loba
ANTÓN F. MALDE

A capela e cruceiro de San Vitorio rodeados polos aeroxeneradores.
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Romaxe-
Irimianza
FRANCISCO CARBALLO

Esta 27ª “romaxe” dos
irimegos tocoulle a
Arzúa. Esta vila

dedicara no agosto a Ánxel
Casal un memorial ben
merecido. Casal foi o
editorialista máis
importantes do s. XX na
Galiza; acabou
“paseado”nesta súa vila o
18 de xullo do 1936. Irimia
uniuse así a esta lembranza.

Irimia tiña convocada a
súa romaxe anual neste
concello e na carballeira do
santuario da Mota. Máis as
benéficas chuvias fixeron
da carballeira unha lagoa e
o Concello deunos o
pavillón multiusos da vila.
Un acerto e unha boa
solución. A capacidade
extraordinaria das
instalacións acolleron os
milleiros de irimegos mañá
e tarde.

A romaxe de galegos
cristiáns é un contecemento
anual digno de análise.
Atrae cada ano máis
peregrinos. Afonda cada
ano máis na participación e
no goce colectivo.Velo para
entendelo. É sempre no
segundo sábado do mes de
setembro, en lugares
rotativos. Sempre lugares de
singular valor ecolóxico e
paisaxístico. Para o 2006
será o “Chan da Arquiña”,
no concello de Moaña (no
Morrazo).

Esta singular expresión
festiva da fe católica estase a
converter nun xaque ao
integrismo e nun debate cos
grupos xuvenís “neocons”.
O integrismo dominou no
catolicismo hispano nos ss.
XIX e XX, especialmente de
1939 a 1962.O Vaticano II
foi unha declaración
belixerante para superar
tales formas. Mais resisten.
Nesta romaxe a
inculturación logra efectos
rechamantes e fluídos. Cada
texto para a liturxia
celebrativa é un intento
laborioso de inculturación
da fe na cultura galega
actual. Á vez, Irimia, como
aociación viva, reúne mozos
e maiores en campamentos,
irimianzas, festas da luz etc,
que ofrecen un dinamismo
de diálogo coa sociedade e
cara a formas novas de
compromiso cristián.
Recolle os valores do
ecoloxismo, do feminismo e
da solidariedade
interfamiliar.

A romaxe en Arzúa, de
momento, foi singular: nun
pavillón substituto do
bosco; protexidos da chuvia
que en varias romaxe
forzase un final imprevisto;
no centro dunha vila en vez
de vales ou montañas ao
vento e sol. Vén dicirmos
como prever temporais sen
desartellar encontros de
tanto relevo relixioso, social
e estético.♦

A constancia e as ideas consti-
tuían o gran patrimonio do fabu-
loso Rei Talento, os alicerces da
harmonía do paraíso que era seu
reino da utopía. Pois unha vez
máis esa boa vila que sempre
foi Pontevedra adiantouse, coas
ideas e a constancia, a unha so-
licitude e a uns preparativos de
soños e futuro, os da creación
dunha Facultade de Enoloxía.
Nin máis nin menos que unha
faculdade de canto leva consigo
o universo dos viños, principal-
mente dos galegos, os que se er-
guen despois do maltrato sufri-
do pola anomía, pola degrada-
ción cultural, pola esperpentiza-
ción... Santo remedio para ache-
garse ao punto final das bandas
litroneiras e do popular matute
indiscriminado. 

Xa ben andados os anos oi-
tenta, os pontevedreses tiveron a
florecente iniciativa de crear un-
ha Facultade de Belas Artes, pese
a que pola historia lle correspon-
dería á Coruña. Xosé Filgueira
Valverde, naqueles anos moi me-
tido na primeira política autonó-
mica, e sempre referente para a
historia de Galiza, retomou a
idea, conseguiu adhesións e  mo-
veuse por despachos, até conse-
guir para Pontevedra a facultade.
Posta a roda a xirar, supuxo a cre-
ación da Escola Superior de Con-
servación e Restauración de Bens
Cultuais de Galiza e anovouse a
significación da Escola de Can-
teiros, creando a un tempo un
ambiente de estética e activida-
des que contribuiu a abrillantar a
soleira da cultura pontevedresa, a
rexenerar canto significa a sensi-
bilización sobre o patrimonio
cultural. O gusto tamén se conta-
xia, espállase, normalízase e ve-
laí que o deseño de calidade está
presente en todo: dende a culler á
decoración ou á mesma edifica-
ción. Aspectos que sabe catar o
viaxeiro sensíbel. 

Agora a alegre, fidalga e tan
ben recuperada capital das Rías

Baixas adiántase novamente,
preocúpase por crear unha nova
facultade acorde coas necesida-
des económicas, sociais e cultu-
rais de Galiza, a Facultade de
Enoloxía, onde o universo da vi-
ticultura e da vinicultura serán
principio e fin. Non é este máis
que un paso lóxico no proceso de
maduración ou normalización da
cultura dos viños, retomada e
anovada despois de séculos de
abandono. Décadas atrás lembra-
mos adegas feitas pardiñeiros, pi-
potes podrecidos, socalcos inva-
didos polo ouro efémero e o re-
cendo intenso das mimosas... ir e
vir de camións cisterna camiño
da Mancha... corredores sen es-

crúpulo, falsificacións, viño
avolto.... A consecución da deno-
minación de orixe, Ribeiro, Rías
Baixas, Ribeira Sacra, Valdeo-
rras, Monterrei e súas subzonas
verase beneficiada coa formación
dos novos vinicultores, os fillos
dos vellos viñateiros afondarán
na cultura milenaria dos seus de-
vanceiros e nas novas técnicas. A
obra precursora de Xosé Posada
ou de Camacho Lliteras cobrará
seu xusto mérito. 

Unha Faculdade de Enoloxía
moverá moitas outras empresas
auxiliares en relación coa produ-
ción do viño e do seu comercio:
novos experimentos, sistemas de
plantación, proceso de madura-

ción nas novas aceiradas cubas, a
presentación nas adegas, a co-
mercialización, marketing, edi-
cións... As confrarías dos viños,
de catadores, soumillers.... ergue-
rán ao ceo a copa-cálice, como
fin dunha ascese e brindarán po-
lo logro nun feito que troca os
gustos e retrogustos do viño nun
calidoscópico elixir cosmogóni-
co. Mellor o cantaría Ramón Ote-
ro Pedrayo. Nese encontro, ritual
solidario cos sabores da terra,
agroma a palabra, faise poesía,
conversa e amizade. Tal ritual
merece compartir solidariamente
o sangue das terras, madurecido
en acios de uvas baixo o sol e as
chuvias. Albariña, brencellao, ca-
íña, espadeiro, godello, lado, lou-
reira, mencía, torrontes... as prin-
cipais tipoloxías de uva saberan-
se catar. O mesmo idioma reco-
brará forza coa vella terminolo-
xía do viño: abafado, afábel, agu-
lla, almiscre, anellar, ardente, ba-
celo, caudal, lodo, matute, requi-
lante, zume... O viño que sabia-
mente se fai sacramento merece
tamén as anovadas e pragmáticas
galas da nosa posmodernidade. O
verdadeiro progreso é o que asu-
me e fai práctica da lóxica razón
de ser. A histoira, a calidade
triunfante dos viños galegos, es-
pecialmente dos brancos, recla-
man a realidade deste proxecto.
Merece afondarse nas análises
dos chans, na historia dos viñe-
dos, onde atoparemos o mundo
romano, os frades do Císter,
construtores de socalcos, onde as
retortas vides conviven co ciprés
e a oliveira e as parras xúnguen-
se á mesma casa... adegas en
mosteiros, igrexarios, pazos ... 

O mundo das ideas, da nece-
sidade de ser, de adiantarse ao fu-
turo, non debe desperdiciarse nin
demorarse. Novamente  Ponteve-
dra convida a beber a frescura
das ideas, esperta, atina, dá unha
lección de vangarda. As tribos
galaicas deben unirse para abri-
llantar unha xa longa historia.♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Tempo de vendima e
brinde por unha Facultade do Viño 

PACO VILABARROS

MEMORIA DE FERRO

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



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ANXO NIETO
Os seus óleos expóñense
até o domingo 18 na sala A
Fábrica.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

FÉLIX TABANERA
Podemos ollar a súa serie
de cerámicas, agrupada bai-
xo o nome de Unha mirada
ao Románico, na sala Cai-
xanova.

■ MÚSICA

LAMATUMBÁ
A banda ourensana presen-
ta o seu novo disco Lume
(para que saia o sol) este
sábado 17.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN LUIS BAROJA
A súa obra gráfica pode ad-

mirarse no Centro Interna-
cional da Estampa até o
venres 30.

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA NÚÑEZ JALDA
A sala Amalia Domínguez
Búa presenta as súas pintu-
ras até final de setembro.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
Promovida pola BBC e o
Museo de Historia Natural
de London, reúne as mello-
res imaxes da natureza e
poderemos contemplala no
Centro Sociocultural do
Graxal até o domingo 25 de
setembro.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

OS SEM TERRA
As imaxes do célebre fóto-

grafo brasileiro Sebastião
Salgado pódense ollar na
Casa da Xuventude.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VALCARCE
Até o mércores 28 de setem-
bro o Museo de Bergantiños
acolle esta mostra sobre o
Crego das Encrobas, referen-
te da loita contra a ocupación
de terras por parte da térmica
de Meirama. Moncho Valcar-
ce foi durante anos un dos lí-
deres sociais máis emblemá-
ticos do nacionalismo.

CerdidoCerdido
■ EXPOSICIÓNS

BERNARDO BACLE
Os seus gravados e óleos
pódense admirar, até final
de setembro, no Concello e
no Centro de Saúde.

AA CoruñaCoruña
■ EXPOSICIÓNS

GRUPO KAPETO
As súas fotografías expó-
ñense na galería Portas
Ártabras até o venres 30.

CINEMATÓGRAFOS
DE GALIZA
Podemos ollar esta mostra
até final de setembro no Ar-
quivo do Reino de Galiza.

CENTRO ON
A sala de Caixa Galicia
acolle, até o 9 de novem-
bro, unha mostra didáctica
coas obras do II Certame de
Videocreadores.

ANTÁRTIDA
As fotografías de Norbert
Wu pódense ollar no Aqua-
rium Finisterrae.

ÁNXELES IGLESIAS
Até o domingo 25 presen-
ta os seus cadros na sala
María Pita.

VENTÁS
Obras da pintora Mónica
Rivas que se expoñen, até o
domingo 25, na biblioteca
pública González Garcés.

NOVO MACUF
O Museo de Arte Contem-
poránea de Unión-Fenosa
acaba de inaugurar as súas
reformadas instalacións
(duplica o espazo) con tres
mostras: La luz de la moda,
reproducións en papel de
traxes e vestidos a tamaño
natural, feitos por Roberto
Comas; Mirada sesgada,
escolma dos fondos do MA-
CUF que inclue obras de
Maruxa Mallo, Colmeiro,
Leiro, Chirino, Patiño, Mu-
rado ou Basallo, entre ou-
tros; e os traballos de Da-
vid Castro, Tatiana Medal
e Simón Pacheco –becados
pola institución–.

CINCO SÉCULOS
DE EXPLORACIÓN
Os fondos cartográficos da
Hispanic Society of Ameri-
ca poden ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
até o domingo 18.

ARTE E
SOLIDARIEDADE
A Fundación Luís Seoane
acolle Arte y solidaridad.
Los artistas españoles y el
cartelismo sociopolítico, na
sala de exposicións tempo-
rais, comisariada por J. Gó-
mez Alén, director da Fun-
dación 10 de marzo. Oiten-
ta e seis carteis, escolmados
de entre do máis de 15.000
dos arquivos de CC OO, re-
alizados por artistas do
máis destacado a partir da
1ª metade do século pasado
e dos diferentes movimen-
tos estéticos. Os galegos es-
tán representados con 22
obras pertencentes a L. Se-
oane, I. Díaz Pardo, X.
Quessada, J.L. de Dios,
Conde Corbal e Mercedes
Ruibal. Exibense obras de
Picasso, Miró, Alberti, Or-
tega, Brossa, Saura, Geno-
vés, Ibarrola, Tàpies, Arro-

yo, Guinovart, M. Valdés
ou o Equipo Crónica. Até
este domingo 18.

MARCEL BREUER
Por primeira vez no Estado
poderemos contemplar a
mostra Marcel Breuer. De-
seño e arquitectura, organi-
zada polo Vitra Desing Mu-
seum de Weil am Rheir,
mercede á Fundación Ba-
rrié, que é onde se encon-
tra. Breuer (1902-1981) es-
tá considerado como un dos
máis sobranceiros deseña-
dores de mobliliario e ar-
quitectos de interirores do
s. XX. A exposición xunta
15 pezas de mobiliario, 13
maquetas interactivas e

proxectos de maior enver-
gadura como a sede da
UNESCO en París, o Cen-
tro de Recursos de IBM en
La Gaude e o Museo Whit-
ney de Arte Americana de
New York. Prográmanse
obradoiros didácticos para
campamentos de verán,
centros de ensino... visitas
comentadas para adultos
gratuitamente e previa re-
serva no telf. 981 060 095.
Dossier didáctico en
www.fbarrie.org. Até o 16
de outubro.

O LADO DA SOMBRA
A Fundación Luís Seoane
presenta a mostra Sedición
gráfica e iniciativas igno-

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

Setembro é o mes das marmela-
das. Cando os pexegueiros, as
pereiras e os marmelos están
preñados de froitos, unha boa
opción para estender o seu sabor
é facer marmeladas. Os moder-

nos robots de cociña aforran
tempo e enerxía mais tampouco
costa tanto facer cocedoiro du-
rante horas. Non hai que esque-
cer engadir o peso da froita en
azucre para que se conserve.♦

MarmeladasMarmeladas
O O TTrinquerinque
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☞ O SON DO TRONO.
Chicago, ano 2055. O

invento dunha máquina do
tempo úsase para safaris na
época xurásica, sen ter en con-
ta que modificar o pasado in-
flúe no futuro. A historia non é
mala, pero os efectos espe-
ciais, ruíns.

☞ PRINCESAS. A histo-
ria de dúas protitutas con

vidas semellantes aínda que en
circunstancias distintas. Caye,
peiteado de perruquería e móbil
que non para de soar. Zulema,
dominicana sen papeis, escrava
dos golpes e da legalización
que non chega. Ambas buscan o
mesmo, un día no que ser prin-
cesas, non putas. Boa fita de
Fernando León, fiel ao seu esti-
lo. A vida en estado puro.

☞ CINDERELLA MAN.
Na Gran Depresión esta-

dounidense un obreiro ex boxe-
ador famoso, James Braddock
(Russel Crowe) volve ao ring
para darlle de comer á familia. 

☞ GARDIÁNS DA NOI-
TE. Película fantástica

rusa. No Moscova actual líbra-

se unha guerra entre as forzas
do ben e do mal ao caer a noi-
te. O equilibrio ráchase cando
unha nova criatura xurda dos
sumidoiros.

☞ GIGOLÓ EURO-
PEO. Segunda parte

dunha comedia que arrasou nas
billeteiras hai anos. O limpa-
dor de acuarios metido a gigo-
ló (Rob Schneider) debe volver
ao negocio para axudarlle ao
seu amigo Hicks, acusado de
matar os mellores prostitutos
de Europa.

☞ O SEGREDO DOS
IRMÁNS GRIMM. Os

famosos contistas gañan a vida
cobrándolles a incautos por re-
solveren “problemas de ma-
xia”. O malo chega cando te-
ñen que enfrontarse a fenóme-
nos paranormais que non son
quen de controlar.

☞ SR. E SRA. SMITH.
Un matrimonio de asasi-

nos en serie (Angelina Jolie e
Brad Pitt) recibe a orde de ma-
tarse mutuamente. Comedia
banal sobre os odios que fai
nacer a convivencia.

☞ CHARLIE E A FÁ-
BRICA DE CHOCO-

LATE. Tim Burton adapta a no-
vela de Roald Dahl. Charlie, un
neno moi pobre, gaña un con-
curso, xunto con outros rapaces,
para coñecer unha máxica fábri-
ca. Alí agárdaos o extravagante
Willy Wonka (Johnny Deep).

☞ DARK WATER. Fita
de terror baseado na pelí-

cula xaponesa do mesmo nome.
Unha muller separada (Jenniffer
Conelly) que vive coa filla co-
meza a sufrir inundacións e ou-
tros problemas no seu aparta-
mento até ficar desquiciada, sen
diferenciar realidade e fantasía.

☞ AS AVENTURAS DE
SHARK BOY E LAVA

GIRL. Un neno aburrido da
realidade comeza a soñar cun
mundo novo onde el é un su-
perheroe. Acompañado doutra
nena inventará centos de trebe-
llos para combater o mal. Fan-
tasía edulcorada.

☞ THE DESCENT. Un
grupo de mozas quedan

atrapadas nunha buraca mentres
facían deporte de aventura. Ás

escuras, descobren que van ser
comida para unha raza de huma-
noides como non consigan fuxir.

☞ SIN CITY. En Sin
City, unha cidade co-

rrupta, un home dos baixos
fondos non consegue manter
con vida a muller que ama, de
modo que decide vingarse. En-
tón, atopará policías malvados,
prostitutas que se defenden so-
as e criminais sen escrúpulos.

☞ A ILLA. Lincoln Eco
Seis e Jordan Delta Dous

son privilexiados e esperan a
que lles toque o concurso para ir
á illa, o último lugar sen conta-
minación do planeta, aínda que
comezan a cuestionar o porque
da súa existencia. Ben logo des-
cubrirán que terán que pagar un
prezo moi alto pola liberdade.

☞ EMBRUXADA. Ho-
menaxe á antiga serie de

televisión. A pesar da calidade
dos actores a historia non con-
segue gañar o interese. O guión
resulta algo enrevesado e sen a
chispa que sería de agardar. De
todas maneiras pódese ver se
non hai outra cousa.♦

CarCarteleirateleira

Chegan desde Alicante para pre-
sentar o seu novo álbum. Arma-
blanca son puro hip hop, amantes
da rima, do beat box, do break,
do graff. A súa mensaxe ten de-
nuncia, solidariedade, tenrura,
vacile, realidade, amor... Están
este xoves 15 no Mardi Gras da
CORUÑA ás 21,30 por 10 euros
(anticipada en Portobello e Mo-
loko) ou 12 na billeteira; o ven-
res 16 na Iguana Club de VIGO

ás 00,30 por 10 euros (anticipada
en Urbanz, Elepé, Tipo e Gong)
ou 12 na billeteira; o sábado 17
no Clavicémbalo de LUGO ás 23
por 8 euros (anticipada en Tipo e
Clavicémbalo) ou 10 na billetei-
ra; e o domingo 18 no Rock Club
de OURENSE ás 20,30 por 10 eu-
ros (anticipada en Serin Falu e no
bar Churras) ou 12 na billeteira.
As entradas incluen consumición
na maioría dos locais.♦

ArmablancaArmablanca

Cartaz de
Pedro Díez

Gil que
forma parte
da exposición

Arte y
Solidaridad.
Los artistas
españoles y

el cartelismo
sociopolítico,

na
Fundación
L. Seoane

da CORUÑA.

Lamatumbá
toca este

sábado 17
no BARCO.



radas, raras ou desacredi-
tadas entre 1971 e 1989,
unha revisión da produción
gráfica galega deste perío-
do que fai unha aposta pola
memoria e aprecio dos pe-
quenos proxectos, deposita-
rios dun significado que ex-
cede á propia forma e reve-
la segredas afinidades. A
viaxe do Breogán, Rei-
mundo Patiño, García Va-
rela, Andrés Colombo,
Antón Patiño, Xaquín
Marín, Díaz Pardo, Gru-
po do Castro, Sisga, Co-
lectivo da Imaxe, Iniciati-
vas de Cultura Popular,
Rompente, Galga, Fato
Onirista, NHU, Ulises
Sarry, Pérez Vicente, Lo-
renzo Soler, Correa Co-
rredoira, Valium 10, Pepe
Barro, Chichi Campos,
Lokis, Chankecham,
Huete, Lamazares, Carlos
Oroza, Uxío Novoneyra,
Agustín García Calvo,

Xaime Noguerol e Avilés
de Taramancos son algúns
dos grupos e artistas deste
magnífico roteiro do que
poderemos gozar até este
domingo 18. No mesmo lu-
gar tamén podemos ollar a
mostra Arte e Solidarieda-
de: Os artistas españois e o
cartelismo sociopolítico.
Máis información en
www.luisseoanefund.org.

PINCELADAS
DE REALIDADE
Amalia Avia, María Mo-
reno e Isabel Quintanilla,
tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo
español, presentan a súa
obra no Museo de Belas Ar-
tes até o 2 de outubro.

GALEGUIDADE
UNIVERSAL
A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o pro-

pio Seoane e Lorenzo Va-
rela, até xaneiro de 2006. 

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 2005
No Museo do Humor, co-
mo todos os anos, está
aberta a exposición Curu-
xas 05: debuxos de todo o
mundo escolmados entre
os 250 que, desde coarenta
e tres países, optaron á Cu-
ruxa Gráfica. Durante to-
do o verán.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao pú-
blico o seu museo, no que
se poden contemplar esque-
letos de diferentes animais
e unha colección de pega-
das e de minerais, entre ou-
tros elementos.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

PINTURA ANDALUZA
Os fondos da colección
Carmen Bornemisza po-
derán ollarse na sede da
Fundación Caixa Galicia
desde o vindeiro xoves 22.

LAXEIRO
O manancial da vida, mos-
tra dos fondos da Colección
Caixa Galicia no Círculo
das Artes.

AM34X24
As obras de Antonio Mu-
rado exhíbense no Museo
Provincial.

TITA PUIG BARRIOS
A galería Nova Rúa Arte
expón as súas pinturas.

CUMULUM
Na sala da Deputación pre-
séntase a mostra colectiva
de fotografía Amurallando
Soños.

■ MÚSICA

LASTWAY
Volta a programación do
clube de arte e música Cla-
vicémbalo. Lastway (he-
avy-rock) estará este xoves
15; Ictus (metal-core) o
venres 16; Arma Blanca
(hip-hop) o sábado 17; o te-
atro vai a conta de Nos-
trumcai o luns 19; Xavi i
Benja (canción de autor)
para o martes 20; o folk de
A Noite do Trasno para o
mércores 21; e o pop-rock
de Islabikini para o xoves
22. Atentos ao cartel que
hai para todo o mes.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

DARÍO LODEIRO
Podemos ollar as súas es-
culturas sobre o Quixote,
até finais de setembro, no
claustro do Parador de Tu-
rismo.

NarónNarón
■ EXPOSICIÓNS

LAURA MÉNDEZ
Os seus cadros exhíbense
no centro comercial Odeón
até o martes 20.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

COPLAS
Podemos ollar o traballo do
pintor José Solla, até o 2 de
outubro, no C.C. da Depu-
tación.

VOODOO CIRCUS
O Museo Municipal acolle
até o domingo 25 a obra de
Tereixa Taboada.

XOSÉ LUÍS RIVADA
Este escultor e pintor expón
a súa obra, xunto coa do es-
cultor Armando Martínez
no Museo Municipal.

CAMIÑO DE PAZ
A mostra Mane nobiscum
Domie pode visitarse na Ca-
tedral até o 1 de novembro.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luís Borrajo
até finais de setembro nos
exteriores do Campus.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

SEGUINDO O FÍO
O Museo Etnolóxico acolle,
até final de ano, a mostra
Historia do téxtil en Galiza.

■ MÚSICA

FRAN PÉREZ
Vai dar un concerto o vin-
deiro venres 23 ás 23 h. na
Praza Maior.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel
Lemos amósanse no Audi-
torio Municipal até este do-
mingo 18.

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

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

TANIA DANS
Os seus óleos comparten
espazo cos de María Jesús
Santoro, até final de se-
tembro, na Casa da Cultura
Pintor Lloréns.

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

O MOBLE EMOCIONAL
Coincidindo con este obra-
doiro de deseño do moble,
na Fundación Caixa Galicia

da Rúa do Vilar ás 20 h,
vense desenvolvendo un ci-
clo de conferencias, das
que restan a de Luke Pear-
son e Tom Lloyd (Ports-
mouth, London) este xoves
15; e a do danés Tobias Ja-
cobsen o venres 16.

■ EXPOSICIÓNS 

V-VÍDEO Á CARTA
Antonio Ballester, Ser-
vando Barreiro, Maite
Cajaraville, Isaac Cordal,
Nicolás Laiz, Berio Moli-
na, Eva Morant Artazkoz
e Rubén Santiago partici-
pan nesta mostra que se
inaugura este venres 16 na
galería DF (Rúa de San Pe-
dro 11), onde permanecerá
até o 22 de outubro.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
A Fundación Araguaney é
o lugar escollido para aco-
ller, até o 2 de outubro, a
mostra A Obra Gráfica na
España Contemporanea I.

VACACIÓNS EN ROMA
Os cadros de Miguel Piñei-
ro poden admirarse na ga-
lería José Lorenzo até o
martes 20.

CARLOS MACIÁ
O pintor presenta 2046 Se-
rie Air Clic na galería C5.

SURREALISMO
A Fundación Granell con-
tinúa coa conmemoración
do seu décimo aniversario
cunha mostra do Grupo de
Inglaterra.

OTERO BESTEIRO,
A TRAVÉS
DO SEU LEGADO
Podemos visitar esta mos-
tra, até o xoves 22 de se-
tembro, no mosteiro de San
Martiño Pinario.

ESPACIO 48
Esta galería acolle a mostra
colectiva de pintura de To-
mé, Santi Jiménez, Prego,
Mauro Trastoy, Xurxo
Martiño, Sebas, Anxo... e
as fotografías de Eduardo
Valiña, Carme Otero e ou-
tros. Até o 30 de setembro

O ESTUDO E OS
AMIGOS DE GRANELL
A Fundación Granell aco-
lle esta mostra até final de
ano, na que se recrea o en-
torno de traballo do artista,
con obxectos persoais de
uso cotián, e obras agasa-
lladas por amigos surrealis-
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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

É a III edición e celébra-
se en ALLARIZ, desde o
venres 16 ao domingo 18,
con máis de 60 horas de
actividades para todos os
públicos e gostos. No que
se refire aos concertos te-
mos: O venres 16 desde
as 23 h. a Desechos (ex
Echos contra el decoro),
de Madrid, hip hop mes-
tizo; Muchachito Bom-
bo Infierno, de Catalun-
ya, rumboxing; e La
Chango Family, do Ca-
nadá, pachanga mestiza,
xunto co DJ Reberk
Sound System. O sábado
17, tamén ás 23, Wagoon
Cookin Dance Floor
Set, do Brasil, jazz, hou-
se; Stigmato Inc, de Me-
norca, house; Mojo Pro-
ject, de Madrid, funki; e
o DJ Stigmato Live. O
domingo 18 desde as 16
h, Ttakumpa, de Euska-
di, fusión de música afri-
cana; Festicultores
Troup, da Galiza, música
balcánica; Artemisa
Ska, de México, fusión
ska, salsa, merengue... e
as sesións de DJ de Re-
berk Sound System e
Sesións Mestizas de Fes-
ticultores. Nos concertos
e, tamén, nas rúas e pra-
zas haberá instalacións e
proxeccións: desde o
venres ás 17, Re-ciclate;

e durante os tres días, os
documentais e cortos Via-
gem a Portugal (de Al-
fonso Bueno), PNB (de
ORGIA) e Bandera Blanca
e Vamos de paseo, mamá
(ambos de Xosel). O En-
contro de Percusionis-
tas programa, o venres
16, un obradoiro, gratuí-
to, de percusión africana
ás 18 h, rota dos viños ás
21 e proxeccións desde as
21,30; o sábado obradoi-
ros de danza africana ou
oriental ás 17,30, exibi-
ción de txalaparta ás
19,30, sambaparade (con
Trópico de Grelos e
Txatunga Bembé) ás 19,
e proxeccións desde as
21,30; o domingo desde
as 16,30, repichoca per-
cusión e, as 19,30, con-
certo de Ttakumpa. Para
o Encontro de Malaba-
res hai que inscribirse o
venres desde as 12, ás 19
malabares para todos, e
desde as 21 h. proxec-
cións; o sábado desde as
12 e 17 h. obradoiros de
malabares e circo, desde
as 20 cabaret renegade, e
desde as 00 h. noites de
lume; o domingo desde
as 11,30 obradoiros de
malabares e circo, ás
13,30 olimpiada; desde
as 16,30 malabares para
todos e, desde as 21, pro-

xeccións. No Escenario
de Gorra (no que cada
quen fixa o prezo da en-
trada) os tres días ás
13,30 e 19,30 música con
Miñors Swing Band, tí-
teres con Cascanueces, e
malabares e clown con
Tony Brothers, Fredi,
Carámbana y Clarine-
te, Roi Cagabolos, Pája-
rito, Pablo Molabaran-
da, Guille, Cote, Arturo,
Papano, Josito e Kopin-
xos. Ademais: arte na rúa
con Xaime Piñeira,
Xurxo Varela e Teatro
Buratini; romaría gas-
tronómica (o domingo
desde ás 13) con asado
arxentino, feijoada brasi-
leira e comida árabe; fei-
ras de artesanía; camping
(gratuíto de comprar o
bono), que custa 25 eu-
ros, anticipado, ou 30 na
billeteira; as entradas do
venres ou sábado 12 eu-
ros, anticipada, ou 15 en
billeteira, e as do domin-
go 5 ou 7 respectivamen-
te, á venda nas tendas Ti-
po da Coruña, Ferrol, Lu-
go, Pontevedra, Santiago
ou Vigo; no CC O Paseo
La Región de Ourense;
no Micalla, Baiuca e Or-
ballo de Allariz; e no
Zascandil e Micalinhas
de Xinzo. Organiza Festi-
cultores.♦

Reperkusión 05Reperkusión 05

Entre o 3 e o 12 de outubro celé-
brase o X Festival Internacional
de Títeres, con sede en COMPOS-
TELA, LUGO e no consorcio As
Mariñas (Abegondo, Arteixo,
Bergondo, Betanzos, Cambre,
Carral, Culleredo, Oleiros e Sa-
da), no que ademais das actua-
cións de multitude de compañías e

diversas exposicións, vanse im-
partir diversos e interesantes cur-
sos sobre Dramaturxia creativa
de títeres e obxectos, Semiótica
Teatral, Animación de Títeres de
luva, ou Construción de Títeres
de madeira. Para máis informa-
ción e inscricións consultar
www.galicreques.com.♦

GalicrGalicrequeseques

Desechos estarán en ALLARIZ.

Deseño
do chinés
Hao Yan
pertencente
aos premios
Curuxa 04
que
podemos
ollar no
Museo
do Humor
de FENE.

Fran Pérez
dá un
concerto o
vindeiro
venres 23
en
RIBADAVIA.

Luke
Pearson e
Tom Lloyd,
á esquerda,
e Tobias
Jacobsen
falan sobre
o deseño de
mobles este
xoves 15 e
venres 16
na
Fundación
Caixa
Galicia de
SANTIAGO.



tas como Wilfredo Lam,
Marcel Duchamp, Filip
West, Artur Cruceiro Sei-
xas, Mario Cesariny e Pe-
nelope e Franklin Rose-
mont, entre outros, ou ad-
quiridas por el mesmo, co-
mo un Picasso.

C. PRIETO CARRASCO
A pintora ten a súa exposi-
ción As pequenas cousas no
Gran Hotel Santiago (Mes-
tre Mateo) até o 30 de se-
tembro.

OS TALLERES
DE ZULOAGA
O Colexio de Fonseca aco-
lle esta mostra até este do-
mingo 18 de setembro.

MAPAS ABERTOS
Até este domingo 18 de se-
tembro poderemos gozar na
sala Isaac Díaz Pardo do
Auditorio de Galicia da
mostra Fotografía latinoa-
mericana 1991-2002. A
creación fotográfica latino-
americana da última década
a través de case un cento de
autores do máis interesante.

UN MYSTIQUE
DETERMINADO
É o título da mostra de
Carles Congost que se po-
de ollar no CGAC.

ANN-SOFI SIDÉN
O CGAC presenta a obra
desta artista sueca 3MPH
(Horse to Rocket), vide-
oinstalación adquirida polo
centro compostelán en AR-
CO, composta por 5 vídeo-
proxeccións que crean unha
visión panorámica dunha
viaxe. O proxecto comple-
méntase con 15 fotografías
realizadas pola artista a
lombos dun cabalo, e pode-
remos coñecelo até o 2 de
outubro.

LUÍS BAYLÓN
Baixo o título Benarés, on-
de a vía láctea se fixo río
recóllese o traballo fotográ-
fico deste artista, até o 16
de outubro, no Museo das
Peregrinacións.

JIM HODGES
Don’t be afraid / Non teñas
medo é o mural, realizado
en colaboración con mem-
bros das Nacións Unidas,
por este artista, que quería
expresar no maior número
de linguas posíbel esta fra-
se. Até o 8 de xaneiro no
CGAC.

IMAXES MENTAIS
O CGAC presenta unha re-
trospectiva do artista vi-
gués Din Matamoro, na
que podemos atopar pintu-
ras de gran formato, debu-
xos, fotografías e un vídeo,
nunha mistura de técnicas e
materiais que axudarán a
comprender a súa traxecto-
ria. Até o 25 de setembro

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

A PINTURA DO 27
A sede da Fundación Cai-
xa Galicia acolle esta
interesante mostra até este

domingo 18 de setembro.

ASIA NO MUSEO DE
ARTES DECORATIVAS
Unha escolma das distintas
coleccións deste museo re-
feridas a Asia poden ser
contempladas na Igrexa da
Universidade até o 25 de
setembro..

■ MÚSICA

ITALIANISCHES
LIEDERBUCH
O VI Ciclo de Lied acolle a
interpretación desta peza de
Hugo Wolf o venres 16 no
teatro Principal, da man da
soprano Malin Christens-
son, o barítono Ronan Co-
llet, e o pianista Roger Vig-
noles.

LOS STRAIT JACKETS
Esta banda actúa xunto con
The Phantom Keys e
Agent V o sábado 17 ás 22
h. na sala Capitol.

■ TEATRO

ENSAIO
Teatro do Noroeste repre-
senta esta peza, escrita por
Eduardo Alonso e prota-
gonizada por Luma Gó-

mez e Manuel Areoso, na
que se narra o proceso de
ensaios dunha obra de tea-
tro, na sala Yago desde es-
te xoves 15 ao domingo
18. Reserva de entradas e
consulta de horarios en
www.salayago.com.

SarriaSarria

■ EXPOSICIÓNS

TODA A TERRA É PAÍS
Fotografías de Eduardo
Valiña que se expoñen, até

o venres 23 de setembro,
na sede da Sociedade La
Unión.

VVigoigo
■ ACTOS

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría
temos este xoves 15 o con-
certo homenaxe aos Bea-
tles: Que noites as de
aquel ano!, a cargo do gru-
po La Comisaría; o martes
20 celébrase o Día dos Lec-
tores, tertulia dirixida polo
escritor Francisco Castro
na que calquera pode parti-
cipar libremente recomen-
dando ou falando das obras
que desexe ou simplemente
escoitar. Estes actos darán
comezo ás 20 h.

ARTE E MATEMÁTICAS
O Laboratorio das Artes do
MARCO desenvolve até o
venres 16 diversos obradoi-
ros plásticos e talleres de
verán para crianzas de 2 a 8
anos, de martes a sábados
de 12 a 14 h.

■ CINEMA

DESIGNERS ON DESIGN
Até o domingo 25 proxéc-
tase no Salón de Actos do
MARCO, de martes a sá-
bado e en sesións de 11 a
14 h. e de 17 a 21 h., e os
domingos de 11 a 14 h.
con pases de media hora,
este vídeo documental di-
rixido pola artista Yvette
Chaparro.

■ EXPOSICIÓNS

BLANCA SILVA
A galería Dua2 (Marqués
de Valadares 37) acolle os
cadros desta pintora baixo o
título de Supervivintes, des-
de este venres 16 até o 12
de outubro.

DE MITOS E DE HOMES
Escolma dos cadros de Mª
Teresa Prieto González,
dun mundo metade real,
metade imaxinario, cun es-
tilo realista, en ocasións in-
cluso hiperrealista, que po-
demos contemplar na Casa
Galega da Cultura até o 16
de outubro.

BARCELÓ
As fotos de Jean Marie del
Moral poden ollarse na se-
de da Fundación Caixa Ga-
licia.

DESIDERIO PERNAS
O C.C. Caixanova acolle
esta homenaxe do COAG
co título Do detalle á cida-
de (1960-1970), percorri-
do pola vida e obra do xe-
nial arquitecto, centrándo-
se na obra construída en

III PREMIO ARUME
A Fundación Xosé Neira Vilas pro-
move este certame co propósito de
estimular a creación poética e ache-
gar as crianzas ao mundo da Lírica.
Nel poden participar todas aquelas
persoas que o desexen, de calquera
nacionalidade, con textos inéditos
escritos en galego, dunha extensión
mínima de 350 versos. Os traballos
enviaranse, antes do 31 de outubro,
en orixinal e dúas copias, nun sobre
pecho e baixo plica, á sede da Fun-
dación Xosé Neira Vilas (36587
GRES-VILA DE CRUCES, Ponteve-
dra). O certame ten unha dotación de
600 euros e a publicación do libro
premiado en Edicións do Castro.

PREMIOS Á INNOVACIÓN
EDUCATIVA
Con esta iniciativa a Consellaría

de Educación pretende fomentar a
innovación educativa e recoñecer
o traballo realizado polo profeso-
rado que, individual ou colectiva-
mente, está a levar prácticas edu-
cativas innovadoras. Para partici-
par establécese a modalidade A,
para o recoñecemento da activida-
de innovadora ou investigadora do
profesorado, con aplicación prác-
tica nos centros educativos e que
contribúa á mellora da calidade
educativa nas ensinanzas escola-
res, en exercicio na Comunidade
Autónoma de Galiza; a modalida-
de B, destinada aos centros educa-
tivos para dar continuidade duran-
te o curso 2005-2006, mediante
proxectos de innovación educati-
va, de actividades que se estean
desenvolvendo no curso 2004-
2005. Todos os traballos deberán

ser redactados e presentados en
lingua galega, impresos por tripli-
cado e en CD-ROM, deben ser ori-
xinais e inéditos, e entregaranse ou
enviaranse, antes do 30 de setem-
bro, á Consellaría de Educación e
Ordenación Universitaria da Xun-
ta de Galiza, en SANTIAGO DE
COMPOSTELA, según os requisitos
e cos correspondentes documentos
esixidos pola organización, que se
poden consultar e descargar na
sección de contidos educativos,
premios e concursos do portal
www.edu.xunta.es.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 2005
Ao premio, que convoca a editorial
Toxosoutos e a Fundación Comar-
cal Noia, de investigación históri-
ca, cultural, artística, económica,

etnográfica, etc... sobre o medievo
en Galiza, poderán concorrer todos
os autores de calquera nacionalida-
de que presenten os seus traballos
inéditos en lingua galega ou portu-
guesa. A extensión deberá ser dun
mínimo de 150 folios a duplo es-
pazo e enviarase o orixinal e 5 co-
pias, antes do 30 de setembro, á
Editorial Toxoutos: Cruceiro do
Rego, 15217 NOIA (A Coruña).
Con cada orixinal, que deberá
presentarse baixo lema, xuntarase,
en sobre pecho, o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así
como o título da obra. Valoraranse
o rigor, a innovación metodolóxica
e o interese para a sociedade. O ga-
ñador recibirá un premio de 3.000
euros e o finalista 1.200 euros, e a
publicación dos traballos por Toxo-
soutos na colección Trivium.♦

ConvocatoriasConvocatorias

N
º 

1.
18

9 
●

A
no

 X
X

V
III

 ●
D

o 
15

 a
o 

21
 d

e 
se

te
m

br
o 

de
 2

00
5

CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

Convócanse axudas para alum-
nos que inicien, durante o curso
2005-2006, ensinanzas de forma-
ción profesional específica de
grao medio en familias profesio-
nais non vocacionais deman-

dadas polo mercado laboral. As
solicitudes deberán presentarse
antes do 21 de outubro e dirixi-
ranse á secretaría do centro onde
o alumno vaia cursar os estudos.
Toda a documentación que cóm-
pre axuntar así como a informa-
ción completa sobre as axudas
está recollida no DOG de 12 de
setembro de 2005.♦

D.O.G.D.O.G.

Sen título. México D.F. (1999), fotografía de DANIEL WEINSTOCK, que forma parte da exposición Mapas abertos. Fotografía
latinoamericana 1991-2002, até este domingo 18 no Auditorio de Galicia en SANTIAGO.

Teatro
do Noroeste

está a
representar

Ensaio na
sala Yago

de Santiago.

A mostra
de Din
Matamoro
no CGAC
compostelán
remata o
vindeiro
domingo 25.



Vigo na década dos sesenta.

APEIROS DO S. XIX,
ESCULTURAS
DO S. XXI
Esta mostra colectiva busca
un diálogo entre as obras
dos escultores galegos Luís
Borrajo, Ignacio Basallo,
Manolo Paz e Silverio Ri-
vas, e os trebellos de la-
branza que, consciente ou
inconscientemente, lles ser-
viron de inspiración. Pode-
remos visitala, até o 16 de
outubro, na sala I do C.S.
Caixanova. Na sala II ex-
ponse a obra dos artistas
Carnot e Pastor Outeiral.

BELEZA E UTILIDADE
A mostra A artesanía tradi-

cional en Galicia permane-
cerá até o 2 de outubro na
Casa das Artes.

DEBUXOS INÉDITOS III
A Fundación Laxeiro pre-
senta, até o 30 de outubro,
unha nova escolma de tra-
ballos inéditos do artista la-
linense, na que podemos re-
coñecer os seus trazos artís-
ticos habituais, así como os
temas do retrato e a mater-
nidade, recorrentes na súa
magnífica traxectoria.

AS VISIÓNS
DO BACALLAU
O Museo do Mar alberga
esta exposición de fotogra-
fías de Lucien Girardin-
Dagort e Alan Villers so-
bre as xestas dos mariñei-
ros galegos e portugueses
no mar de xeo de Terrano-
va até o domingo 25 de se-
tembro.

PARA O DEUS
BEROBREO
O museo Quiñones de León
acolle esta mostra sobre as
aras do santuario de Donón
(no Morrazo), até o 1 de
outubro.

SOUVENIR
Un manto de herba verde
cubre o Espazo Anexo do
MARCO. Fran Herbello
traslada elementos do rural
ao centro de Vigo até o 2 de
outubro. Entrada de balde.

ESTRAÑAMENTE
FAMILIARES
Na planta baixa do MAR-
CO podemos contemplar a
mostra Deseño e vida co-

tiá. Producida polo Walker
Arte Center de Mineapo-
lis, a mostra reúne a 31 ar-
tistas e deseñadores que
aportan máis de corenta
obras entre proxectos ar-
quitectónicos, obxectos de
uso cotián, mobiliario do-
méstico e urbano, prendas
de vestir e obras de deseño
gráfico, entre outras áreas
de investigación e crea-
ción que, en ocasións, pro-
vocan pezas híbridas de
distintos campos. Até o 25
de setembro.

■ MÚSICA

SOLO LOS SOLO
A coñecida banda de hip
hop tocará este sábado 17
na sala La Fábrica de Cho-
colate.

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

400 QUIJOTES
Mostra de debuxos, óleos,
cerámica e escultura dos

máis diversos autores sobre o
máis popular personaxe cer-
vantino, que podemos visitar,
até o mes de novembro, no
Pazo de Trabe.

XermadeXermade
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Podemos ollar esta mostra
de fotografía submarina até
o domingo 25.♦

ANIMALIA NEWS
http://redaccion.e-diario.net

Xornal de humor con informacións es-
perpénticas e grotescas que, segundo
aseguran os seus autores, nada teñen
que ver coa realidade. Con seccións de
deportes, mundo, editorial, “suciedade”,
cultura, nacional, xeral, anuncios e pu-
blicidade agresiva.♦

AA RedeRede
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■ Véndese piso no porto de Fisterra.
Chamar ao 657 414 314.

■ Impártense aulas de inglés e fanse
traducións (en Vigo). Telf. 686 811 460.

■ Psicólogo, con ampla experiencia
na Arxentina, oferta primeira entre-
vista de balde (citando a A Nosa Te-
rra). Consultas especializadas en fa-
milia, emigración e violencia. Citas na
Coruña 981 134 144. Organización de
grupos de axuda e obradoiros en cal-
quera localidade da Galiza.

■ Oferécense mozas para limpeza
de casas, apartamentos, garaxes e pi-
sos en Vigo. Telf. 686 811 460.

■ Precísanse profesores de Lingua
Española, Inglés e Física para a
academia Arnela, no bairro das Fonti-
ñas (Santiago). Máis información no
telf. 981 578 175.

■ A Asociación Cultural Eira Vella dis-
pón dun pequeno fondo da revista Cél-
tica, publicada no Porto en 1960 e
1961 por Manuel Oliveira Guerra, na
que colaboraron por parte galega os ir-
máns Lois, Leandro e Uxío Carré,
Manuel María, as irmáns Pura e Dora
Vázquez, Antón Tovar e outros moi-
tos. As persoas interesadas en recibir
a colección de catro volumes ao prezo
de 15 euros (máis gastos de envío) po-
den solicitala á devandita asociación:
Praza do Mestre José Dapena s/n. Be-
tanzos 15300, ou ao correo electrónico:
eiravellabetanzos@yahoo.com.

■ Os defensores do galego no Bier-
zo seguimos resistindo. Apóianos
solidariamente e visítanos en www.fa-
laceibe.tk. Rachemos cos lindeiros
políticos que nos afastan. ¡Nosoutros
tamén somo Galiza!

■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, equipado
para 4 persoas, con vistas ao mar, pa-
ra a segunda quincena de setembro,

por 350 euros. Interesados chamar ao
981 761 144 ou ao 666 843 997.

■ Libroteca21, catálogo de libros e
revistas de ocasión, especializado en
Historia, Lingua e Literatura galegas e
temas sociais, pódese consultar en
http://es.geocities.com/libroteca21.

■ Véndese Yamaha SRX 600. Pre-
guntar por Román no telf. 655 521 320.

■ Alúgase apartamento con impre-
sionantes vistas ao mar no verán. Lu-
gar do Penedo, Bueu. Telf. 986 320 837.

■ Curso de verán de idioma ruso, e
de castelán para rusos, en agosto e
setembro na Asociación Máximo Gor-
ki de Vigo. Máis información todos os
días de 17 a 19 h. no telf. 986 214 457
ou na sede sita na República da Ar-
xentina 17, 2º esquerda.

■ Solicitamos orzamentos de ener-
xía solar para vivenda. Razón no
telf. 667 755 745.

■ Búscase delineante de constru-
ción con dominio de Autocad e CYPE
para traballar na Costa da Morte. Enviar
currículo ao Apartado 7, 15,270 de Cee.

■ Realízanse peches e limpeza de
fincas e montes, repoboacións fo-
restais, xardinaría ou calquera outro
traballo. Orzamento sen compromiso.
Telf. 686 753 105 e 689 005 584.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional na Ribeira Sacra Lucen-
se (Piñeiro e Bolmente, Sober), Alú-
gase por días durante todo o ano. Re-
servas no 647 538 325 e en www.ca-
sasolveira.com.

■ Alúgase casa de campo comple-
ta en Meira (Lugo), á beira do nace-
mento do río Miño. Tres cuartos dupo-
los con baño incorporado, calefacción
e terreo de 10.000 m. Fins de semana
ou tempadas. Telf. 686 753 105. 

■ Alúgase casa na Penalba (No-
gueira de Ramuín), en plena Ribei-
ra Sacra, por semanas, quincenas
ou fins de semana. Totalmente equi-
pada e con garaxe. Máis información
nos telf. 986 376 022 ou 661 642
070.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experta en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza
e norte de Portugal. Máis informa-
ción nos telf. 654 489 082 / 629 867
824.

■ Escultora vende cruceiro de
2,6 m. en pedra do país, feito a
man con moito cariño, por 1.150
euros. Telf. 686 482 967.

■ Véndense cortadora, balanza
e neveira de embutidos, etique-
tadora, arcón conxelador, estan-
terías metálicas e unha cadeira
de cativo. Chamar ao telf. 986
376 702.

■ Busco piso no Casco Vello (ou
arredores) de Vigo para alugar a
partir de setembro. Amoblado ou se-
miamoblado e con 1-2 dormitorios.
Telf. 687 315 234 ou 699 103 510.

■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.

■ Precisam-se Mestres Especialis-
tas em Educação Infantil e Técni-
cos Superiores em Educação Infan-
til (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vi-
tae a caixapostal@terra.es, ou a es-
colaemgalego@yahoo.com.br

■ Véndese finca de 1.030 m2 en Va-
güín-Mogor (Marín) con boas vistas
á ría, enriba da praia de Mogor. Máis
información no telf. 608 086 107.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

A Xunta de Galicia anunciou que o vindeiro ano celebrará o Ano da Memoria. Xusto a que non que-
ren ter os tres personaxes que protagonizan unha aparente noticia urbanística. En realidade son tres
membros da extrema dereita española recordando que o xeneral Franco foi o seu líder natural.

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Blanca Silva
mostra os

seus cadros
na sala

Dua2 de
VIGO a

partir deste
venres 16.

Ao deus
Berobreo

están
adicadas

as aras
atopadas en

Donón,
expostas no

Museo
Quiñones de

León de
VIGO.

PorPortoto
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS
No Rivoli Teatro Municipal, na Praza de D. João e zonas en-
volventes até o sábado 24, marionetas, circo, danza, música,
instalacións, exposicións... Con propostas como Brad and Pu-
pett, “Subtone”, de Sílvia Real, e o “Bal Moderne.”♦
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Nº 1.189
Do 15 ao 21
de setembro
de 2005 Houbo nos EE UU unha

homenaxe simultánea
ás vítimas do 11-S e

do Katrina. Agora o inimigo
xa non é só Bin Laden, senón
tamén un furacán. E a princi-
pal arma antiterrorista un ca-

taventos. A Bin Laden os ma-
rines dérono por perdido nas
montañas de Afganistán, alá
onde dá a volta o aire, polo
que non é descartábel unha
alianza entre os integristas e
o Katrina. Ás listas de sos-

peitosos hai que sumar os
que din: “vou tomar o aire”
ou “gústame andar ao meu
aire”. Pode ser unha forma
de contactar cunha célula te-
rrorista. Só queda confiar nas
US Air Force.♦

DIRECTOR: Afonso Eiré López. EMPRESA XORNALÍSTICA EDITORA: Promocións Culturais Galegas S.A. PRESIDENTE: Xosé Fernández Puga.
Príncipe, 22, planta baixa (36202) Vigo. Telf.: Administración, Subscricións e Publicidade 986 433 830*. Redacción 986 433 886 - 22 24 05. Fax 986 223 101.

info@anosaterra.com
Impreso en papel reciclado Greenrecy 100 de 60 gr./m2

8
40

00
21

3
03

10
4

0
1

1
8

9

Aparecidos
no PSF
GUSTAVO LUCA

Algún neto de Carlos
Marx corre aínda
polo faiado do Par-

tido Socialista francés o
que causa unha escandalei-
ra monumental. Que al-
guén asome a cabeza por
entre os papeis da Sección
Francesa da Internacional
Obreira despois de tantos
anos de desratización, den-
de León Blum a François
Mitterand, considérase un-
ha desgraza. Tamén pode
entenderse como heroísmo.

Todo isto vén a conta
do referendo da UE e non
sen razón porque a parte
principal da parroquia so-
cial-democrata desprezou
a merendiña de François
Hollande e foi buscar un
viño algo máis tinto na
beira esquerda, ou sexa o
non, que pouca cortesía.

Pasada a indignación e
a sorpresa vén a hora do
axuste de contas. A prensa
de dereitas reacciona co-
mo se estivese rodeada por
vinte divisións do Pacto de
Varsovia. Os insultos son
feroces. Van onde a tumba
de Jules Guesde cunha for-
migoneira e bótanlle tres
capas con mallazo para in-
mobilizalo non vaia ser
que abra a boca, meu san-
to. E aos vivos non os tra-
tan mellor. José Bové, por
exemplo, é un idiota útil,
un cóengo careco e espello
de moitos cegos que ainda
cren que se pode cambiar
o sistema. A ferocidade
dalgúns argumentos trans-
pórtannos á prensa de
Vichy coa diferenza de
que non se trata de edito-
riais da ultradireita conxu-
rando o perigo marxista
senón de altares que lles
montan os editorialistas a
Michel Rocard ou a Ber-
nard Kouchner, social-de-
mócratas contrariadísimos
pola aparición do voto
non. 

Leron ben: Rocard e
Kouchner que estiveran
nas barricadas do 68 e que
agora lanzan nunha guerra
sen cuartel contra o a es-
querda arcaica e a prol da
orde estabelecida. Véselles
un coidado grande por non
chamala pantasma para
non facer realidade o aviso
marxista de que a historia
regresa coma caricatura.
De todas as maneiras é im-
posíbel ler os editoriais en-
cendidos da xente de boa
reputación sen que non
apareza a vella saba fluo-
rescente, ou sexa a da pan-
tasma da esquerda rampan-
te sobre os campos de
Francia coa pequena va-
riante de que os argumen-
tos veñen da vangarda so-
cial-demócrata renovada.
Sarkozy, por exemplo, que
asegura que o librecambis-
mo é o xeito máis fermoso
de crear riqueza.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

M. BARROS
Debuxante, biólogo e apaixona-
do dos cetáceos, Alfredo López
Tokio é o presidente da Coordi-
nadora para o Estudo dos Ma-
míferos Mariños (CEMMA),
encargada de controlar os ani-
mais varados nas nosas costas,
recuperar os afectados, contro-
lando ademais as cifras de ani-
mais que as percorren. Este ano
vararon trescentos exemplares,
unha cifra que bate marcas his-
tóricas e que vai en aumento.

No país da Costa da Morte, son
as praias un gran cemiterio?

É un cemiterio por ser unha
zona bastante rica bioloxicamen-
te. A presenza dun número impor-
tante de cetáceos e, sobre todo,
dunha actividade pesqueira desta-
cada propicia que haxa máis mor-
tes. As causas son diversas pero
constátase que morren máis ani-
mais por esta interacción que por
enfermidades diversas. Con todo,
pasamos dos cen a estar preto dos
trescentos animais.

Terán urxencias 24 horas?
A veces é unha loucura. Nes-

te momento na CEMMA traba-
llan algunhas persoas, pero a ba-
se seguen sendo os voluntarios.
Necesitaríamos un exército para
cubrir toda a costa. O éxito da re-
de é precisamente esta unión de
esforzos.

Habendo tantas causas, por
que escolle os cetáceos?

Porque no ano noventa deca-
támonos de que os animais apa-
recían mortos na costa e que sal-
vo casos excepcionais non se
controlaba. Había que facer algo.

Na súa dieta está descarta-
da, entón, a sopa de tartaruga.

Por suposto.
Pero aquí, antes, comíase

delfín, non?
O que se comía eran sobre

todo baleas. Pescáronse até o
ano 1985 e era habitual topar
nos mercados a súa carne. De to-
dos os xeitos, en certas partes de
Galiza séguese comendo carne
dos golfiños que morren nas re-
des. Pero é un costume a desa-
parecer, porque estes animais
son verdadeiras concentrados de
produtos contaminantes. Nou-
tras áreas europeas, como nas
illas Feroes, nas que se seguen a
cazar os caldeiróns, están a ter
problemas serios de contami-
nantes nas persoas e incluso pro-
blemas de malformacións.

Hai escritos nos que se re-
colle que entre 1924 e 1927 a
xente de Corcubión capturou

42 cachalotes e 1553 baleas.
Como cambiou o conto.

Ante collíase o becho máis
grande co mínimo esforzo para
sacar o máximo beneficio. Na
Idade media capturábase a balea
vasca, até que deixou de frecuen-
tar as nosas costas. Cando se
acababan os grandes ían a outros
máis pequenos. 

Cando aparece unha balea
varada e se chama ao 112 apa-
recen efectivos de CEMMA.
Non é curioso?

Un cetáceo varado xera un
problema. Existe certo baleiro
legal na cuestión da retirada. Te-
oricamente é unha función que
lle corresponde aos concellos pe-

ro, en ocasións, non pode asumir
a retirada de 50.000 quilos de
carne dunha praia. O noso labor
é de asesoramento, pero a situa-
ción debería mellorar. Por exem-
plo, o concello de Carnota pode
ter varados nunha determinada
época ducias de golfiños nas
praias e non dá feito. Temos pen-
dente unha reunión co consellei-
ro de medio ambiente. 

Dende CEMMA tamén se
poden apadriñar focas. A mil
euros a unidade...

Si pero de momento non se
animou ninguén.

É que non é precisamente
un prezo popular.

Foi o xeito que se nos oco-
rreu para financiar este tipo de
gastos. Pero isto iría máis ben
destinado a empresas. Obvia-
mente unha persoa pode cola-
borara co que desexe. 

E que se pode apadriñar.
En principio, o que se queira,

aquí véndese todo. (Risas).
E se apadriño unha balea,

por exemplo, que recibo?
Información, podes visitala

cando che apeteza e invitámoste
a limpar a piscina. (Risas). O tra-
ballo de recuperación procura-
mos que sexa o máis serio posí-
bel e que a xente se sinta partíci-
pe dese labor.  

Con tanto traballo debe
ter abandonada a faceta de
debuxante.

Totalmente, só cando face-
mos un libriño meto algún debu-
xo. É necesario ter constancia e
poder dedicarlle tempo.

E por que o de Tokio?
Era un alcume do colexio.

Tocoume ese. Cando saín da es-
cola e seguín facendo debuxos
polas paredes firmaba con Tokio
e así quedou. De feito, despois
no instituto había quen non sabía
que me chamaba Alfredo.♦

O reino medieval de Galicia
Anselmo López Carreira
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